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VIII. Utóélet, avagy beilleszkedés a hatvanas évekbe – egyéni életutak és 

alkalmazkodási formák egyes állambiztonsági jelentések fénytörésében 

 

Ebben a fejezetben annak a bemutatására törekszem, hogy miképp tárulkoznak fel 

az állambiztonsági jelentésekből a lakó- és munkahelyi környezet mikrovilágai, illetve miképp 

törekedett a rezsim a börtönviselt forradalmárok jellemváltozásainak felmérésére. Az 

ügynökjelentések annak ellenére fontos társadalomtörténeti források, hogy bennük a megfigyelt 

közvetetten tárgyiasul, hiszen a ma elérhető forrásként használt jelentés egy trigonális 

információs és értelmezési mezőben keletkezett és „tisztázódott” le.76 A kiszabaduló elítéltek 

közül az állambiztonsággal valamilyen típusú nexusba lényegében öt személy került:77 Farkas 

József hálózati személyként, Godó, Vörös, Karácsonyi és Sulyok pedig a megfigyeltek 

oldalán. Farkas ugyan „Csongrádi” fedőnéven bizonyíthatóan hálózati személy volt, bár 

beszervezési körülményei nem ismertek, viszont az egykori munkástanácsos bajtársairól, 

leginkább Karácsonyiról adott fennmaradt jelentései alapján egyiküknek sem okozott kárt. 

A Farkas-Karácsonyi viszonyrendszer ’56 utáni újbóli felbukkanása fontos adalékokat 

nyújthat a Kádár-rendszer természetrajzához, ugyanis az ötvenhatosok egymással szemben 

történő kihasználási kísérletének iskolapéldáját adja.  

A fennmaradt iratok szerint Karácsonyi Mihályt 1969. áprilisa és 1970. novembere 

között az állambiztonság megbízásából két hálózati személy is megfigyelte, ennek 

tapasztalatait pedig jelentésekben is összegezték. Figyelő dossziét is nyitottak rá, valamint 

„párhuzamos ügynökséggel” figyeltették, melynek apropóját az alábbi sommás indokolás 

szolgáltatta: „Volt ellenforradalmárokkal és reakciós papi személyekkel tart fenn kapcsolatot. Bizalmas 

körben rendszeresen vannak ellenséges megnyilvánulásai. A rendszer változásában reménykedik és 

bosszúállás gondolata foglalkoztatja”.78 A történelem pikantériája, hogy az egyik ügynök maga az 

elítélt-társ Farkas József, akit vagy a börtönben, vagy azt követően Budapesten szerveztek 

be („Csongrádi” fedőnéven). A másik ügynök egy „Kurucz” fedőnevű segédmunkás, a 

hálózati nyilvántartásban meglévő 6-os karton szerint Khim Antal János, akit 1969. 

áprilisában szerveztek be „hazafias” alapon és a „belső reakció elleni harc” vonalán 

alkalmazták.79 Előbbi a fennmaradt dokumentáció alapján 1970. márciusa és 1981. áprilisa 

                                                             
76 Az ügynökjelentések ilyen típusú történeti hasznosításárról ld. Gyarmati, 2014. 68–69.  
77 Pontosabb úgy fogalmazni: velük kapcsolatban maradtak fenn dokumentálható esetek. 
78 ÁBTL, 3.1.5. O-14967/a. 288.  
79 ÁBTL, 3.1.2. M-32114. Az ügynök 1946 szilveszterén született Szegeden, segédmunkás, emellett két 
gimnáziumi osztályt végzett. 1971–78 között a BRFK foglalkoztatta, utána a Pest megyei állambiztonság, 
mígnem 1982-ben elhagyta az országot. Munkadossziéjának első kötetét 1968. április 9-én nyitották meg.  
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között végzett információszerző tevékenységet, míg utóbbi 1969. áprilisától 1970. 

novemberéig adott jelentéseket.  

 „Csongrádit” kifejezetten azzal a céllal helyezték át Szegedre, hogy egykori, már 

szabadlábon lévő társait megfigyelje. Nagy Béla őrnagy, mint tartótiszt az első sörözőben 

megejtett találkozójukról írott jelentése szerint kifejtette újdonsült alárendeltjének, hogy akár 

kedvére való a feladat, akár nem, meg kell figyelnie volt börtöntársait, mert azok „egyrésze 

fanatikus ellenség és ellenőrzésükről az ő vonatkozásában nem mondhatunk le”.80 Ő azonban feltűnően 

vonakodott attól, hogy fokozatosan felújítsa velük a kapcsolatot és rendszeres vendégük 

legyen. Nagy már a kezdeteknél hangot is adott „Csongrádi” számára érthetetlen 

vonakodásának a feladattal szemben: a megnyerő modorú, jó megjelenésű személy 

benyomását keltő Farkas „valamilyen oknál fogva nem akar volt bűntársaival kapcsolatot 

kialakítani”.81 Az állambiztonság célkeresztjében az egyházi körökkel kapcsolatot tartó 

Karácsonyi és Sulyok Mihály másik volt vádlott-társ állt. 1970. májusában feladatul kapta, 

hogy Karácsonyi életkörülményeit és kapcsolatrendszerét személyes találkozók, főként a 

műhelyénél való megjelenésen keresztül mérje fel, valamint férkőzzön bizalmába úgy, hogy 

ő „érdekes és megbízható sorstársat lásson benne”.82 Arról nem tudott beszámolni, hogy a Maros 

utcai cipészműhely valamiféle „reakciós gócpont” lett volna: Karácsonyi egy szűk ismerősi 

kör javítási igényeit elégítette ki, a nála felbukkanó személyek között pedig elvétve voltak 

ötvenhatosok. Pusztán 1970. júniusában mutatkozott egyetlen jel arra, hogy valami 

mozgolódás még is csak van az egykori bajtársak között: amikor 27-én meglátogatta a 

műhelyében a célszemélyt, ő elmondta neki, hogy „felkereste Godó Illést a szabadulás után. Godó 

felelősségre vonta, hogy miért nem gondoskodtak a családjáról, míg ő bent volt a sitten. Egyébként leszidta 

