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III. A szegedi munkásság helye ’56 szegedi forradalmában 

 

A szegedi forradalom – a forradalmi intézmények létét tekintve – tulajdonképpen négy fő 

pilléren nyugodott: (1) a forradalmi diákságot és reformista egyetemi intelligenciát tömörítő 

MEFESZ,14 (2) a város igazgatását ellátó forradalmi bizottság, (3) a Nemzetőrség, (4) önkormányzó 

testületek az ipari üzemekben, közintézményekben.  

A városban október 24-27-e között szinte polgárháború közeli állapotok uralkodtak: a 

pártobjektumok védelmét ellátni igyekvő felfegyverzett kommunisták és – később az eseményekből 

kivont, majd külföldre menekülő – államvédelmi beosztottak razziákat tartottak 

közintézményekben, diákotthonokban, szervezkedő gócok, fegyver- és röplap után kutatva; a 

katonaság megszállta a kommunikációs és logisztikai vonalakat biztosítani hivatott 

közintézményeket.  

Az október 24-25-i városi tüntetéssorozatra, kommunista szimbólumok közintézményekről 

történő eltávolítására és tömeges munkabeszüntetésre adott reakcióként életbe léptették az MDP 

keményvonalasai által kezdettől fogva támogatott válságkezelési alternatívát, azaz a katonai 

közigazgatást, a katonai erő átcsoportosítását ugyanakkor – látva a forradalmi ellentársadalom 

megfékezhetetlen aktivitását és szerveződését – már napokkal korábban megkezdte a városi 

pártvezetés. A katonai diktatúra működése – a napi szintű razziák és preventív célú spontán illetve 

célzott tömegoszlatások mellett – október 26-án érte el csúcspontját, amikor is a tömeggyűlés 

megakadályozására a Széchenyi térre és a környező utak lezárására odavezényelt zászlóaljak és a 

forradalmi tömeg összeütközésbe került egymással, a fegyveres tömegoszlatás pedig halálos 

áldozatot is követelt.   

Október 27-től a helyi polgári közigazgatás irányításának átvételére törekvő városi 

forradalmi csúcsszerv, a Perbíró József jogászprofesszor vezette, többször nevet változtató testület 

(Ideiglenes Városi Munkástanács, Néptanács, Forradalmi Bizottság) a városi tanács kommunista 

vezetésével és a BM Megyei Főosztály épületében székelő katonai parancsnoksággal kooperálva 

elkezdte kidolgozni a hatalommegosztás új rendjét, mely november 1-jére kiépültnek volt 

tekinthető. A városi tanács alá rendelt, helyben hagyott szakigazgatási szervek, osztályok munkáját 

a Néptanács elnökségi tagjai „összekötőként”, egy-egy terület iránti felügyelettel megbízva 

ellenőrizték; az október 29-én megszűnő katonai közigazgatás alternatívájaképpen pedig 

megkezdődött a Nemzetőrség szervezése. A katonai őrségek kivonását, a járőrszolgálatot és 

objektumvédelmet, a köz- és termelésbiztonság feletti teljes körű felügyeletet a két zászlóaljra 

                                                             
14 E testület történelmi szerepét többen, sokféle nézőpontból feldolgozták már, egyik legfrissebb összefoglalását lásd 
Jancsák, 2016.  
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(munkás, egyetemista) osztott, Lazur Barna főhadnagy parancsnoklása alá tartozó nemzetőrségi 

alakulatok látták el. A forradalom november első napjaiban zajló konszolidációja során folytatódott 

az új intézmények létrejötte és a meglévők tagságának cserélődése, munkahelyi vezetőváltások is 

történtek, a helyben maradó volt államvédelmis alkalmazottakat javarészt védőőrizetbe helyezték, 

megteremtődtek a munkafelvétel keretei. Egy esetleges szovjet támadás esetére városvédelmi terv 

is készült, november 4-én szervezett ellenállásra ugyanakkor nem került sor. 15 

A pártállam helyi struktúráinak összeomlását követő időszakban, az imént ismertetett 

hatalmi keretrendszerbe léptek be – különösen október 25-e után, a forradalom „reaktív 

szakaszában”16 – az intézményesülő egyetemi diákság szervei mellé legalább olyan komoly súllyal a 

munkásság üzemi intézményei is, melyek elsősorban az üzem vagyonának biztonságára és a 

termelésirányításra fókuszáltak. Az erőegyensúly eltolódása az üzemi munkásság irányába 

számszakilag is bizonyítható, a mögöttük álló politikai erő súlya pedig megmutatkozik abban is, 

hogy a városi forradalmi bizottság mintegy 17 fős tagságából legalább tíz fő a legnagyobb városi 

ipari üzemek küldöttének tekinthető.17  

Az állambiztonsági összefoglalók adatai szerint hozzávetőlegesen 700-750 főre tehető azon 

üzemi munkások száma, akik aktívan részt vettek a szegedi munkástanácsok munkájában. E 

becsléshez egy állambiztonsági monográfiában szereplő adatsor nyújt segítséget, mely 41 gazdasági 

egységet nevesít, melyek közül nem mind, bár döntő többségük ipari üzem.18 Az üzemi 

munkástanácsok tagságát nem csoportosították aszerint, hogy elnökségi tagokról, vagy „egyszerű” 

választott üzemi delegáltakról volt-e szó. Az átlagos taglétszám 16 fő volt. A legnépesebb 

munkástanács az Újszegedi Kender- és Lenszövő Vállalatban alakult, 65 fővel. Fegyveres 

