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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.). 
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1. ábra – Szegedi Munkástanács szervezeti felépítése és tevékenysége61  

 

A szervezők és ötletgazdák részéről érzékelhető bizalmatlanságot a jelenlévő küldöttekkel 

szemben megjelenítette az is, hogy Kecskés Zsuzsanna a választás után szinte rögtön – a feltűnés 

elkerülése érdekében – javasolta, hogy a megválasztott vezetés feltűnés nélkül szivárogjon át 

tárgyalni a Cipőgyár kultúrtermébe. Itt megállapodtak arról, hogy az elkövetkezőkben a találkozókat 

magánlakásokon, „konspirált” körülmények között fogják tartani, továbbá a kapcsolattartás terén 

is szigorításokat kell elkövetni a lebukás, beépülés megakadályozása érdekében.62  

Az egymásnak ellentmondó vallomásokból nehezen vehető ki, hogy ki volt egyértelműen a 

városi csúcsszerv megalakításának ötletgazdája. A városi szintű koordinációs testület 

létrehozásának kétségkívül azok lehettek a motorjai, akik látták a budapesti helyzetet és ismerték az 

ottani tapasztalatokat. Létrejött egy olyan bajtársiasságon alapuló bizalmi háló, mely kevésbé volt 

nyitott a pusztán Szegeden és vonzáskörzetében tekintélynek számító üzemi vezetők előtt. Már a 

novemberi budapesti tárgyalásokról történő hazautazás során felmerült valamiféle városi szintű 

konzultációs fórum és állandó kapcsolat kialakításának gondolata, melyet többek egybehangzó 

állítása szerint Danszkai Dezső lemezgyári küldött szorgalmazott, bár ennek konkrét formái még 

                                                             
61 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 219. 
62 Skultéti lakására az érkező tagoknak a családban megszokott három rövid csengetéssel kellett jelezni érkezésüket.  
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nem voltak tisztázottak.63 A cél elsődlegesen a vállalati munkástanács-elnökök összehívása és egy 

program kidolgozása volt, mellyel kezelhető a további üzemi letartóztatások ügye és a pártszervek 

térnyerése jelentette veszély.  

 

 

2. ábra – A kép hátoldalán az alábbi szöveg szerepel: ”Szegedi Gyufagyár sakkszobájának belső 
része, amelyben az illegális M. T. vezetőit választották meg” 

(ÁBTL 3.1.9. V-145749/1. 281.) 
 

Azzal kapcsolatban, hogy mi volt a peresítés során igazolni kívánt koncepció a városi 

csúcsszerv létrehozásával, s hogy mi volt a valós motiváció, világosan kibontható a vallomások 

egymással történő szisztematikus összehasonlításával. A „hetes bizottság” tagjai által tett 

vallomások közös nevezője a felállítani kívánt szervezettel kapcsolatban a következő: a fő cél az 

üzemi munkástanácsok összefogása, a rendeletek helyes értelmezése, a város ipari üzemeinek közös 

konzultációs fórumának létrehozása, anyagi bázisok és azoknak az üzemek közötti arányos 

felosztása. Skultéti a tárgyaláson egy független, városi döntéshozó centrumról beszélt, melynek 

egységesítő szerepe van gazdasági kérdésekben és a kapott rendeletek egységes végrehajtásában.64 

Fontos, hogy nem egy offenzív szándékú testületről volt szó, hanem egy olyan egyeztető szervről, 

melynek célja az új többpólusú és képlékeny hatalmi térbe történő beilleszkedés elérése, tárgyalások 

útján. A városi munkástanács iránti igény azt is jelentette, hogy az addig látensen létező üzemek 

közötti információáramlásnak látható szervet és intézményes kereteket, szabályszerű működési 

                                                             
63 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 28–32. Karácsonyi Mihály kh. jkv. 1957. 
április 9; Uo. VD-I. 116–125. Bálint Ferenc kh. jkv. 1957. március 6.  
64 Uo. VD-IV. Skultéti Medárd vallomása az 1957. augusztus 7-i főtárgyaláson.  
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rendet is kívántak adni. Ez szolgálhatta a kormány részéről érkező bomlasztási szándék kiszűrését, 

és a falsnak tűnő információk hitelességének ellenőrzését is.  

Számos rendőrségen felvett vallomásban visszatérő elem, hogy a városi munkástanács 

megalakításának célja kezdettől fogva a KMT-vel való kapcsolat megteremtése és állandósítása, 

továbbá kormányellenes hatalmi harcának segítése. A Rácz Sándor elnökletével működő szerv a 

szegedi klienseit a rendszeresen Budapestre járó „ügynökein” (pl. Farkas) keresztül kvázi kézi 

vezérléssel irányította. (Az első- és másodfokú, jogerős ítélet is erre a koncepciós elemre alapítja a 

tényállást.)65 Tény, hogy Farkas József budapesti útjai során felkereste a KMT-t, de rendszeresített, 

egyértelmű alárendeltséget igazoló kapcsolat létezését nem sikerült a bizonyítás során kimutatni. A 

kormány és a szovjetek által szorongatott üzemi munkástanácsok számára pedig ebben az 

időszakban evidens volt, hogy igyekeznek annak a fővárosi munkásszervnek az irányvonalát 

követni, mely – vidékről nézve – az ország politikai központjában látható arculattal és szervezeti 

renddel bírt. A „mintakövetés” tehát közvetetten igaznak tekinthető, ugyanakkor a KMT tevőleges 

segítséget a szegedieknek nem adott, néhány információt és szervezési tapasztalatot leszámítva.  

Ez a szűk körű, „féllegalitásban” és magánlakásokon működő testület egy „csonka” 

munkástanácsnak tekinthető. A szegedi üzemek egységes képviseletét ellátó városi munkástanács 

létrehozása már az első lépésnél, az előkészítő bizottságnál lényegében megakadt.66 A néhány fős 

vezetőség mögül hiányzott a választott, városi szinten egységesülő plénum, mely döntéseket hoz, 

majd ellenőrzi annak végrehajtását a saját kebeléből választott elnökségén. A testületet az iratkezelés 

teljes hiánya is jellemezte: nem hoztak határozatokat és üléseikről jegyzőkönyvet sem vezettek. A 

hetes bizottság tagjai közötti kapcsolattartás konspiratív volt. 1956. december 15-e után széteső 

tendenciát mutatott az elnökség. Egyre jobban csökkent a hét vezető tagon kívül tanácskozási 

joggal jelenlévők száma, továbbá nem voltak olyan személyek sem, akik a szervezési feladatokat 

eredményesen ellátták volna; másrészt a testületen kívül álló politikai fejlemények miatt az igény is 

csökkent egy városi munkásszerv felállítása iránt december második felében már a KMT sem 

működött.  

  

                                                             
65 Ezek az utalások elszórt félmondatok formájában a rendőrségi szakaszban leginkább Bálint Ferenc és Honkó Mátyás 
vallomásaiban érhetők tetten. Bálint esetében többször olvashatunk olyan személyekre kihegyezett, „komponált” 
tanúvallomásokat, melyek egyértelműen a nyomozati munkát segítették és a perbe fogottakra nézve hátrányosan 
befolyásolták az ügy menetét.   
66 Farkas József az ügyészségi kihallgatásán úgy vallott, hogy kezdettől fogva nem fűzött komoly reményeket a 
testülethez, „halvaszületett valaminek” gondolta azt. MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és 
társai. VD-I. 226. Farkas József kh. jkv. 1957. május 18.   