Karácsonyit, hogy csak ő egyedül harcol és szembeszegül a kommunistákkal. Karácsonyi elmesélte, hogy 

felkereste Skultétit is, aki szintén eléggé hűvösen fogadta”. Majd hozzátette, hogy „ő megvan a sorsával 

elégedve, ő nem panaszkodik, csak haveri környezetben mondja el a véleményét, nem úgy, mint Godó, Godó 

az hülye”.83 Ez a kis életkép is arra utal, hogy elsősorban nem valamiféle rendszerellenes 

szervezkedés előkészítése mozgatta őket, hanem a közelmúltról szóló, egymásnak ellent 

mondó, különböző érdekek és egymásnak is ellent mondó információk formálta én-

narratívák igazságtartalmának komplex vizsgálata. (Ki hogyan viselkedett a börtön alatt, ki 

állhatott besúgónak, ki milyen beilleszkedési utat és viselkedési mintát választott magának 

szabadulása után, s hogyan függ ez össze az ’56-os értékekkel.) 

                                                             
80 ÁBTL, 3.1.2. M-32393. 11-12. Jelentés, 1970. március 23.  
81 Uo. 13. 
82 Uo. 14–15. Jelentés, 1970. május 11.  
83 Uo. 17–19. Jelentés, 1970. július 27.  
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1970 utolsó negyedévében Farkas szinte semmilyen hasznos információt nem tudott 

szolgáltatni, ez egyrészt kórházi kezelésének, másrészt saját passzivitásra hajló 

szerepfelfogásának is a következménye volt. Nagy Béla sérelmezte is, hogy gyakorlatilag 

értesítés és feladat végrehajtása nélkül egyszerűen „lelépett”, eltűnt a színről. A kisebb 

intermezzo 1971. februárjában ért véget, amikor viszont kimondatott a nyílt szakítás. 

Farkasra egyrészt nyomást helyezett felesége, aki részben férje ’56-os bajtársait tette felelőssé 

azért a családi tragédiáért, mely a börtön miatt kimaradó éveket és az azzal járó nehézségeket 

jelentette. (Több jelentésben is visszatérő motívum, hogy Farkas felesége kifejezetten utálja 

Karácsonyit.) Nyíltan megmondta tartótisztjének, hogy „unja már az együttműködést, (…) „nem 

akar álltatni bennünket, egyedüli ok, hogy elfáradt, nincs türelme és semmiféle ambíciója ezekkel az 

emberekkel való társalgásra”.84 Azzal is érvelt, hogy már a fővárosban is jelezte, hogy belefáradt 

a munkába és ki szeretne mihamarabb szállni. Nagy Béla mindebből megvonta a rövid, alig 

egy esztendős kapcsolat mérlegét: „Az ügynök a hozzá fűzött jogos reményeket nem váltotta be, ami 

elsősorban abból adódik, hogy ígérete ellenére nem hajlandó kapcsolatát felujjítani, a vele közös perben 

szereplő, vagy általa jól ismert ellenforradalmár F. d. (figyelő dossziés – G. M.) személyekkel annak 

ellenére, hogy arra minden lehetősége megvolna. Átvétele óta mindössze két jelentést készített saját kezűleg. 

A találkozókról rendszeresen elmaradozik […] javaslom a kapcsolat megszakítását, mivel a fentiek 

alapján eredményes munka részéről nem várható”.85 1971. áprilisában már kizárás alatt állt, valamint 

kérte a felmentését a jelentésírási kötelezettség és találkozási kényszer alól.86  

Ennél sokkal részletgazdagabb és informatívabb jelentéseket produkált „Kurucz”, 

aki a „Szervezők” fn. ügyben „nyomozott” Karácsonyi után. Fő feladata az volt, hogy a 

megfigyelt egyházi kapcsolatait, befolyását, énekkari szerepét „realizálja”, hétvégi 

víkendházának építési folyamatát dokumentálja. Mivel baráti viszonyba kerültek egymással, 

így bizalmasnak is mondható információkat is megosztott vele. A tanulási fázisban lévő 

ügynökkel87 történő találkozások kezdetben a templomban, misén és körmeneteken 

történtek, később pedig jobbára a cipészműhelyben. Az ügynökjelentésekből egy olyan 

beállítás rajzolódik ki, hogy Karácsonyi az egyházi hierarchia zártságát használta fel arra, 

hogy az egyfajta hártyaként, fedőközegként rejtse el a rendszerrel szemben politikailag 

szembenállók politikai fórumát. Erre következtetett több elszórt utalásból, melyet 

                                                             
84 Uo. 31. Jelentés, 1971. február 4.  
85 Uo. 32. 
86 Uo. 33.  
87 Első jelentésén egy pontosan be nem azonosítható személy – nagy valószínűséggel a jelentést láttamozó 
alosztályvezető egy rövid praktikus megjegyzést tett, mely elsősorban a véleményező tartótisztnek szólt: „Nagy 
et! Most beszervezett fiatal ügynökkel nem szabad Szegeden szórakozóhelyen találkozni, mert eleve így bukik 
le!”  
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Karácsonyi részéről gyanúsnak talált: „Ez az egyetlen hely, a templom, ahol még legálisan 

találkozhatnak a hasonló gondolkodású emberek, mint mi, anélkül, hogy ez feltűnést keltene,” (…) operatív 

szempontból érdekesnek látszik Karácsonyinak az összetartásról, a találkozók vallási színezetben való 

legalizálására irányuló fejtegetései”.88 Azt is leszűrte, hogy az egyházi kirándulásokat használná fel 

Karácsonyi mindazok tömörítésére, baráti összetartására, akik nem „karrieristaként”, hanem 

meggyőződésből lettek forradalmárok. 

