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V. A történet – A Szeged Városi Munkástanács tevékenysége az ellenállás 

hónapjaiban (1956. december – 1957. január) 

 

1. A szerveződéshez vezető út fontosabb stációi 

 

A népfrontos átmenet a Kádár-kormány hatalomra kerülését követő időszakra is jellemző, 

csak éppen fordított előjellel. A forradalmi vezetők defenzívába szorulásával párhuzamosan vették 

vissza a hatalmi pozíciókat a szegedi MSZMP régi-új vezetői. Az üzemek feladva munkafelvételre 

vonatkozó ígéretüket, a szovjet megszállás és az új bábkormány létrehozatala miatt november 5–6-

án sztrájkba léptek. Az ezt követő néhány napban viszont nem volt teljes egység a munkafelvételhez 

való viszonyt illetően: néhány üzem, így pl. a Szegedi Cipőgyár és a Textilgyár a párt és a 

szakszervezet felhívásának helyt adva felvette a munkát. A Perbíró-féle Szegedi Forradalmi 

Nemzeti Bizottság néhány tagját kooptáló új legfelső hatalmi intézmény, a november 6-án a 

szovjetek által körülzárt városházán megalakult városi Munkás-Paraszt Tanács november 13-ára 

megbeszélésre hívta az üzemek és a diákság képviselőit a konszolidációval kapcsolatos kérdések 

megtárgyalása céljából. A megtorlás miatti félelmükben névtelenségbe burkolózó üzemi küldöttek 

felszólalásukban elégedetlenségüknek adtak hangot a kialakult helyzet, a szovjet jelenlét és 

önkényeskedések miatt, továbbá jelezték a régi-új kommunista vezetők felé, hogy illegitimnek 

tekintik őket. Az Újszegedi Kendergyár egyik küldötte azon általánosnak mondható véleményének 

adott hangot, hogy „1500 munkása teljes egészében elhatározta, hogy addig a munkát fel nem veszik, amíg a 

követeléseket nem teljesítik. Követelik azt, hogy a letartóztatott munkásokat engedjék szabadon. Nagy Imrét 

helyezzék vissza a kormányelnöki pozícióba. Ez a követelés annyira egyöntetű, hogy elhatározta a munkásság, 

addig a munkát fel nem veszik, amíg biztosítékot nem kapnak, hogy ezeket a követeléseket teljesítik”.40 A 

hozzászólók a népszuverenitás elvére alapozva hangoztatták azt is, hogy nem értik, miért kellett a 

Perbíró-féle demokratikus legitimitású bizottságot „kicserélni”, és miért követelik a 

munkástanácsok újraválasztását.41 A gesztusértékű 13-a utáni munkafelvétel alig két napig tartott. 

A legnagyobb könnyűipari üzemek, így a szalámigyár, a konzervgyár és a textilgyár teljes egészében 

leálltak, ENSZ-megfigyelők behívását és a megbomlott (november 3-i) legitimitási rend 

visszaállítását követelték. A frontális üzemi szembenállást az új kommunista hatalommal elsősorban 

a szovjet agresszió, a munkások elhurcolása és KGB-tisztek általi kihallgatása, a magyar hatóságok 

                                                             
40 Géczi–Szrenka, 2012: 75. 
41 Az egyik felszólaló közvetlenül Tombácz Imrének, a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöki tisztét betöltő 
kommunista politikusnak szegezte a kérdést: „Miért kell a munkástanácsokat megválasztani újra? Azt hiszem, Tombácz 
elvtárs 12 év alatt nem látott olyan demokratikus választást, mint amilyen most a munkástanács választás volt”. Uo. 75.  
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tudta nélküli vegzálása okozta. Ez újabb lendületet vett Keresztes Tibor kormányösszekötő 

megérkezése és a 13-i tanácsülésen tapasztalt radikális hangvétel után.42     

November 16-án a még létező forradalmi intézmények és az újjáépülő pártszerv képviselői 

újból tanácsülést tartottak. Itt újfent megjelent a kormány megyei kormányösszekötője, Keresztes 

