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VII. Az ítélethozatal és a politikai vádmotívumok  

 

Az elsőfokú ítéletet dr. Felföldi (Freufeld) László tanácsvezető bíró egészségügyi okok miatt 

nem volt képes kihirdetni, így azt helyette Kiss Dezső tette meg. Felföldi felesége a férje által 

kidolgozott ítélet szövegével a kihirdetés előtti napon felkereste Kisst, aki két népbírával 

véglegesítette a szöveget. Férje távolmaradását azzal indokolta, hogy „éjfél után 1 óráig dolgozott és 

akkor hirtelen, minden előzmények nélkül rosszul lett, összeesett”, a kihívott orvos megállapítása szerint 

idegkimerültségben szenvedett és erős dohányosként nikotinmérgezést kapott.67 Az 1957. 

augusztus 30-án megtartott nyilvános ítélethirdetésen mintegy 200 fő volt jelen.  

Mind az első, mind a másodfokú ítélet elfogadja azt a bizonyítás nélkül maradt állítást, 

miszerint Skultéti és társai „legális kormánnyal szemben léptek fel, diktatórikus módon”, önmagukat a KMT 

„szegedi másának tekintették”, „azonosították célkitűzéseiket”. Fontos, hogy a jogi bizonyítás során 

elsősorban a Kádár-kormány számára fontos fordulópontokat, vagy általa hozott kormányzati 

intézkedéseket (melyek általában a párt restaurációját is elősegítették) tekintettek olyan fontos 

sarokpontoknak, (pl. november 4., mint a „rend helyreállításának kezdete”, gyülekezési tilalom  

bevezetése) melyekhez képest vizsgálták a „hetes bizottság” tetteit. A szegedi városi munkástanács 

megalakításának kísérletét, pontosabban ennek megítélését a KMT-ről alkotott, jogi eszközökkel 

alátámasztott, mégis alapvetően politikai értékelés határozta meg. A szegedi kísérlet így egy monstre 

kormányellenes mozgalom egyik vidéki leágazásaként interpretálódott, mely ebbéli minőségében 

csak erősítette a KMT-nek tulajdonított azon törekvést, hogy egy egész országra kiterjedő hálózatot 

próbált kiépíteni a visszarendeződő kommunista rezsim struktúráival szemben. Ez a prekoncepció 

végig érezhető volt a nyomozás és a vádalkotás során is: igyekeztek minden olyan 

információmorzsába belekapaszkodni, mely akár kifacsart magyarázatok és teljesen téves 

szándéktulajdonítások révén látszólag alátámasztja a párt által kanonizált politikai véleményt a 

munkástanácsok és a KMT „árnyékkormányként” meghatározott szerepéről. Mindez főként a 

másodfokú ítéletben érezhető nagyon erősen, amely egy szubjektív, lényegében a Kádár-kormány 

megalakulását követő időszak hatalmi harcainak pártos nézőpontú leírását adja meg a szegedi eset 

értelmezési kereteként. Visszaköszönnek olyan, állambiztonsági monográfiákban használt 

kifejezések is, mint pl. a KMT „gazdasági blokádot” vont a Kádár-kormány köré, a sztrájkkal pedig 

hátba támadni igyekezett azt. (Noha a megyei bíróság által meghozott ítélet még kategorikusan meg 

is állapította, hogy az elítéltek közvetlen ráhatása a KMT-felhívásra megrendezett szegedi sztrájkra 

nem bizonyítható.)   

                                                             
67 Uo. VD-IV. Iktatószám nélküli irat. 
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Az elsőfokú ítélet még úgy foglalt állást, hogy az üzemi munkástanácstagság utólag nem 

tekinthető „bűnnek”, amennyiben az októberre (értsd: november 4-e előtti időszakra) esik és ha 

nem bizonyítható kommunisták üzemi eltávolításában mutatkozó döntő szerep. Ez a megállapítás 

abból a szempontból furcsa, hogy a decemberi párthatározat, mint abszolút iránytű „kezdettől 

fogva” „ellenforradalminak” nyilvánította az eseményeket, ugyanakkor itt érezhető arra való utalás 

is, hogy a párt és a szakszervezet saját hatalma átmentése érdekében kezdetben támogatta a 

munkástanács-szerveződést. Az ítélet e pontján ez utóbbi korrektebbnek mondható pártvélemény 

diadalmaskodott. Aki azonban november 4-e, az „eszmei zűrzavar” megszűnése, a „tisztulás” 

időszaka után vett részt komolyabban az eseményekben, annak tevékenysége már komolyabb 

vizsgálatra és súlyosabb elbírálásra szorul. Az ilyen munkástanács-vezetők esetében lényegében 

azért volt mindennél fontosabb tetteik kellő súlyú szankcionálása, hogy elítéljék azt a képességüket 