1970. márciusában Nagy Béla feladatul adta „Kurucznak”, hogy szerezze meg a 

műhely kulcsmintáit, és egy rögtönzött házkutatás keretében kutasson az egyre 

bizalmatlanabbá és zárkózottabbá váló cipész személyes tárgyai között. A kulcsok 

megszerzéséhez egy fedőtörténetet is kitalált, mely az ügynök és célszemélye közötti bizalmi 

viszony mélységének ellenőrzésére is alkalmat adott: az ügynök kérje el Karácsonyitól a 

műhely kulcsait annak érdekében, hogy egy férjes asszonnyal ott intim kapcsolatot 

létesíthessen. Karácsonyi ebbe nem ment bele az értékes holmik miatt, másrészt szomszédai 

aktívan figyelték a műhely körüli mozgásokat – cserébe viszont felajánlotta épülő 

víkendházát, melyre viszont Khim nem tartott igény.89  

1956 közvetlenül vagy áttételesen három konkrét eset kapcsán jelenik meg, melyről 

az ügynök direkt jelenléte folytán első kézből tudott beszámolni. Karácsonyi, „Kurucz” és 

egy énekkari tag, Csiszár Gyula baráti borozgatás közben beszélgettek. Karácsonyi ekkor a 

jelentés szerint előadta partnereinek, hogy mivel ők már „megégették” magukat, sokkal 

elővigyázatosabbak. Majd kritikusan jelezte a párt által végrehajtott reform iránt szkepszisét, 

illetve a nemzetközi feltételek változásának szükségességét is: „Hiába van a mi pártunkban 9 és 

fél millió ember, ha gyávák és köpönyegforgatók, semmit nem lehet elérni. Egyébként is addig amíg kintről 

nem döngetik a kapukat, addig nekünk kuss, semmi feltűnés, aktív kezdeményezés, csak összetartás. 

Mindig azt mondtam a srácoknak is - hideg fejjel és forró szívvel kell gondolkodni és nem forró fejjel és hideg 

szívvel”.90 

Egy másik alkalommal a műhelyben jött szóba egy konkrét ’56-os epizód. Az 

ügynökkel együtt öt fős társaságban Karácsonyi mellett egy cipőt javíttató szegedi pap és egy 

Rácz András nevű elítélt is jelen volt. Karácsonyi a jelentés szerint kijelentette, hogy amikor 

„Felelevenítették az akkori dolgokat (…) beszélt arról, hogy mikor ő munkástanács elnök volt kérte tőle 

az egyik kollégája, aki akkor az MSZMP-t szervezte, hogy a kommunisták is részt vehessenek a 

                                                             
88 Uo. 52–55. Kurucz jelentése Nagy Béla őrnagynak 1969 június 17-én.  
89 Uo. 179 –181; 190-192. Dán István alosztályvezető nem volt elragadtatva Nagy „ötletétől”, tollal írt lapszéli 
megjegyzésében hangot adott annak, hogy „Az ilyen és hozzá hasonló legendákra nagyon vigyázni kell az 
ügynököknél. Egy indiszkréció esetén könnyen családi élete mehet tönkre!!!” 
90 Uo. 66 –68. „Kurucz” jelentése Nagy Béla őrnagynak 1969 június 17-én, Szervező fn. ügyben, 1969. július 
9. 
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gyűléseken, szavazati joggal. Én beleegyeztem, mondta Karácsonyi hiszen ők voltak 3-4-en, mi meg 30-an. 

Úgysem zavartak sok vizet. A tárgyaláson aztán ez az ember mindent letagadott”. Rácz börtön miatt 

bosszúállási szándékának hangoztatására pedig úgy kontrázott rá, hogy „én is egy vaddisznó 

leszek azt elhiheted, én már nem változom, már csak ilyen maradok”.91  

„Kurucz” a forradalom kitörésének 14. évfordulóján, napra pontosan október 23-án 

kereste fel a műhelyében a megfigyeltet, aki viszont nem volt túlzottan fogékony és 

részletező az egykori események nosztalgikus felidézésére (pl. október 26-i Széchenyi téri 

tüntetés).92   

Khim tevékenysége noha sokkal alaposabb és állambiztonsági szempontból látszólag 

ugyan hasznosabb is volt, a kívánt eredményt viszont minden erőfeszítése ellenére ugyanúgy 

nem ért el. Nyilvánvalóan azért, mert az eredeti koncepció volt hamis: miként a víkendház 

nem egy készülő jugoszláv gyülekezőhely, úgy az egyházközség sem egy új forradalom 

kályhája. Így maradt a keserű konklúzió: „Kurucz fn. ügyn. Jelentéseiből azt a következtetést lehet 

levonni, hogy Karácsonyi op. Szempontból fontos dolgokról nem beszél az ügynök előtt, ezt feltétlen figyelembe 

kell venni a feladatok adásánál”.93 Magánéleti és szűk baráti körben zajló eseményekről, 

életképekről tudósított, mely áttételesen látleletet ad a „passzív ellenállás” Kádár-kori rejtett 

zugairól. Mivel Khim 1971. február 1-jével Budapestre ment dolgozni, így az utolsó 

„hivatásos” is eltűnt Karácsonyi környezetéből. A Farkasba vetett bizalom, maga a „feladat” 

és az ügynök szerepfelfogása nem találkozott egymással: az állambiztonság arra vonatkozó 

számítása, hogy Farkas tevékenységével ártani fog a megfigyelt célszemélynek és felderít 

valamiféle látensen létező kapcsolati hálót az egykori bajtársak között, nem következett be. 

Sulyok Mihály két ponton került kapcsolatba az állambiztonsági szervekkel, ebből az 

egyik érintkezési pont a felesége feltételezett tevékenysége volt, a másik pedig egy értelmiségi 

összejövetel. Az állambiztonság több mint két éven át nyomozást folytatott egy röplapozó 

csoport ügyében, mely a „Nemzeti Felszabadító Bizottság” nevet viselte. Ez a csoport 

telefonkönyvből kiírt nevekre és címekre küldött el röplapokat, melyben anyagi támogatást 

kért konzervatívnak tekinthető politikai céljai megvalósításához. A röplapok94 jellege a 

vizsgálók minősítése szerint „ellenforradalmi, tartalmilag nacionalista, legitimista elképzeléseken 

alapszik”.  