Tibor, aki beszámolót tartott a budapesti közállapotokról. Lényegében ez az ülés tekinthető a 

később perbe fogott városi munkástanács-kezdemény genezisének. Mivel a kormánymegbízott 

beszámolóját a jelenlévő képviselők többsége nem tartotta hitelesnek és saját szemével akart 

meggyőződni az ország politikai központjában uralkodó helyzetről és a jellemző közvélekedésről, 

küldöttség felállítását erőszakolták ki. A tárgyaló forradalmi küldöttek nem akarták elhinni a 

Keresztes beszámolójában hallottakat, egészen pontosan azt, hogy a Nagy-budapesti Központi 

Munkástanács (a továbbiakban: KMT) munkafelvételre és sztrájkbeszüntetésre szólított fel, és a 

budapesti viszonyok a béke és rend irányába tartanak. A delegáció felállítását támogatta maga a 

városi Munkás-Paraszt Tanács kommunista elnöke, Tombácz Imre is, aki megbízólevelet, fegyveres 

kíséretet és kocsit is biztosított a Budapestre utazók számára. A kormányzat elé terjesztendő 

követeléseket maga a tanácsülés hagyta jóvá, feltehetőleg maga Tombácz íratta le, bár döntő részük 

az üzemi munkásoktól származott. (Lényegében a munkásokkal megbeszélt programot hagyatták 

jóvá a testülettel.) A november 22–23-án kétnapos útra induló 18 fős küldöttség a fővárosban 

kettévált: a perben előforduló személyekre koncentrálva fontos, hogy a kormányhoz utazó 

csoportban vett részt Kecskés Zsuzsanna, Sulyok Mihály és Karácsonyi Mihály, míg a KMT-vel 

tárgyaló szegedi csoportot Farkas József, Tisóczky József és Bálint Ferenc alkotta.43  

A tanácsi vezetés felhatalmazásával is rendelkező delegáció a következő programot 

terjesztette elő a kormány részéről tárgyalásra kijelölt Apró Antalnak. A programpontok egy Bálint 

Ferenc tevékenységéhez „bizonyítékként” gyűjtött gépiraton maradtak fenn, mely alkalmasint Apró 

válaszának rövid ismertetését is tartalmazza. A program rövid, tartalmi kivonata a következő: 

1. Szovjet csapatok teljes kivonása. Semlegesség. 

2.  „A demokratikus pártok részvételével szabad választásokat követelünk. A Rákosi-Gerő önkény ideje 

alatt összeállított parlament nem a munkás-paraszt értelmiség szabad választásán alapult. Ezért 

követeljük, hogy a munkástanácsokból delegált, olyan ideiglenes parlament alakuljon, amely hivatva lesz 

a választásokat a fenti formában előkészíteni és az új, demokratikus választáson alapuló kormányt 

megválasztani”.  

                                                             
42 Az ezt követő napokban legalább 30 munkástanács–tagot vettek „preventív” őrizetbe, majd kellő példastatuálás után 
engedtek ki.  
43 Bálint, 2000: 253–255.  
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3. Mondja ki a jelenlegi munkás-paraszt kormány ideiglenes voltát addig is, míg a 

demokratikusan választott kormány a nép széles tömegeire támaszkodva átveheti a 

vezetést. 

4. Független, szabad szakszervezet.  

5. Sztrájkjog törvényi feltételekkel garantált biztosítása.  

6. Szólásszabadság és teljes, korlátozások nélküli vallásszabadság alkotmányos biztosítása. 

7. Sajtószabadság. 

8. Pártok részére biztosított előjogok megszűntetése, állami vállalatok, üzemek és tanácsok 

politika- és pártmentes működése. 

9. Az igazságszolgáltatás „megbocsátás elvén álljon”, legyenek nyilvános tárgyalások.  

10. Deportálások megszüntetése, törvénytelen letartóztatások befejezése. 

11. A karhatalmi szervekbe felvett emberek a munkástanács szűrőjén menjenek keresztül, 

egykori államvédelmi beosztottak, tisztek és helyetteseik nem lehetnek semmilyen fegyveres 

erő állományában.  