és szándékukat, hogy egy új, alternatív rendszer felépítését tudták volna elvégezni. Az új vízió ugyan 

támaszkodott volna a magát szocializmusnak nevező rendszer számos egyenlőségelvű vívmányára, 

mégsem fogadta volna el ehhez a diktatórikus politikai keretet.  

Az egyéni szerep elbírálásánál döntő volt az, hogy mutatkozott-e abban egy világos 

perspektíva végigvitelének szándéka és a kommunista hatalmi struktúrától és ellenőrzéstől 

független közösségszervezés képessége, a korabeli zsargon szerint felfedezhetőek-e a tettekben 

ilyen irányú „folyamatosság”. A „megtévesztett” dolgozóknak „nevelő” célzatból adott csekélyebb 

mértékű büntetését is az magyarázza, hogy így próbálták őket visszatéríteni a pártszerű alattvalói 

viselkedés mezsgyéi közé. A „rendszer megdöntésére irányuló kísérletben való részvétel” 

potenciálja eltérő volt az egyes tagoknál: a hozzájárulás mértékét jelenítik meg a döntéshozó tanács 

logikája szerint az egyéni büntetési tételek. Ennek megállapításához nyújtott „mankót” az 

osztályhelyzetből – a bíróság szerint – szükségszerűen következő politikai magatartás, mely a maga módján 

indokolhatóvá tette a fellépés komolyságát és önmagában magyarázott a megtorlók szemében 

bizonyos ’56-os politikai magatartásokat. Kecskés, Sulyok és Nagy Imre kivételével a többi elítéltet 

„megtévesztett dolgozóként” tartották számon, bár közülük is a kedvező munkás-paraszt 

osztályhelyzet ellenére „a megtévedtség mértéke szempontjából különbség tehető”.68 Honkó, Karácsonyi, 

Godó és Vörös társadalmi veszélyességét az átlagoshoz képest kiemelkedőnek ítélték. A rendszer 

által egyértelműen „ellenségnek” definiált három szereplő közül Kecskést a hithez való 

ragaszkodása, Sulyok Mihályt párt- és szakszervezet-ellenessége, Nagy Imrét értelmiségi 

beállítottsága és a rendőrség működése során keletkezett iratokhoz való hozzáférése miatt tartották 

komolyan büntetendőnek.  

                                                             
68 Uo. VD-IV. Nbf. III. 5292/1957/57. számú másodfokú ítélet. 13.  
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Skultétivel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt, hogy a nyomozás befejezése után Oskó 

Lajos alosztályvezető arról tájékoztatta a megyei főügyészt, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy 

Skultétit áttegyék a „konzervgyári fegyverrejtegetők” perébe. A „hetes bizottság” ügyében folytatott 

nyomozással együtt zárult le azoknak a kihallgatása is, akik a Skultéti elnöklete alatt működő 

konzervgyárban a nemzetőrség utasítására fegyveres ellenállásra akartak berendezkedni november 

4-5-én a megszálló szovjet alakulatokkal szemben.  

Az ügy kivizsgálása során nem gyűlt össze elegendő vallomás és bizonyíték arra, hogy 

Skultéti „felbujtói” szerepe igazolható legyen. Azt mindenki (beleértve Skultétit is) elismerte, hogy 

a munkástanács határozata alapján a nemzetőrséghez üzemi szolgálatra alkalmas fiatalok toborzását 

ő hirdette ki, buzdító beszédet is mondott és a budapesti szovjet kegyetlenségek hírére hivatkozva 

kért tőlük hazafias helytállást. Az azonban nem nyert bizonyítást, hogy tudott volna arról az állítólag 

létező nemzetőrségi utasításról, hogy a konzervgyári víztoronyban állást kell foglalni a városon 

átvonuló szovjetek fegyveres megtámadására, a belépéstől idegenkedőket sem fenyegette 

elbocsátással.69 Így tehát mérlegelni kellett, hogy ha a szervezet elnöki tisztét betöltő személyt 

kiveszik az eljárásból, kinek a fővádlottságára építhették volna a per koncepcióját. 