 

 

                                                             
91 Uo. 223–224. Jelentés, 1970. június 8. 
92 Uo. 234–236. Feljegyzés, 1970. október 27.  
93 Ua.  
94 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-I. 85. (A röplap szövegét betűhíven 
közöltem.) 
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„Tisztelt Honfitársunk! 

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Felszabadítási Szövetség megalakult és két tagtárs véleménye 

alapján Önt is tagjelöltei sorába iktatta. 

Szövetségünk vázlatos céljai: Szent Korona rehabilitációja. Független Szabad Magyarország. Kapcsolatok 

kiépítése nyuggatal jóviszony kelettel. Nagyobb méretű hattárrevízió. Valláserkölcsi nevelés helyreállítása. 

Belső béke biztosítása, származási különbségek megszüntetése. Gyárak földbirtok felosztása részvény ill. 

telekkönyv alapon. 

Rangok és címek adományozása régiek felülvizsgálata, ártatlanul rabságban szenvedők azonnali 

kiengedése, stb… stb… Mindezekről később bővebben fogunk írni. 

Külföldről már kaptunk ígéretet anyagi és erkölcsi támogatásra előbbit csak abban az esetben fogjuk 

elfogadni ha azokat nem kötik különleges feltételhez. Addig azonban tagjaink segítségére vagyunk utalva. 

Minden tagköteles anyagilag támogatni a Szervezetet, ennek ideieglenes módja a következő. Jelen 

levelünkhöz van mellékelve egy kis cédula, melyen egy hely pontos leírása van azonkívül egy törzsszám, 

Jövedelméhez képest 100-500 fort. Belehelyez egy kis 2-3 decis üvegbe s ezt esetleges más kivánságával stb. 

a törzsszám feljegyzése egy kis papíron mellett jól ledugaszolva a jelzett helyen a földbe leasandó sötétség 

alkalmával mielőbb. Nevet nem szabad beleírni csak ha nagyon fontos az ügy, de akkor kettőzött 

óvatossággal kell eljárni. A leásásnál egy kis szemétlapát szükséges. Titoktartás kötelező. A 

postázóhelyet ismételten felkeresni szigorúan tilos. Ezen közlemény Parancs megtartása kötelező!!! 

 

Az árulókat szigorúan meg fogjuk büntetni! Kérjünk kérésünk teljesítését a Haza Nevében! 

A Magyarok Istene legyen mindig Önnel 

Zsolt s. k. 

 

Az operatív munka során arra fókuszáltak, hogy felderítsék, vajon egy megbúvó ’56-

os „ellenforradalmi” csoportosulás fel-fellángoló törvénytelen lázító műveleteiről van-e szó, 

vagy pusztán többségében makói illetőségű egyetemisták Szegedről, fiktív címekről 

végrehajtott gyermeteg akciójáról. A Sulyok-házaspár furcsa helyzetbe került az ügy kapcsán. 

Mialatt Mihály börtönben volt, feleségére terelődött a gyanú, hogy a lakásukon tartott 

írógéppel készítették azt a több mint kétszáz darab röplapot, melyet a csoport terjesztett. 

Felesége több gyanús tényező miatt került a rendőrségi nyomozók horizontjára. Egyes 

megfigyelések szerint „kétes személyek” jártak fel hozzá, közülük egy korábban kitelepített 

ember, ráadásul többen gépírást is tanultak nála, köztük a lakás társbérlői is. A rendőrség 

ugyan alapos nyilvántartással rendelkezett a forgalomban lévő írógépek írásmintáiról, 

Sulyokné gyakran kölcsönadott gépe viszont azok közé tartozott, mely nem szerepelt ebben 
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a lajstromban. A rendőrségi biztosítással végrehajtott titkos házkutatás az állambiztonsági 

nyomozók részéről nem vezetett eredményre: nem találtak konkrét iratokat a lakáson 

történő tömeges röpcédulagyártásra, ezzel szemben egy pajzán vers fennmaradt az iratok 

között. Növelte a gyanút, hogy a magára maradt házastárs feltűnően jó anyagi kondíciók 

között élt. A konspiráció központi helyének a Sulyok-házaspár Dugonics téri lakását jelölték 

meg, ahol titkos házkutatást tartottak és figyelő brigádot állítottak rá. Férjét egyébként emiatt 

a váci börtönben – az ügy eddig ismertetett körülményeit feltételezhetően nem tudva – 

kihallgatták a röplapterjesztés körülményeire, a készítők esetleges személyére és politikai 

hátterére vonatkozóan, valamint fel akarták deríteni makói-szegedi ismerősei körét is. A 

parttalanná és céltalanná váló nyomozás végül arra a következtetésre jutott, hogy a 

hangulatkeltés és a pénzszerzés, mint szélhámos cselekedet motiválta a röplapterjesztőket, 

akik amatőr módon, azonnali dekonspiráció bekövetkeztével szervezték meg akciójukat. Az 

1960 augusztusában keletkezett összefoglaló jelentés nem állapít meg „rejtett” ’56-os 

maradványokat sem, a leveleket több párttag címére is elküldték.95   

Sulyok 1963-ban résztvevője volt egy szűk értelmiségi kör magánbeszélgetéseinek, 

ahol a két világháború közötti helyi jobboldal értelmiségi holdudvarához tartozó személyek 

és ’56-os „sorstársak” vitatták meg a világ és a haza égető problémáit. A Szegeden 1945 előtt 

fajvédő szellemiségű magániskolát működtető Tunyogi Csapó János lakásán rendszeres 

vendég volt maga Sulyok is, a csoportba beépülő „Mauser” fn. ügynök96 pedig rendszeresen 

jelentett az ott elhangzó politikai helyzetértékelésekről. Sulyok a jelentések szerint általában 

nem szólt hozzá a magas intellektuális színvonalon zajló beszélgetésekhez, melyeknek Bálint 

