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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.  
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Kecskés, Vörös), négy főnek pedig szociáldemokrata-kommunista (Farkas, Sulyok, Godó, Honkó) 

múltja. A fellelhető információk szerint jobboldali pártnak nem volt tagja senki, tömeg, mai 

kifejezéssel „civil” szervezetek vonalán (pl. elsősorban SZOT, SZIT)27 tevékenykedett Kecskés, 

Tisóczki, Karácsonyi és Vörös.  

 A következőkben – főként egyes perbeli tanúvallomásokra építve – azt veszem számba, 

hogy miképp kerültek a későbbi vádlottak az októberi forradalommal kapcsolatba, s milyen 

szerepet vittek saját működési területükön a „hetes bizottság” geneziséig. 

Skultéti Medárdnak a forradalom kitörése miatt meg kellett szakítani békéscsabai 

kiküldetését, visszatérése után beszámolt az üzemben a termelési szerződések megkötése ügyében 

folytatott tárgyalásairól. 25-én közölték vele a sztrájkot, másnap pedig részt vett a Széchenyi téri 

tömegfelvonuláson. Október 27-én került sor az üzem egyes osztályai által delegált tagokból az 

ideiglenes konzervgyári munkástanács megalakítására, őt a Termelési Osztály delegálta. Honkó 

Mátyás helyetteseként hozzájárult ahhoz, hogy a minisztérium által jóváhagyott igazgató helyett a 

vállalati főmérnököt bízzák meg a munkástanács jóvoltából az igazgatói teendők ellátásával. A 

végleges munkástanács decemberi megválasztása során Budapesten tartózkodott, távollétében 

viszont bekerült ebbe a testületbe is, a választást követő napon pedig elnöki pozícióban 

üdvözölték.28  

Bálint Ferenc október 24-én a hűtőgyári dolgozókkal együtt a forradalmi város 

feltérképezésére indult. Október 25-én a vállalati főkönyvelő megbízásából jelen volt az alakuló 

városi forradalmi bizottság ülésén saját üzeme képviselőjeként.29 Október 29-én a városi forradalmi 

csúcsszerv plénuma által megválasztott, bár nem annak alárendeltségében működő 15 fős ún. városi 

sztrájkbizottság (nov. 4. után: munkavédelmi bizottság) elnöke lett, mely a szakszervezeti 

székházban funkcionált.30 Több vallomásában is úgy foglalt állást, hogy alapvetően nem értett egyet 

a sztrájkkal, mindig is a munkafelvétel pártján volt, valamint elnökké választása ellen mindig is 

tiltakozott.  

Farkas Józsefet a forradalom kitörését követően a vállalat fegyveres őrségének parancsnoki 

irányításával bízták meg, ráadásul rá hárult a fegyverszerzés is. Mogyorósi városi rendőrkapitány el 

is rendelte két géppisztoly, öt karabély és egy pisztoly kiadását a számukra, melyet az üzemőrség a 

                                                             
27 Szakszervezetek Országos Tanácsa, Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom 
28 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. Vizsgálati dosszié I. kötet (A továbbiakban: 
VD-I) Skultéti Medárd kh. jkv., 1957. március 14; Uo. VD-IV. Skultéti Medárd vallomása az 1957. augusztus 7-i 
főtárgyaláson.   
29 Uo. 116-125. Bálint Ferenc kh. jkv. 1957. március 6.  
30 Bálint, 2000: 141.  
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Dózsa-laktanyában vett át elismervény ellenében. Ezeket a fegyvereket és a hozzájuk tartozó 

töltényeket a szovjet megszállás után önként leadták.31 

Tisóczky József 1955. őszén a MÁV szegedi, rókusi pályaudvarára került műszerésznek, a 

forradalomba is itt kapcsolódott be. 1956. október 26-át követően került be a MÁV rókusi 

pályaudvari munkástanácsába. 