 

3. ábra – A Szegedi Konzervgyár udvara (ÁBTL 3.1.9. V-145749/1. 2, 11.)   

                                                             
69 ÁBTL 3.1.9. V-142428. A rendőrségen természetesen nem múlott a koncepciót alátámasztó vallomás begyűjtése. 
Fehér Tibor nyomdai gépmester, a fegyveres fiatalok egyik tagja május 3-i saját kezű vallomásában leírta, hogy Skultéti 
lebeszélte őket a fegyveres attakról, a dátumozás után azonban gépírással beszúrtak egy olyan értelmű szövegrészt, 
miszerint a Skultéti–Honkó-féle gyárvezetés tudta, hogy fegyvereket hoztak be a gyárba és rendszerellenes célokra 
kívánják azt felhasználni.  
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A másodfokú ítéletet több súlyos tartalmi ellentmondás is feszítette: miközben a KMT 

egyik alföldi leágazásaként tekintett a „hetes bizottságra”, eközben igyekezett is elbagatellizálni 

annak súlyát. Az ítélet kiemeli, hogy lényegében egy napig, azaz december 8-án a megválasztás során 

mutatták fel nyilvánosan szerepüket, bár „ellenséges” tevékenységük november 4-e után állandónak 

tekinthető. Szintén nehezen bizonyítható a társaság esetében az a kitétel, miszerint a gazdasági 

helyzet konszolidálásában betöltött fontos és elismerésre méltó szerepet „váltotta fel politikai harc 

kezdeményezése, mely területi szervezésben nyilvánult meg”.70 

 

 

4. ábra – A Szegedi Konzervgyár víztornyáról készített nyomozói fénykép és hátoldali megjegyzés  

 

                                                             
70 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-IV. Nbf. III. 5292/1957/57. számú 
másodfokú ítélet. 4.  
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  A sztrájk szegedi nagyságrendjei és a lakástalálkozók napirendje alapján is világos ezen állítás 

megalapozatlansága: nem sikerült egy egész város üzemi munkásságát lefedő testületet létrehozni, 

idővel erre már szándék sem igen mutatkozott. A munkástanácsban domináns szerepet betöltő 

Skultéti és Vörös például politikailag kifejezetten passzív, elsősorban szakmai profilt akart adni a 

társaságnak, mely sikerrel is járt. Az előkészítő bizottság városi munkástanáccsá (azaz a kormány 

által nem elfogadott „területi” forradalmi szervvé) bővítésének lehetősége pedig legkésőbb 

december közepén esélytelenné vált. Az iparkamarára vonatkozó konkrét szakmai terveket ugyan 

egyik ítélet sem tartotta rendszerellenesnek, pusztán azt hangsúlyozta ki, hogy a munkásvezetőknek 

„illetéktelen” volt ezzel foglalkozni: a gazdasági rendszer reformja a gazdaságpolitikai ortodoxia 

jegyében a párton belüli gazdasági tervezéssel foglalkozó szervek, esetleg az államigazgatás feladata.  

Az ítéletek egy további vezérmotívuma az, hogy a kormány által elrendelt december 11–12-

i statárium, gyülekezési tilalom bevezetése, és a területi alapon szerveződő munkástanácsok 

megszüntetése utáni magánlakásokon történő összejövetelek törvénytelenek voltak. Hiszen a „rend 

helyreállítására” tett intézkedések utáni szerveződések csakis „kormányellenes” szándékkal 

történhettek. A kihallgatások során érezték a terheltek is, hogy erre a visszatérő vádmotívumra 

reagálni kell. Azzal érveltek (főleg Skultéti, Vörös és Karácsonyi), hogy a munkástanácsok 

működését korlátozó, majd tiltó kormányrendelkezések után már nem mint üzemi delegáltak, azaz 

az „illegitimnek” nyilvánított októberi üzemvezetés küldöttei, hanem mint magánszemélyek 

találkoztak azért, hogy baráti körben vitassanak meg egyes közügyeket.  