Sándor néprajztudós is gyakran résztvevője volt. Elsősorban lánya neveléséről váltottak szót, 

esetleg a nemzetközi politika meghatározó fejleményeiről foglalt röviden állást. Maga Sulyok 

bizalommal viseltetett az ügynök iránt, konzultáltak egymással álláskeresés ügyében, 

valamint utalásokat tett neki politikai nézeteire is. „Mauser” fn. ügynök, polgári foglalkozását 

tekintve ügyvéd jelentése szerint „Sulyok Mihály (…) szintén a változás reményében él”, a szovjet-

kínai viszony elmérgesedése kapcsán pedig a nemzetközi kommunizmus zavaros időszakáról 

beszélt. A csoport politikai nézetei az állambiztonság keresztényszocialistának minősítette, 

melynek foglalata az „ezeréves haza”.97   

Vörös Péter 1961. február–június között a Szegedi Építőipari KTSZ-nél 

segédmunkásként állt alkalmazásban, majd szakmai múltja miatt előléptették 

                                                             
95 ÁBTL, 3.1.5. O-11028/1. Összefoglaló jelentés, 1960. augusztus 30. 
96 A ma elérhető hálózati nyilvántartásban ilyen fedőnevű hálózati személy nem szerepel, így nem sikerült 
azonosítani a konkrét személyt.  
97 ÁBTL, 3.1.5. O-12989/2. Tunyogi Csapó János személyi dossziéja, II. kötet. 45–46, 123–124.  
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anyagkönyvelőnek. Az itt eltöltött időszakban az állambiztonság szoros megfigyelés alá 

vonta, ennek bő dokumentációja alapján pedig lehetőség nyílik annak megismerésére, hogy 

a többszereplős térben formálódó belső állambiztonsági jelentések horizontján miképp 

tükröződik egy a kádári hatvanas évekbe beilleszkedni próbáló ’56-os múlttal bíró munkás. 

1960. június 13-án Dobosi Imre százados, operatív beosztott98 kérte figyelő dosszié 

megnyitását tekintettel ’56-os múltjára és amiatt, mert „társadalmi és baráti köre a multrendszer 

híveiből tevődik össze”, valamint „politikai kérdésekben véleményt semmilyen formában nem nyilvánít, 

ettől eltekinve a nevezett barátain keresztül ítélve népidemokratikus rendszerünk megrögzött ellensége”.99 

Emellett az is a „kiindulóponthoz” tartozik, hogy „zárkózott, tartózkodó, polgári magatartású 

egyén, mindezek ellenére józanéletű, családját szerető embernek jellemzik”. Az állambiztonság három 

„hivatásos” ügynökének az volt a feladata, hogy ennek a feltételezett kapcsolati hálónak a 

meglétét mérje fel és személyek megjelölésével beazonosíthatóvá tegye. Az 1960–63 közötti 

időszakból a legtöbb jelentés „Széll” fedőnevű ügynöktől származik, aki jelentéseinek egyes 

kiszólásai alapján egy volt kisgazda politikus lehetett, ugyanis elég jól ismerte a szegedi 

kisgazda pártformációt szétrobbantó személyi ellentéteket. Vöröst azon „jobboldali” 

kisgazdák elvbarátjaként mutatta be (pl. Nagyiván János, Hunya Benedek), akik 1945 után 

ellenezték a kommunisták felé történő bármiféle közeledést és az autonóm kisgazda politika 

feloldódását egy kényszerkoalíció keretei között. A nehéz anyagi körülmények között, 

zárkózottan élő család baráti körét elsősorban az a Bárány-család jelentette, mely segített 

feleségének Vörös börtönbüntetése alatt, valamint feltűnt körülöttük egy volt internált 

személy is.  

1962. augusztusa és decembere között a legaktívabb egy bizonyos „Tordai” fn. 

hálózati személy100 volt. Őt kettős feladattal foglalkoztatták: informálnia kellett a szerveket a 

vállalaton belüli politikai hangulatról, a munkakörülmények megítéléséről és a 

gazdaságpolitikai elvárások lokális szintű érvényesüléséről. Emellett pedig feladatai között 

szerepelt, hogy műszak végeztével kerüljön bizalmas kapcsolatba Vörössel, és a közös 

hazafelé menet során faggassa ki az aktuális hazai-világpolitikai kérdésekről alkotott 

véleményéről. Emellett meg kellett tudnia, hogy mekkora az ’56-os bajtársak közötti 

                                                             
98 Dobosi Imre, dr. (1925–?): 1957. januárjától 1958. decemberéig rendőrnyomozó főhadnagy, majd 
előléptették századossá. 1963-ban őrnaggyá, 1969-ben alezredessé nevezték ki. 1980. februárjában 
nyugdíjazták. ÁBTL archontológia. 
99 ÁBTL, 3.1.5. O-14975/248. 38–40. Környezettanulmány, 1960. április 25.  
100 ÁBTL, 3.1.2. M-35212. A hálózati nyilvántartás alapján nem sikerült azonosítani a fedőnév mögött rejlő 
valós személyt. Az ügynök Vörös munkatársa volt, feladatát addig végezte el vele kapcsolatban, míg 
munkahelyet nem váltott feltehetően 1962. decemberében. Ezután már csak másodállásban dolgozott itt, 
ügynöki munkáját pedig a körülményeknek megfelelően átszervezték. A munkadosszié az 1958–62 közötti 
időszakból tartalmaz jelentéseket.   
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összetartás. Az 1962. augusztusa-decembere közötti időszakban keletkezett „Tordai”-

jelentések kevés sikerrel kecsegtettek: a bizalmas, négyszemközti beszélgetés Vörös 

elzárkózása miatt csak ritkán jött létre, két jelentés tartalmaz konkrét utalást arra, hogy milyen 

politikai várakozásokkal tekintett a jövőbe a célszemély. Egy alkalommal kifejezte a 

kommunisták szavahihetőségébe vetett kétségeit, máskor pedig állítólag a közelgő 

világháborúról vizionált, melynek apropóját a kubai rakétaválság szolgáltatta. Alkalmanként 

pedig találkozott Kecskés Zsuzsanna cipőgyári munkástanácstaggal is.101 Tekintettel arra, 

hogy az állambiztonság számára ekkor válik fontossá az „imperialisták fellazítási 

taktikájának” hazai dokumentálása, élhetünk a gyanúperrel, hogy a Vöröstől komoly 

nehézségek árán kicsikart információmorzsákat ezen új tematika szerint rendezték el.102  

Miután anyagkönyvelési csoportvezetővé léptették elő, azzal párhuzamosan 1963. 