Kecskés Zsuzsanna október 27-én került be az ideiglenes munkástanácsba a szabászati 

részleg delegáltjaként, majd titkári megbízást vállalt. Erről a következőképp vallott: „azért léptem be 

a munkástanácsba, mivel a dolgozók megválasztottak és az volt a célom, hogy a dolgozók kívánságait én 

tolmácsoljam és azt kiharcoljam. Olyan céljaim nem voltak, hogy esetleg a régi rendszert (értsd: Horthy-rendszert 

– G. M.) vissza állítsák mivel nem volt sem vagyonom a múltban, de sem olyan helyzetben nem volt részem, hogy 

én azt vissza kívánjam”.32 November 4-ig végig a gyárban tartózkodott, az őrizetbe vételek miatti 

november 13-i sztrájkig szociális kérdések megoldásának szakmai alternatíváin dolgoztak. A 

Munkás-Paraszt Tanács november 13-i és 16-i ülésén helyettesítette a gyár megbetegedett 

munkástanács-elnökét. Ezeken a népes üléseken a munkásság egyik szószólójaként Keresztes Tibor 

kormányösszekötőnek szegezte a kérdést a szovjet csapatok kivonásával, a semlegességgel és a 

szabadságjogok jövőbeli garanciáival kapcsolatban.33 

Nagy Imre 1955. szeptemberében beiratkozott a szegedi egyetem orvosi karára és 

gyógyszerésznek tanult. A forradalom másodéves egyetemistaként érte, 1957. januárjában az 

egyetemi MEFESZ vezetőségébe is bekerült. 

Karácsonyi Mihály a 42. sz. Autóközlekedési Vállalatnál (AKÖV) volt rakodómunkás, majd 

a Villamosvasúthoz ment vissza kocsivezetőnek, egészen ’57-es letartóztatásáig itt dolgozott. 1956. 

október 26-én részt vett a Széchenyi téri tömegfelvonuláson, ahol jelszavakat skandált, majd a 

sortüzet követően hazament. Két nappal később tagja lett az üzemőrségnek, majd az ideiglenes 

munkástanácsnak is. Egyik korai vallomása szerint rábízták a káderanyagok őrzését, melyeket végül 

elégettek. Annak érdekében, hogy a kommunistaellenes radikalizmusnak elejét vegye a munkások 

között, nem adta ki senkinek a róla szóló bizalmas információkat. November 13-án Csányi 

munkástanácselnök kérésére részt vett a városi tanácsülésen.34   

Sulyok Mihály október 26-án részt vett a Széchenyi téri demonstráción, három nappal 

később beválasztották a jutagyári ideiglenes munkástanácsba, melyet két nappal később az alacsony 

                                                             
31 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-I. 170–175. Farkas József kh. jkv. 1957. 
április 9.  
32 Uo. VD-II. 82–83. Kecskés Zsuzsanna kh. jkv. 1957. március 9.   
33 Uo. 84-86. Kecskés Zsuzsanna kh. jkv. 1957. március 18. 
34 Uo. VD-III. 23–24. Karácsonyi Mihály kh. jkv. 1957. március 22.  
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létszám miatt – növelve a testület legitimitását – újraválasztottak. Tagja lett a szűkebb irányítást 

végző 5 fős elnökségnek is. A novemberi városi tanácsüléseken küldöttként részt vett.35  

Godó Illés október 23-28-a között a forradalomban direkt módon nem vett részt, bár 

fuvarozás során közvetetten kapcsolatba került vele. Október 23-24-én Kisteleken teljesített fuvart, 

az azt követő három napban pedig feljebbvalói utasítására már be sem kellett mennie dolgozni.  

28-án két sofőrkollégája kereste fel lakhelyén azzal, hogy a vállalatnál munkástanács-

választás zajlott le, és közölték vele, hogy az ideiglenes testületbe tudta nélkül, távolléte ellenére őt 

is beválasztották. November 6-án Ardai Lajos addigi elnököt váltotta fel pozíciójában.  