12. „Követeljük az üzemek, vállalatok önállóságát a munkástanácsok vezetésével olyan hatáskörrel, amely 

leginkább megfelel a munkásvezetés terveinek”. 

13. Munkástanács jogköréről hozott kormányhatározat végrehajtásának ellenőrzése és 

következetes végigvitele.  

14. Egyetemi autonómia visszaállítása.44  

 

A program a maga módján eklektikus: keverednek benne a kevésbé egzakt államjogi, polgári 

szabadságjogok garantálására vonatkozó követelések a hétköznapi problémák feszítő kérdéseivel 

(pl. karhatalom kezelése). Apró reakciót két ponton rögzíti részletesen a gépirat. A kormány 

nevében úgy nyilatkozott, hogy újra fogják tárgyalni a Varsói Szerződést, a csapatkivonás pedig a 

„rend helyreállítása után” az október 23-át követően bevonuló Kárpát Katonai Körzetben 

elhelyezkedő szovjet csapatok kivonására fog vonatkozni. Az összes többi kérdésre érdemi válasz 

helyett homályos, távoli jövőbe mutató ígéreteket tett.  

A munkásküldöttek egyértelműen illegitimnek nyilvánították az 1948–49-ben jogilag is 

megerősített új, diktatórikus politikai-közjogi intézményrendszert és a forradalomban 

megfogalmazott követeléseket, valamint a megnyilvánuló népakaratot képviselő munkástanács-

küldöttekből álló új parlamentáris szisztéma kiépítésére tettek javaslatot. Ennek eléréséhez volt 

szükség – miután a Nagy Imre-kormányt, melynek eredetileg a diktatúrából a demokráciába történő 

                                                             
44 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-I. 140–146. E programnak fennmaradt egy 
másik gépirata is a KMT vizsgálati iratai között. ÁBTL, 3.1.9. V-141797/5. 112–113.  
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„átmenet” levezénylésének szerepét szánták – egy köztes megoldásra, egy ideiglenes törvényhozó 

gyűlés felállítására. Kihasználták a kormány által a 25/1956. sz. tvr.-ben előírt munkástanácsoknak 

szabott mozgásteret és alapoztak a jogszabály által is elismert, deklarált irányító (nem tanácsadó, 

ellenőrző) jogkör fontosságára.  

A város szovjet katonai parancsnoka november 21-ére kötelező munkafelvételt kért, 

ellenkező esetben az igazgatóknak és munkástanácselnököknek retorziót helyeztek kilátásba. Ilyen 

közegben került sor – tanácsi kezdeményezésre – a ruhagyári háttértárgyalásokra a 

munkafelvételről. Az itt jelenlévő küldöttek azt követelték, hogy a munkafelvételért cserébe az 

elhurcoltakat engedjék szabadon, az üzemekből kitett és a karhatalomba belépő sértett embereket 

szereljék le, utazzon delegáció a kormányhoz és történjen meg a kapcsolatfelvétel a Nagy-budapesti 

Központi Munkástanáccsal. Ezt követően ideiglenesen szabadlábra helyeztek számos letartóztatott 

munkást, akik még november 6-én kerültek őrizetbe. November 22-én a városban megindult az 

ipari termelés, a termelési eredmények szinte töretlenül javulásnak indultak.45 

A szegedi küldöttség másik fele úgy vett részt a KMT vidéki küldöttekkel folytatott 

november 23-i megbeszélésen, hogy a városközponti munkástanáccsal még nem rendelkezett. Ezen 

a találkozón lényegében egyfajta ultimátumot adtak a kormánynak, ha az nem teljesíti az általuk 

megfogalmazott „demokratikus minimumot”. Sulyok Mihály a szegedi munkásság nevében tett 

felszólalásában radikális rendszerkritikát fogalmazott meg, kritizálva a szocialista 

társadalomátalakító projekt által favorizált erőltetett társadalmi mobilitást is, mely az egyéni 

képességek és munkateljesítmény helyett a politikai lojalitást tette a felemelkedés fő mércéjévé. 