április-májusa körül megváltozott megfigyelésének módja is. Egy áprilisi összefoglaló 

jelentés „közveszélyes” elemként tartotta nyilván, mert „figyelemmel kíséri a politikai eseményeket, 

elgondolásait burkoltan, de kifejezésre juttatja (…) nyíltan ugyan nem foglalt állást a háború mellett, 

azonban a jelentésből kiérződik az, hogy kívánja azt”.103 Az 1963–68 közötti időszakban a 

jelentések száma csökken, döntően a Romhányi András százados tartótiszt által jegyzett, 

általa összefoglalt jelentésekre szűkül. Ezt egészítik ki 1966–68 között „Forgács” fn. ügynök 

szövegei. Továbbra is „Tordai” feladata volt Vörös lépéseinek, munkahelyi magatartásának 

nyomon követése, mellé viszont információforrásnak társadalmi kapcsolatként beépítették 

a célszemély néhány beosztott könyvelőjét is. 1963. októberében a gyárrészleg párttag 

rendészét is ráállították, 1964. januárjától „Váradi” és „Fazekas” lakhelyellenőrzéssel 

foglalkozott.  

Az 1963–68 közötti vállalati időszakáról tudósító iratok kirajzolnak egy akkor 

tömegesnek mondható tudatos életstratégiát. A rendszerrel szemben nyilvánosan is 

hangoztatott teljes szembenállás helyett politikai passzivitás jellemezte, igyekezett kimaradni 

a kényes helyzetekből, szakmai hozzáértésével és vitathatatlan teljesítményével kívánta 

igazolni hasznosságát, valamint azt, hogy „beilleszkedett” az új rendszerbe. Néhai 

                                                             
101 Több jelentésben előfordul, hogy Ortutay Gyula járt közben szabadítása érdekében. Nem sikerült olyan 
direkt érintkezési pontot találni, mely indokolná ezt a közbenjárást. Feltételezhető, hogy a koalíciós korszakból, 
kisgazda körökből ismerhették egymást. Ortutay Vörös börtönévei alatt nem közvetlen részese az országos 
politikának, hanem egyetemi tanár volt, 1957-től az ELTE rektora.   
102 A tartótiszt egyik szöveges megjegyzése szerint a Vöröséhez hasonló személyes politikai megnyilvánulásokat 
hangulatjelentések elkészítéséhez szeretnék felhasználni, tehát nem elsősorban a célszemély „operatív 
feldolgozása” szempontjából bírt fontossággal az ilyen jellegű információk dokumentálása, hanem a 
közhangulat általános jellemzőinek „pártos” bemutatásához volt szükséges.   
103 ÁBTL, 3.1.5. O-14975/248. 50–51. Összefoglaló jelentés, 1963. április 18.  
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„ötvenhatosként” úgy érezhette, hogy neki többet kell bizonyítania ugyanazért,104 ami egy 

„tiszta” múltú munkavállalónak normális esetben megadathat. Beosztottainak azt javasolta, 

hogy a politikai jellegű kérdéseket mindenki otthon, a családjával beszélje meg. Ezt a 

magatartást nem a rendszer kényszerítette ki direkt módon, hanem önként, jól felfogott 

érdekből vállalt kivonulásról van szó az üzemi közéletből. Kénytelen-kelletlen igyekezett 

megfelelni bizonyos „pártszerűségi elvárásoknak”, próbálta társadalmi előmenetelét 

minimális, de szükséges politikai kompromisszumokkal bebiztosítani. Több Romhányi-

összefoglaló is kiemelte, hogy ez a munkatársaitól elzárkózó, távolságtartó mentalitás 

megütközést keltett a munkatársak között is. Oláh Józsefné, egyik könyvelő beosztottja vele 

történő elbeszélgetés során úgy fogalmazott, hogy „többévi börtönre volt elítélve ellenforradalmi 

tevékenységért, ez magatartásán is meglátszik mivel igen szótlan senkivel nem barátkozik, csak a szakmai 

precitizásban éli ki magát”.105 Ha hitelt adunk ennek a tapasztalatnak, abból az következik, hogy 

Vörös az ’56-os vereségélményt igyekezett túlmunkával kompenzálni. Ez az életstratégia 

éveken át sikeresnek bizonyult: többször kapott különféle jutalmakat, fizetésemelést is. 1965-

ben azonban – noha kifelé továbbra is semlegesnek igyekezett magát mutatni – kisebb 

közeledést mutatott a párt irányába. Oláhné megfogalmazása szerint „nagyon igyekszik magát 

demokratikus embernek feltüntetni, így az elmúlt évben az MSZMP titkárnál jelentkezett, hogy őt osszák 

be politikai oktatásra mert haladni szeretne a fejlődéssel”.106 Ez a lépés nem a párt politikájával való 

elvi azonosulásra és annak támogatására utal, hanem sokkal inkább belesimul abba a 

megfelelési kényszer diktálta cselekvéssorozatba, melyet előléptetése óta jeleztek a 

jelentéstevők is. Mivel politikai lojalitást kifelé látványosan továbbra sem tanúsított, 

feltételezhető, hogy meggyőződés helyett az anyagi haszon miatt közeledett a párt felé. Az 

állambiztonság viszont reagált erre a „pozitív” jellemfejlődésre: már 1964-ben felmerült, 

hogy ellenőrzését „visszafogottabban” is végezheti „Váradi”, ugyanis „rendszerünkkel szemben 

fenntartásai vannak és adott esetben minden valószínűség szerint aktivizálná magát”.107 Romhányi 1966-

ban felvetette, hogy szükséges-e egyáltalán az eddigiek szerint „ellenséges” beállítottságú 

személyként megfigyelni, s nem lenne-e elég pusztán a baráti körének lépéseire koncentráló 

ellenőrzés.108    

1967–68-ban viszont törések jelentkeztek az eddigi életstratégián. Megviselte egy 

magánjellegű probléma is: fia válása és újranősülése. 1967 első felében az addigi precíz 