November 8-án dolgozói követelésre leváltották az alkalmatlansága miatt népszerűtlen 

igazgatót. November 14-25. között a Csillag börtönben tartották fogva Ardaival együtt, ami bő egy 

héten át tartó sztrájkot váltott ki a TEFU dolgozóiból. Munkájánál fogva élénk összeköttetést 

tartott a fővárossal: november 12–13-án élelmet vitt és gyógyszert hozott, 29-én pedig 

vöröskeresztes csomagokat vitt Belgrádból a csepeli munkásoknak, mely három napos 

elfoglaltságot jelentett neki.36 December második hetében a kormány munkástanács-működést 

betiltó jogszabályai után formálisan nem is tartottak már több ülést. Elek Imre rendőr hadnagy 

internálást indítványozó javaslatban Godó egyik sofőr kollégája, Hajas László szerint amellett, hogy 

akadályozta a pártszervezést, valamint „magából kikelve a következőket kiabálta felém, szégyellem, hogy a 

pártnak tagja voltam, szégyellem, hogy azt a pártot támogattam, amely 10 perc alatt összeomlott. Szeretném leköpni 

magam, amiért ennek a pártnak tagja voltam”.37 

Vörös Péter 1956. október 26-án részt vett a Széchenyi téri tömegfelvonuláson, másnap 

pedig az üzemi munkástanács tagja, majd elnökhelyettese lett. Ő tartotta kézben a munkástanács 

adminisztrációját, november 4-e után pedig jelen volt a szovjet katonák és Nyéki rendőr százados 

jelenlétében zajló fegyverleadásnál.38 

Honkó Mátyás a konzervgyári ideiglenes munkástanács elnöke volt, majd a második szovjet 

intervenció után Skultéti váltotta e poszton, ő pedig helyettese lett. Az első napokban a fegyveres 

üzemőrségbe is beosztották, segédkezett a nemzetőrnek jelentkező üzemi dolgozók összeírásában. 

November 4-5-én a szovjetekkel szemben lőállást foglalni igyekvő fegyvereseket megakadályozta a 

vállalati gépkocsi használatában. 1957 februárjában belépett az MSZMP-be, majd egyik vallomása 

szerint kizárását javasolták.39 

                                                             
35 Uo. VD-IV. 1957. augusztus 12-i főtárgyalás folytatólagos jegyzőkönyve.    
36 Uo. VD-III. 1957. március 1., április 12.-i kh. jkv.   
37 ÁBTL, 3.1.9. V-145749/1. 212–213.  
38 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 134–135. Vörös Péter kh. jkv. 1957. 
április 17.  
39 ÁBTL 3.1.9. V-145749/1. 273.  
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Ezekből a mozaikokból annyi mindenképpen kivehető, hogy a későbbi „hetes bizottság” 

tagjai lényegében „helyzet szülte” forradalmárok voltak, nem mutatható ki szinte egyiküknél sem 

előre elhatározott cselekvésre utaló indíttatás, „átlag felettinek” mondható forradalmi teljesítmény. 

A változások melletti elkötelezettség kialakulásában döntő jelentőségű lehetett a Széchenyi téri 

agorális tömeg látványa s az a tömeghangulat, melyet ott megtapasztaltak – nem véletlen, hogy a 

közelmúltról szóló beszámolójukban egyetlen érintett résztvevő sem hagyta ki ezt a momentumot. 

Sokukat a látszólagos véletlen, a szakemberhiány, vagy épp a kollektíva előtt már korábban is igazolt 

megbízható, korrekt magatartás és tiszta jellem sodort az üzem élére, vagy legalábbis a napi szintű 

ügyviteli teendők ellátásának feladatkörébe. Egyikük sem készült tudatosan politikai szerepre, 

végképp nem hőstettek elkövetésére. Leginkább a széthulló pártállami gazdaságirányítás romjain, a 

hétköznapok aprómunkáiban vállaltak szerepet, s a forradalom bázisszintjein végezték azt a 

kevésbé látványos szervező és válságkezelő munkát, mely a forradalom céljainak megvalósulásához 

szükséges fegyveres és politikai harcnak hátteret, biztosító keretet adott. 

  