„Becsületes kristálytiszta magyar életet akar, a munkásság ott sem akarja a Kommunista Párt újbóli felállítását, 

ami már 12 évig a nyakunkon ült. ne szóljanak újra bele az üzem életébe és ne legyen többé előny az, hogy valaki 

Kom. Párttag. Ne menjenek előre többé más hulláján keresztül” – mondta a jegyzőkönyv szerint Sulyok.46  

A szegediekkel közösen jegyzett kommüniké szerint a KMT nyilvánosan is arra biztatta a 

reményeik szerint megalakuló szegedi városi munkástanácsot, hogy vegyen részt a szovjetekkel és 

a kormánnyal folyó diszkurzív döntéshozatali folyamatban. A perben vádként megfogalmazott 

frontális szembenállás szándéka helyett tehát egyfajta stratégiai partnerséget ajánlott követendő 

helyi politikaként a szegedi küldötteknek. A közleményben az is szerepelt, hogy az üzemekben 

támogatni kell az új szakszervezeti alapszervezetek megválasztását, majd annak országos méretű, 

hierarchikus újjáépülését is. 

Hazaérkezésük után egy néhány fős küldöttség felkereste a szovjet városparancsnokságot 

annak engedélyezése érdekében, hogy a budapesti tárgyalások eredményéről üzemi röpgyűlések 

                                                             
45 Géczi–Szrenka, 2012: 82–84; Bálint, 2000. 238–252. 
46 PSZL, IX. 290. 31. ő. e. 30–31. A KMT november 23-i ülésének jegyzőkönyve.  
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keretében adhassanak számot az érdeklődő dolgozóknak. A városparancsnok nem adott engedélyt 

nyilvános beszámolóra, nyilvánvalóan abbéli félelme miatt, hogy az újabb „rendbontáshoz” 

vezethet. Így csak ahhoz járult hozzá, hogy a városi tanáccsal egyeztetett kommüniké kerülhet 

felolvasásra az üzemekben.47 Ennek ellenére vannak arra utaló jelek, hogy több gyáregységben 

kisebb gyűlések keretében ismertették a delegáció munkás tagjai saját interpretációjuk szerint 

tapasztalataikat, sőt, az utcabeli érdeklődők is fültanúi lehettek ezeknek a beszámolóknak. Sulyok 

Mihály „ellenforradalmi” tevékenységének igazolására több olyan banktisztviselőktől származó 

tanúvallomást is iktattak, melyeket a Nemzeti Bank szegedi kirendeltségének épülete előtt tartott 

szónoklatáról mondtak el. Sárszegi György szerint radikálisan kommunistaellenes platformot 

hirdetett meg: „ők olyan demokráciát akarnak, amely különb (mint – G. M.) a kommunisták által vezetett 

demokrácia, ők több pártrendszert akarnak mindenki szabadon fejezi ki a véleményét. Majd megjegyezte, hogy a 

«kommunista párt egy szemétláda, magába gyűjti a társadalom szemetjét, akiknek nem sok létjogosultságuk lesz 

az elkövetkező időkben”.48 Baranyi Istvánné ehhez annyit tett hozzá, hogy „támadta a pártot azzal, hogy 

miért van a sajtó pártkézben «foly az embernek az epéje amikor belenéz a sajtóba hogy mennyire hazudnak«, «a 

pártnak ne legyen beleszólása a termelésbe, üzemen kívül szervezkedjenek, az árokparton hirdessék a 

marxizmust«”.49 Az ehhez hasonló résztvevői élménybeszámolók hitelességének ellenőrzésére 

alternatív forrás híján nincsen lehetőség, mindenesetre a terhelt helyzetén jelentősen rontott az 

efféle vallomások sora.  