                                                             
104 „neki sokkal többet kell dolgozni, mint a kádereknek, mert csak munkáján keresztül tudja a vezetőség 
bizalmát megszerezni”. Uo. 63. Romhányi András jelentése, 1964. december 5.  
105 Uo. 64. Romhányi András jelentése, 1965. szeptember 15.  
106 Ua.  
107 Uo. 61–62. Összefoglaló jelentés, 1964. december 12.  
108 Uo. 67. Összefoglaló jelentés, 1966. december 15. 
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szakember és csapata könyvelési botrányba keveredett, ami miatt egyre inkább az elbocsátás 

réme lebegett a feje felett. Miután kiderült, hogy a vállalat nem őt tette felelőssé a malőrért, 

Forgács fn. ügynök szavai szerint „szinte teljesen fellélegzett, mert érezte, hogy fennálló priuszával 

másutt igen nehezen tudott volna elhelyezkedni”.109 Azzal, hogy túlzottan saját szakmai kiválóságára 

apellált, ezt a vállalat egy idő után haszontalannak látta: nem adta már át beosztottjainak az 

elvárt mértékben tudását. Az, hogy nélkülözhetetlennek próbálta beállítani magát, 

megkérdőjelezte eddig felépített imázsát a vállalatvezetés előtt is, minek következtében 

leváltották csoportvezetői beosztásából. 1968, a „reformok éve” Vörös egyéni életútja 

szempontjából kisebb lejtmenetet jelentett. A jelentések kiemelik, hogy e lejtmenet egyes 

stációinál Vörösben egyre gyakrabban merül fel okként az élete végéig rajta maradó 

ötvenhatos múlt, melyre munkatárs felesége hányattatásai is csak ráerősítettek. A letört, 

nyomott kedélyállapotú ember feleségét 1968 szeptemberében súlyos sérelem érte 

munkahelyén, egy raktárincidens kapcsán úgy akarta a vele konfliktusba keveredett üzemi 

párttag a maga javára rendezni a helyzetet, hogy felemlegette férje 56-os múltját.110 „Forgács” 

ügynök itt kifejezetten pozitívan járt el: amikor Vörös tanácsot kért tőle az ügy sikeres 

rendezése érdekében, azt javasolta, hogy felesége panaszlevelével forduljon a 

mértékletességéről ismert személyzeti előadóhoz, aki szóban lerendezi az ügyet az üzemi 

pártbizottság titkárával, így nem marad írásos nyom.111 A szorongatott helyzet 

eredményezhette azt is, hogy a jelentések szerint először 1968. februárjában tett nyilvánosan 

is politikai lojalitást mutató kijelentéseket. Mivel elégedetlen volt újraházasodott fia 

munkaerő-piaci helyzetével, „e körülményt annak tudják be, hogy a család politikailag negatívan van 

elkönyvelve, mégpedig az apa 1956-os részvétele miatt (…) igy érhető, - szerintük - hogy erre máig sincs 

bocsánat. (…) Egyébként a Vörös házaspár kisebbségi érzete a fiú szüleinek munkahelyén is észlelhető 

jelenség. Ennek eloszlatása elég élénken részt vesznek a társadalmi megmozdulásokban, a férfi az 

értekezleteken, szemináriumokon a rendszer mellett erősen kiálló megnyilatkozásokat tesz, olyanokat is, 

amelyekkel kapcsolatban a belső meggyőződés hiánya elég szembetűnő. Ebből sokan a kétségtelenül ma is 

fennálló félelmükre következtetnek, nem is alap nélkül”.112 A „lényegen” viszont már ez sem 

                                                             
109 Uo. 70. Kivonat Forgács fn. ügynök 1967. július 14-i jelentéséből.  
110  Az ügynök Vörös beszámolója alapján – aki egy ötvenhatosokra váró újabb „megszorító korszakról” is 
beszélt neki – az alábbiak szerint kommentálta a történteket: „ez nagyon helytelen, ő megbűnhődött büntetése 
kiállásával a történtekért (…) különben is a múlt ilyen jogtalan és sértő felhánytorgatása nem egyezik a pártunk 
politikájával, ezért annál visszataszítóbb, mikor egy pártvezetőségi tag jár el így. Tehát ő (mármint Vörös – G. 
M.) elhatározta, hogy most nem hagyja annyiban a dolgot és lesz ami lesz, visszautasítja Antalinak ezt a 
magatartását, csak azt nem tudja, hogy ezt milyen formában tegye. Érzi ha nem tesz semmi lépést hamarosan 
újabb igazságtalan támadásnak lesz kitéve”.  Uo. 77. Kivonat Forgács fn. ügynök 1968. szeptember 13-i 
jelentéséből. 
111 Ua. 
112 Uo. 72. Kivonat Forgács fn. ügynök 1968. február 9-i jelentéséből. 
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változtatott: Vörös körül elfogyott a levegő, és kisebb jogi viták után elérte, hogy 

felmondásával az Új Élet termelőszövetkezetben helyezkedhessen el. A váltással 

kapcsolatban Forgács fn. ügynök újbóli pozitív közbelépését érdemes megemlíteni: a 

felmondás körüli jogi huzavonával kapcsolatban azt javasolta Vörösnek, hogy inkább ő 

engedjen a feltételeknél, nehogy egy fegyelemi jellegű büntetést varrjanak a nyakába. 

Személyes beszélgetésük során Vörös úgy értékelte ottani éveit, hogy „1956-ra máig sincs a 

jelek szerint senki számára bocsánat. Mondtam neki, ne firtassa ezt és az okokat, legyen olyan, mint aki 

ezeken túlteszi magát” – tette hozzá „Forgács”.113  

A téesz főkönyvelő-helyetteseként az ott dolgozókat megfigyelő „Biró”, „Király” és 

„Rovó” fn. ügynökök114 jelentései alapján ugyanolyan magatartást mutatott („igyekszik úgy 

bedolgozni magát, hogy ő legyen az ész”),115 mint aminek előző munkahelyén köszönhette 

viszonylag stabil egzisztenciáját. „Forgács” egyik jelentése végén szubjektív kiszólást tett 

feljebbvalói felé: szerinte Vörösnek változtatnia kellene magatartásán (azaz legyen 

„pártosabb”), mert így elesik bizonyos juttatásoktól és olyan pozícióktól is, melyekhez 

egyébéként képzettsége és tudása meglenne.116 Ettől függetlenül – mivel ő vált az ügyvitel 

gerincévé – háztáji földet, jutalmat is kapott, közvetlen viszonyba került feletteseivel. 