1958. március 18–19-én a fővárosban zárt fellebbviteli tárgyaláson módosították az első 

fokon eljáró tanács által meghozott minősítését egyes bűncselekményeknek. Emiatt Skultéti és 

Tisóczki megállapításuk szerint a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 

szervezkedésben való tevékeny részvétel, nem pedig vezetés vagy kezdeményezés elkövetésében 

„bűnös”. Az első fokon meghozott büntetések felezését elsősorban az indokolta, hogy a Mecsér 

József vezette tanács nem tartotta a budapestihez hasonló súlyúnak a szegedi decemberi sztrájkot, 

másrészt működésük nem hosszú időn át, s nem a nyilvánosság előtt zajlott. A másodfokú ítélet 

szövege szerint „vádlottak bűncselekményeire kiszabható törvényi minimum is elegendő arra, hogy a vádlottakat 

a népi demokrácia híveivé átnevelje”.71 Bálint Ferenc és Farkas esetén mellőzték a fegyverrejtegetés 

bűntettét, Honkó bűnét pedig a feljelentési kötelezettség elmulasztásában látták. Honkó Mátyás a 

konzervgyári nemzetőrök által felhalmozott készletekből egy céllövő kispuskát vadászati célokra 

elrejtett a tűzoltóhelyiség szekrényében, továbbá ruhákat is eltulajdonított, amivel a bíróság 

véleménye szerint társadalmi tulajdon sérelmére történő lopást követett el. A puskával saját 

bevallása szerint a gyár mögötti tóban élő vízi madarakra vadászott, a ruhát pedig otthoni 

                                                             
71 Uo. VD-IV. Nbf. III. 5292/1957/57. számú másodfokú ítélet. 16.  



Gulyás Martin: A Szeged Városi Munkástanács, 1956–1957 34 

 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/9. szám 
 

 

munkavégzésre tartogatta. Esetében az első fokon eljáró bíróság érdemként könyvelte el, hogy a 

gyár párttitkárát, Náczi (sic!) Jánost figyelmeztette a nála lévő fegyverről és nem használta azt 

jogtalan önvédelemre, valamint gondoskodott a készletek őrzéséről is. Farkas József a gyárnak adott 

két pisztoly közül az egyiket magánál tartotta október 27-e után, melyet november 4-én vagy 5-én 

viszont eldobott. Bálint Ferenc a második szovjet intervenció előtti napon dobta el a nemzetőrség 

írásos engedélyével birtokolt fegyverét. A megyei bíróság véleménye szerint az illetéktelen és 

engedély nélküli birtoklás ténye megvalósult (azaz a bíróság nem ismerte el a forradalom alatti 

fegyveres erők fegyverkiutalási jogát), az pedig, hogy miképp szabadult meg tőle, legfeljebb enyhítő 

körülményként jöhet számításba – az eldobás viszont semmiképp sem jelentette a bejelentési 

kötelezettség teljesítését. Másodfokon ugyanakkor a fegyverrejtegetést Bálint és Farkas esetén nem 

látták önálló bűncselekménynek, az egy kollégiumi döntés alapján ugyanis a „szervezkedés” 

részének tekinthető.72   

Másodfokon, jogerősen összesen 54,5 év börtönbüntetést kaptak a „hetes bizottság” tagjai. 

Ebből a tíz elítélt több mint 30 és fél évet töltött le. Ha a letöltött büntetések nagyságát vesszük 

figyelembe, akkor megállapítható, hogy nem a legfőbb bűnösnek tartott első három elítélt vezeti a 

rangsort a letöltött időt alapul véve. A képzeletbeli dobogó legfelső fokán a hatod rendű vádlottként 

bíróság elé állított Nagy Imre áll (6 év). Az ő esetében fontos megjegyezni, hogy legsúlyosabb 

tettének nem is a novemberi-decemberi munkástanács-tevékenységet és a MEFESZ-tagságot 

tartották. (Ez is mutatja, hogy az ítélet áttételesen az egész eseménysorozatban való részvételt 

minősítette, nem pusztán a konkrét ügyet.) Ennél súlyosabban szankcionálták azt, hogy a megyei 

rendőrkapitányság épületében lévő titkos iratokba betekintést nyerhetett. November 3-án a BM 

Megyei Főosztály épületébe bejutva, a nemzetőrség felügyelete alatt álló épületben parancsnoki 

utasításra hozzáfért a páncélszekrényben őrzött, államtitkot képező iratokhoz, és azokat rendezte. 