 

2. A „hetes bizottság” megalakulása és tevékenysége 

 

Feltételezhetően november 25-én sor került egy második tárgyalásra is a szovjet 

városparancsnokságon, amikor is a radikálisra sikerült üzemi beszámolók után újra berendelték a 

korábbi partnereket.50 Minden bizonnyal ez alkalommal került szóba először egy városi szintű 

üzemi integráció gondolata, melyet a szovjet városparancsnokság két ok miatt sem támogatott: 

egyrészt nem kapott ennek engedélyezésére felsőbb utasítást, másrészt még nem voltak mindenütt 

megalakítva a rendelet szellemében újraválasztott, végleges üzemi munkástanácsok sem. Az e 

tárgyaláson kapott impulzusok, melyeket a tárgyaláson biztosan részt vevő Farkas, Sulyok, 

Karácsonyi, Kecskés, Tisóczky kaptak, döntőnek bizonyultak az integráció megvalósítása felé tett 

lépések szempontjából. Mivel értelmezésük szerint egyértelmű elutasítást nem jelentett a 

városparancsnokság álláspontja, elhatározták egy „előkészítő bizottság” megalakítását ideiglenes 

                                                             
47 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 28–32. Karácsonyi Mihály kh. jkv. 1957. 
április 9.; VD-IV. Tisóczky József vallomása az augusztus 9-i főtárgyaláson.   
48 Uo. VD-III. 67–68. Sárszegyi György tanúvallomási (tv.) jkv., 1957. május 14. 
49 Uo. 69–70. Baranyi Istvánné tv. jkv. 1957. március 14. 
50 Uo. VD-II. 64. Tisóczky József kh. jkv. 1957. május 18.  
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megoldásként. Ennek voltaképpen azt a feladatot szánták, hogy a munkások bizalmát bíró 

intézményként járja ki a szovjet városvezetésnél és a pártvezetésnél is azt, hogy „zöld utat” kapjon 

egy városi csúcsszerv megalakítása a legnagyobb üzemeket képviselő küldöttekből. Ez a bizottság 

üzemi szinten kezdte volna meg a puhatolózást egy ilyen csúcsszerv iránti igénnyel kapcsolatban. 

Az üzemekben ennek létrehozásával kapcsolatban végzett véleményfelmérést a Kecskés-Farkas-

Tisóczky trió november-december fordulóján.  

A szeged üzemek első komolyabb seregszemléjére a villamosvasút légoltalmi pincéjében 

került sor december 5-én. A helyszín és az összejövetel ötlete Karácsonyi Mihálytól származott. A 

találkozó híre olyan kulcsszemélyeken keresztül terjedt, akik tekintélyes gyárak élén állva akár az 

egész ágazatot mozgósítani tudták. Ő Tisóczkyval folytatott megbeszélése alapján felkereste a 

konzervgyári munkástanács-vezetést a találkozóval kapcsolatban, a Skultéti-Honkó duó pedig 

értesítette az élelmiszer- és könnyűipari üzemeket, akik szimpatizáltak az ötlettel. Az ő hívásukra 

érkezett Bálint Ferenc, Karácsonyi Nagy Imre MEFESZ-tagot is értesítette. Kecskés és Godó Illés, 

Sulyok és Vörös Péter többek említése ellenére ezen a találkozón még nem voltak jelen. Az egy 

órán át tartó találkozóra összeverődött 15-16 fő között ugyanakkor számos olyan munkástanács-

vezető is szerepelt, akik később teljesen kiestek a további szerveződésből és az 

információáramlásból (pl. Herczeg Pál, Ördögh gyufagyári elnök). Az egyes vallomásokból kitűnik, 

hogy minden nyomozói-vádalkotó szándék ellenére sem Karácsonyi beszéde, sem más felszólaló 

nem tett egyértelmű utalást a városi csúcsszerv azonnali megválasztására, pusztán egymás 

tájékoztatását és a kapcsolatok szorosabbra vonását határozták el. Döntöttek arról, hogy gyáranként 

a paritás elve miatt egy ember maradjon képviselőként.51  

A következő eszmecserére december 8-án a 42. sz. Autóközlekedési Vállalat 

ebédlőhelyiségében került sor, melynek megszervezése már tudatosabb szervezőmunka eredménye 

volt. Az időpont és a „körön belüliek” értesítése, a napirend kidolgozása nagyrészt Tisóczky 

művének tekinthető, ugyanakkor Farkas is szerepet játszott az előkészítésben. Mivel Farkas névre 

szóló meghívott kapott a gyűlés napján tartandó budapesti KMT-ülésre, így ő két textilgyári 

munkással együtt elutazott a fővárosba, ahol személyesen lehetett fültanúja a salgótarjáni sortűz 

hírére adott reakcióknak és a 48 órás sztrájk elrendelésének is.52 Emiatt megbízta Vörös Pétert az 