üzemőrség kb. 35 üzemben szerveződött, ezekben a forradalmi fegyveres testületekben átlagosan 

10-12 fő tevékenykedett. Ezek fegyveres akciókat nem hajtottak végre, tevékenységük főként 

telephelyek éjjeli ellenőrzésére és járőrözésre korlátozódott. Ezek az őrségek néhány kivételtől 

eltekintve önként leadták fegyvereiket a második szovjet beavatkozás után.19  

A súlyos megtorlás a szegedi munkásságot sem kerülte el, a kádári „mély állami” struktúrák 

változatos eszközökkel igyekeztek elrettenteni a munkásokat, egyes munkástanácstagokat 

személyesen a lakásukon kerestek fel lemondásuk kikényszerítése céljából. A városi pártszervvel 

közvetlen kapcsolatban álló szegedi Honvéd Tiszti Karhatalom ún. összekötő szakasza20 1957 

                                                             
15 A helyi forradalmi történések pozitivista következetességgel történő bemutatását lásd Bálint, 2000: 84-210. 
16 Rainer, 2016.  
17 Géczi–Szrenka, 2012: 66–67.  
18 Ide számították a közlekedési vállalatokat, kísérleti gazdaságokat és közszolgáltatásokat – pl. áram, szállítóeszköz, 
gépállomás – nyújtó állami vállalatokat is.  
19 ÁBTL, 3.1.9. V-150367. 11–23; ÁBTL, 3.1.5. O-14967/a. 198–201. Szegedi üzemőrségek c. fejezet. 
20 HL, MN KGY 277/3796/11. sz. mikrofilm. „A Szegedi Honvéd Tiszti Karhatalom története 1956. november 18-
tól napjainkig”, 1957. május 29. 
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januárjában már szinte kizárólag csak „az üzemekben lévő munkástanácsok megtisztításával és a 

pártszervezetek megszervezésével foglalkozott”.21 A társszervekkel (rendőrség, belügyi karhatalom) és az 

üzemi pártszervezetek titkáraival közösen folytatott hétköznapi aprómunka eredményeképp – az 

erős munkás-szolidaritás ellenére – 1957 februárjára már a város 35 legjelentősebb ipari üzemében 

működött pártszervezet. A szegedi rendőrségen az üzemek megfigyelését is végző ipari- és 

szabotázs-elhárítás területén 18 hálózati személyt foglalkoztattak. Az üzemen belül eljárásokat 

indítottak feljelentési kötelezettség elmulasztása és pártemberekkel szembeni fenyegetések miatt is, 

1957-ben ún. „izgatás” miatt.22 Ugyanebben az évben a 372 regisztrált határátlépőből 231-et 

könyveltek el munkás származásúként.23 A munkástanácstagok ellen maga a vállalat járt el akképp, 

hogy „egyrészüket elbocsájtották, más részüket alacsonyabb – rendszerint fizikai munkakörbe helyzeték”.24 A 

Belügyminisztérium Kollégiumának 1958. augusztus 6-i ülésén Varga János, a szegedi 

rendőrkapitányság politikai osztályvezetője Biszku jelenlétében úgy sommázta az elvégzett a 

munkát, hogy az „üzemekből minden olyan személyt elzavartak, akik az ellenforradalom alatt aktivitást fejtettek 

ki. […] akiről komolyabb tevékenység derül ki, leinternáljuk”.25 

 

IV. Előzmények – Forradalmi szerepvállalás októberben 

 

E fejezet célja annak bemutatása, hogy az egyes vallomásokból miképp rekonstruálható 

azon időszak története, mely a „hetes bizottság” szervezését előzte meg, s lényegében az október 

23-tól november közepéig tartó történeti időszakot fedi le.  

Elöljáróban megfogalmazható az, hogy az életutakat tekintve közös pont volt az elítéltek 

esetében az, hogy mindnyájan traumatizált állapotban26 érkeztek el 1956-hoz. Az azt megelőző bő egy 

évtizedben többen sokféle formában találkoztak a politikai erőszak valamely formájával. Volt, akinek 

osztályrésze volt amerikai vagy orosz hadifogság (Farkas, Bálint, Nagy, Vörös, Honkó), politikai 

alapú megbélyegzés, mint például népbírósági eljárás (Farkas), kitelepítés (Karácsonyi), internálás 

(Nagy, Sulyok), B-listázás (Sulyok), „osztályhelyzetből” fakadó megbélyegzés és státusvesztés 

(Kecskés). Büntetett előélet három szereplő esetében ismert (Kecskés, Bálint, Farkas), ami alatt kis 

értékű lopásokat és okirathamisítást kell érteni. A vallásosság és aktív hitéleti tevékenység, mint 

cselekvést motiváló identitáselem Karácsonyi, Vörös és Kecskés esetében mutatható ki. Az elítéltek 

politikai szerepvállalását vizsgálva megállapítható, hogy három főnek volt kisgazda (Skultéti, 

                                                             
21 Uo. 2. 
22 ÁBTL, 1. 12. 4. 4. d.  Csongrád Megyei Ügyészség hivatalos feljegyzése, 1957. április 25. 
23 Uo. Jelentés az 1957-es évről, 1958. január 11.  
24 ÁBTL, 3.1.5. O-14967. Magyar József hadnagy 1959. június 19-i összefoglaló jelentése az első félévi munkáról „az 
ellenforradalmi kategória vonalán”. 60.  
25 MNL OL, XIX–1–B–z 11. d. 1958. augusztus 6-i ülés jegyzőkönyve.  
26 Ö. Kovács, 2012: 36–37.  