Őt követte kis híján 5 és fél évvel Sulyok Mihály, majd 5 év 1 hónappal a társaság egyetlen női tagja.  

Megállapítható, hogy a politikai büntetőbíráskodás a büntetések által kifejezett, 

„ellenforradalmi bűncselekménynek” tartott érdekképviseleti tevékenységet a kádári restaurációra 

való „veszélyesség” szempontjából túlértékelte, a kiszabott és letöltött büntetések nagysága 

tekintetében pedig aránytalanul súlyos volt, a tagok és utódaik életének hátralévő részére is 

maradandó hátrányokkal járt. 

Egy magát hangzatosan a „munkás-paraszt szövetségre” építő hatalom részéről kifejezetten 

rosszul mutatott volna mind az ingatag hazai, mint a bizalmatlan nemzetközi közvélemény előtt is 

az, ha politizáló munkásokat és parasztokat tömegével küld a halálpadra. Az ő esetükben ezen 

                                                             
72 Uo. VD-I. 116–125. Bálint Ferenc kh. jkv. 1957. március 6; Uo. 160–167. Farkas József kh. jkv. 1957. április 1; Uo. 
VD-III. 196–199. Honkó Mátyás kh. jkv. 1957. március 6.  
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ideológiai megkötöttség miatt a cél más volt: az ítéletek enyhébb mértéke által kifejezett „átnevelő 

célzat” azt szolgálta, hogy a felszínre bukkanó alternatív elitnek a bolsevik típusú politizálás 

világától eltérő alternatív hatalomgyakorlási stílusa, hatalomról alkotott felfogása és demokratikus 

normái végérvényesen a felszín alá kerüljenek, képviselői pedig feloldódjanak, beleszürküljenek a 

megfélemlített, a kádári realitásokba egyre inkább teletörődő tömegtársadalomba.  

A megtorlásnak kettős üzenete volt a politikai bűncselekményekkel vádolt forradalmi 

szereplők számára a szabadulás utáni időszakra vonatkozóan: önbecsülésük és egyéni integritásuk 

megtörése, egyfajta bűntudat felkeltése mellett be akarták velük láttatni, hogy a közügyekkel való 

foglalkozás a pártállam „hivatásos forradalmárai” és a népfront keretében bebocsátást nyert 

társutasok számára van fenntartva.73 Az ítéletekben nevesített „átnevelő célzat” a pártállam által 

kiépített mozgástér és mobilitási pályák elfogadását szolgálta, az „ideális állampolgárrá” váláshoz 

pedig célul tűzte ki az egyéni autonóm személyiség és jellem feladását, a politikai közösségépítésről 

való lemondásra való rávezetést is. A szituációhoz mérten kiszabható legsúlyosabb büntetés 

azoknak az egyéniségeknek a „dehumanizálását”74 célozta, akik rendelkeztek három, a politikához 

elengedhetetlenül szükséges tudással: volt koherens, világos jövőképet megfogalmazó, 

tömegtámogatás elérésére alkalmas mondanivalójuk, karizmájuk (vezetői képesség) és személyi 

hitelességük, valamint szervezetépítési képességgel is bírtak.75 Ezek a szempontok az ideologikus 

nyelvezet köntösébe bújtatva visszaköszönnek a tagokkal szemben kiszabott ítéletekben is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Ezzel lényegében ellehetetlenítette egy nyilvános politikai rivális, vagy civil ellenzék létrejöttét is.   
74 A fogalom jelentéséről bővebben Ö. Kovács, 2012: 37.  
75 A megtorlás áldozatainak kétharmadát kitevő munkás– és paraszti társadalmi hátterű szereplők teljesen elfordultak 
a közélettől és többnyire individuális–anyagias célokat követtek, körükben az évek előrehaladtával megnőtt az alkohol– 
és mentális problémákkal küzdők száma is. Pittaway, 2006: 9; Zinner, 2001: 431–438.  
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