ülés és a választás levezetésével, melynek koncepcióját és pontos forgatókönyvét Tisóczkyval kellett 

egyeztetnie. A 20-25 fővel lezajlott másfél órás értekezlet fedőtörténete egy ebédlőhelyiségben zajló 

                                                             
51 Uo. VD-III. 28–32. Karácsonyi Mihály kh. jkv. 1957. április 9; VD-II. 24–31. Tisóczky József kh. jkv. 1957. március 
22.  
52 Uo. VD-I. 81–83. Bodó Zoltán tv. jkv. 1957. május 2. 
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vöröskeresztes gyűjtés volt. Ez azonban nem csak alibinek volt jó: a találkozó napirendjén 

egyébként is szerepelt a bérkérdés tárgyalása mellett a segélyadományok eljuttatása a fővárosba.53  

A legfontosabb lépés azonban az volt, hogy itt választották meg azt a bizonyos „előkészítő 

bizottságot”, melynek mandátuma a korábban már jelzett városi munkástanács legalizálásának 

elérésére terjedt ki. Az elnök Godó Illés helyett Skultéti Medárd lett, előbbi késve érkezett a 

választás helyszínére, bár saját bevallása szerint a munkájából adódó állandó utazási kényszer miatt 

egyébként sem tudta volna megfelelően ellátni feladatát. A rendőrség által „hetes bizottságnak” 

elkeresztelt testület tagja lett a jelenlévő Skultéti, Kecskés, Vörös, Tisóczky, Karácsonyi, a távollévő 

Farkas és Bálint Ferenc is. A MEFESZ képviseletében jelen lévő Nagy Imrét „tanácskozási joggal” 

ruházták fel és részt vehetett a további munkában.54 Tisóczky vallomásai utalnak a levezető elnök 

beszédeinek azon motívumaira, melyek a „győri modellhez” hasonló átalakulásra hasonlítottak: a 

visszarendeződő tanácsigazgatást felügyeljék a kulcsposztok mellé delegált 

munkástanácsküldöttek.55 (Ez a gondolat másnál nem fogalmazódott meg.) 

December 8-a volt az egyetlen olyan momentum a bizottság életében, mely bizonyos fokú 

nyilvánosság előtt zajlott. Ezt követően 1957. január végéig hat alkalommal, négyszer Skultéti 

Brüsszeli körúti, januárban pedig kétszer Bálint Ferenc lakásán találkoztak az „elnökségi tagok”. A 

gyufagyári döntés értelmében december 9-én Skultéti lakásán találkoztak a késő délutáni órákban, 

a pontos időpontról Kecskés értesítette a társakat. Már ez a találkozó is jelezte a későbbi tendenciát: 

tevékenységük súlypontja a politikai programalkotás helyett a gazdasági szakkérdések tárgyalására, 

alternatív megoldások keresésére helyeződött át. A helyi gazdasági életben minőségi változásokat 

hozó döntésekről beszéltek: a létszámleépítés alapelveiről, a szakmánkénti bérbesorolásról. Az 

ülésen megjelent a KMT-től hozott friss hírekkel Farkas József is, aki így ismertette a rádióból már 

széles körben ismert sztrájkdöntést, melyet december 12-13-án akartak megrendezni országosan a 

kormány agresszív fellépése miatti tiltakozásként. A sztrájk ügyében nem született felsőbb, az 

üzemekre kötelezően előírt városi szintű döntés: a jelenlévők úgy határoztak, hogy továbbítják a 

kapott információkat az egyes üzemek felé, de valamennyi üzemi munkástanács vezetésére bízzák 

azt, hogy sztrájkolni kívánnak-e a KMT által megjelölt időpontban.56  

Az általános sztrájk Szegeden nem valósult meg: számos üzem átmeneti energiahiány miatt 

néhány órás leállásra kényszerült, vagy munka helyett az üzemi dolgozók két tábora viaskodott 

                                                             
53 Uo. VD-III. 146–147. Vörös Péter kh. jkv. 1957. március 29., ÁBTL 3.1.9. V–145749/1. 134–135. Vörös Péter kh. 
jkv., 1957. április 17.  
54 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-I. 36–42. Skultéti Medárd kh. jkv. 1957. 
március 18; VD-III. 94–95. Godó Illés kh. jkv. 1957. április 12; VD-II. 143–150. Nagy Imre kh. jkv. 1957. április 9.  
55 Szakolczai, 2007: 27, 32.  
56 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-I. 176–180. Farkas József kh. jkv. 1957. 
április 26; ÁBTL 3.1.9. V–145749/1. 89–91. Kecskés Zsuzsanna kh. jkv. 1957. május 15.  
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egymással a sztrájk jogossága felett vitatkozva.57 A sztrájk hírének elterjesztésében Karácsonyi és 

Tisóczky játszott említésre méltó szerepet. Előbbi – igazodva a közös döntéshez – értesítette a 

faipari üzemeket a sztrájk tervéről, végrehajtásának ellenőrzését viszont nem végezte el. Vallomásai 

alapján igyekezett a háttérben maradni, hogy később ne őt tarthassák a munkabeszüntetés konkrét 

ötletgazdájának. Emiatt azt találta ki, hogy a Délalföldi Áramszolgáltató Vállalattól kér garanciát 

arra, hogy 12-én a reggeli órákban ne legyen elegendő elektromos áram. Ez részben meg is valósult, 

így reggel 9-10 óráig nem tudták felvenni a munkát ott, ahol szükség volt a termeléshez nagyobb 

mennyiségű elektromos áramra. A Villamosvasútnál a hatalom közbelépésére 9 óra után 

megindították a közlekedési eszközök forgalmát, a szovjet parancsnokság pedig számon kérte 

Karácsonyit a leállás miatt.58 Tisóczky a MÁV szegedi nagyállomását értesítette a sztrájkról, 

komolyabb hatás nélkül: azt a választ kapta, hogy az állomásfőnökség csak akkor lép sztrájkba, ha 

annak végrehajtását felsőbb utasítás előírja számukra.59   

A következő találkozóra Skultéti lakásán került sor december 13-án. Itt három fontos 

kérdésről volt szó. Egyrészt értékelték a szegedi sztrájk eredményességét, másrészt bizalmi 

szavazást tartottak Godó Illés jövőbeli tagsága ügyében, ugyanis az általa képviselt üzemi 

munkástanács kollektíven belépett az MSZMP-be. Nagy Imre és Kecskés Zsuzsanna nyomására a 

jelenlévő tagok között szavazásra tették fel a kérdést, ugyanis Godóék megszegték azt a 

hallgatólagos megállapodást, miszerint a városi munkástanácsok koordinációjára törekvő testület 

képviselői politikamentesen, nem „kettős fedésben” végzik majd tevékenységüket. 1956–57 

fordulóján jellemző volt, hogy a hatalmi játszma bizonytalan végkimenetele miatt egyes munkások 

úgy ítélték meg, hogy saját biztonságuk érdekében megéri kacérkodni a pártba történő belépés 

gondolatával, esetleg tevőlegesen a jelentkezés hivatalos meglépésével is. A szavazáson végül egy 

tartózkodás ellenében az a döntés született, mely szerint maradhat Godó a „hetes bizottságban”. 

(Hasonló bizalmi problémák merültek fel Sulyok Mihály esetében is, bár nem ennyire élesen.)60 

Szakkérdésekkel kapcsolatban Kecskés kifejtette azt a véleményét, miszerint ki kell tartani amellett, 

hogy az üzemben szakszervezeti bizalmi funkcionáriusok nem kellenek, a szakmunkásoknak pedig 

magasabb bért kell fizetni. 

1957. januárjában már Bálint Ferenc lakásán tartották meg a találkozókat, elterelve a gyanút 

Skultéti otthonáról, mely decemberben állandó gyülekezései helyszín volt. A bizottság tagjai 

                                                             
57 Géczi–Szrenka, 2012: 94.  
58 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 39–42. Karácsonyi Mihály kh. jkv. 1957. 
április 12.  
59 Uo. VD-II. 60–63. Török Zoltán és Ladányi Mihály tv. jkv. 1957. április 5–6. A forgalmi részen valóban nem volt 
sztrájk, a távközlő és biztosító műhelyeknél viszont alakultak sztrájkoló csoportocskák. Uo. 47–49. Tisóczky József kh. 
jkv. 1957. május 2.  
60 Uo. VD-II. 143–150. Nagy Imre kh. jkv. 1957. április 9; VD-III. 111–113. Godó Illés és Tisóczky József 
szembesítése, 1957. május 15; Uo. VD-I. 36–42. Skultéti Medárd kh. jkv. 1957. március 18.  
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azonban egyre inkább el-elmaradoztak a közös találkozókról. A Bálint Ferenc lakásán január első 

hetében megtartott ülésre kevesen mentek el, ugyanis egy félreértett házszám miatt nem mindenki 

találta meg a lakást. A legutolsó találkozóra január 30-án került sor, ezután lényegében megszűntek 

a formális találkozók. Ezt követően pályaudvarokon, köztereken találkoztak véletlenszerűen az 

egykori harcostársak, ahol az üzemükben uralkodó politikai légkörről és a családi helyzetről 

váltottak néhány szót.  

 

VI. Célok, eredmények és vélelmezett „szándékok” 

 

A rendőrségi nyomozás során kezdetben feltételezték, hogy egy hierarchikus, konkrét 

szerepkörökkel és póttagokkal is rendelkező ellenhatalom zászlóbontó rendezvénye volt december 

8-án. A városi munkástanácsról készített kezdeti ábrák is ezt a szemléletet tükrözik. Igyekeztek 

elkülöníteni póttagokat, titkárokat, szervezőket, mindhiába. Az őrizetbe vételt követő első 

kihallgatások során keletkezett egy olyan neveket, helyszíneket és eseményeket tartalmazó, zavaros 

egyveleget alkotó információs háló, mely kijelölte a vádirat elkészítéséért felelős ügyész számára a 

rendőrségnek javasolható jövőbeli kihallgatások „súlypontjait” és a lehetséges tanúk körét. A 

vizsgálat alapvonalait a legkorábban őrizetbe vett Skultéti, Nagy, Kecskés, Farkas, Karácsonyi 

„ötösfogata” jelölte ki. Balogh János ügyész a vizsgálati iratok áttanulmányozása után, 1957. április 

3-án valamennyi terheltre lebontva konkrét kérdések tisztázását kérte a rendőri nyomozó szervtől. 

Általános elvárás volt a részéről az, hogy tisztázódjanak a szervező-, vezető- és kezdeményező 

szerepek, valamint az ezek köré épülő „kliensek” hálózata, azaz maga a kapcsolattartást segítő 

üzemi segédszemélyzet köre (ez nyilvánvalóan a tanúk összetételének kijelölését segítette). Javasolta 

továbbá, hogy a szembesítéseket a részletkérdések tisztázása érdekében „összehangolt terv szerint”, 

a korábbiakkal ellentétben „taktikai megfontolás nélkül” végezzék el. 

A nyomozók bizonyára nem tudták mire vélni azt a jelenséget, hogy túl változatos volt, 

gyakran változott a találkozókon részt vevők összetétele. Holott pusztán arról volt szó, hogy a 

november 22–23-i delegáció munkás tagjaira redukálódott le az a belső bizalmi kör, mely magának 

vindikálta a jogot a következő lépések megtételére. Ekkor már nagy volt a bizalmatlanság számos 

üzemmel szemben, hiszen számos esetben a munkástanács kollektíven átigazolt az MSZMP-be. 

Bizonyos vallomások utalnak arra is, hogy távollétükben olyan személyeket is beválasztottak ebbe 

a vezetőségbe, akik ugyan tekintélyes üzemek élén álltak, mégsem keveredtek a találkozók közelébe 

sem (pl. Joszt István, Királyházi Sándor stb.). 

 

 

 