Felesége egy alkalommal arról panaszkodott „Forgácsnak”, hogy az új munkahely 

tapasztalatai is azt igazolják, hogy nem szűnik meg, de legalább enyhül az ötvenhatos múlt 

miatti negatív diszkrimináció: „Úgy látszik - mondja Vörösné - nem felejtik el soha az 56-os 

eseményeket. (…) személyileg ott legalább nem hánytorgatják élőszóval is urára a történteket (…) Ennyivel 

mégis jobb most a helyzet, de ez még mindig nem a gyökeres elfeledés, ami pedig már igazán aktuális volna. 

Úgy látszik tehát, nekik már így kell leélniük az életet, amiben csak az a vigasz, hogy a családi összhang 

annál teljesebb…”117 A dossziéjában fennmaradt utolsó, Rovó fn. ügynök által jegyzett 1973. 

április 13-ára keltezett jelentés is említi, hogy a téesz párttitkára ismeri Vörös múltját, „amelyet 

Veres érez is”.118  

1970. februárjában született döntés az épp egy évtizede nyitott F-dosszié 

megszüntetéséről – az ennek anyagát is tartalmazó hivatkozott, névre szóló dossziéját pedig 

1973. május 8-án zárták le, majd irattárazták. Az eredeti cél – azaz a „rendszerellenes és 

                                                             
113 Az ügynöknek ezek a közbeavatkozásai – amennyire ez jelentései kontextusából kikövetkeztethető - 
kifejezetten pozitívak voltak. Vörös látszólag hallgatott is rá, bár felmerül a kérdés, hogy a hálózati személy 
felsőbb utasításra, teljesítésvágyból (azaz, hogy lehessen a célszemélyre továbbra is foglalkoztatni), vagy 
szimplán emberi szimpátiából tette-e mindezt?  
114 A meglévő hálózati nyilvántartás alapján egyiküket sem sikerült azonosítani.  
115 Uo. 85. Kivonat Király fn. ügynök 1969. július 14-i jelentéséből. 
116 Uo. 86. Kivonat Forgács fn. ügynök 1969. május 30-i jelentéséből.  
117 Uo. 90. Kivonat Forgács fn. ügynök 1970. január 16-i jelentéséből.  
118 Uo. 93. Kivonat Rovó fn. ügynök 1970. április 13-i jelentéséből.  



Gulyás Martin: A Szeged Városi Munkástanács, 1956–1957 49 
 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/9. szám 
 

 

illegális”, baráti körre kiterjedő politikai összejövetelek felderítése nem hozott eredményt. 

Ez nem meglepő, hiszen a bizonyítani kívánt tétel, maga a percepció is hamis, 

megalapozatlan volt: „anyagából nem tűnik ki, hogy volt elítélt társaival, vagy a volt FKP szegedi 

szervezetének tagjaival kapcsolatot tartana fenn. Magatartása, tevékenysége nem ellenséges. Több esetben az 

ügynökség előtt tett olyan kijelentést, hogy ha valamilyen hibáért szólnak neki, azt azért teszik, mert 1956-

ban probléma volt vele. Mindennemű politikai megnyilvánulástól tartózkodik, a politikai kérdések 

felmerülésekor nem mer véleményt nyilvánítani. (…) Nyugati kapcsolatokkal nem rendelkezik, rendezett 

családi életet él. Állambiztonsági szempontból kiemelt veszélyes személyként való ellenőrzése nem indokolt”. 

– így az indoklás.119 Ennek ellenére a belügyes gyanakvás oda vezetett, hogy „Biró”, „Király” 

és „Forgács” fn. ügynökök továbbra is „lesben álltak” („megmarad az ellenőrzési lehetőség”), ha 

és amennyiben újra „aktivizálódna”. Meghagyták az alapnyilvántartásban is, ahová még 1964 

májusában került. Az elítélt társának, Sulyok Mihálynak a családját is megfigyelő „Széll” egy 

1959-es jelentésében lejegyezte id. Sulyok Mihály azzal kapcsolatos felháborodását, hogy 

Vörös egyik fiát „nem vették fel a gimnáziumba apja előélete miatt és így a gyereknek egész életét tönkre 

tették, mintha az tehetne róla, hogy milyen ágyban született”.120 Az ötvenhat miatt különböző fokú 

és súlyú megbélyegzést a biztos családi háttér és összetartás tette leginkább elviselhetővé. 

Godó Illés munkahelyén, a budapesti Országos Gumiipari Vállalat leányüzemeként 

funkcionáló szegedi gyárban a kb. 1300 fő foglalkoztatottból 25–30 személyt vont 

ellenőrzése alá az állambiztonság. Godót, mint egykori ötvenhatost „Horváth Iván” fn. 

informátor121 tartotta megfigyelés alatt. Az 1968-as csehszlovák válság időszakában nagy 

nyilvánosság előtt izgatás bűntettét követte el, amiért egy év letöltendő börtönbüntetést 

kapott, továbbá két évre eltiltották a közügyektől. (A vizsgált dokumentumokból nem derül 

ki, mi is lehetett a börtönt érő inkriminált kijelentés.) Az 1969. március 28-i ítélethozatalt 

követően Kőbányán került börtönbe, majd egy szűk esztendőt követően 1970. február 28-

án harmad kedvezménnyel szabadult. Még ugyanebben az esztendőben figyelő dossziét is 

nyitottak rá, rajta kívül ebben a „megtiszteltetésben” csak két másik kollégája részesült. Egy 

nyílt rendőri információ alapján olyan személyként tartották számon, mint aki „kötekedő 

természetű, alattomos magatartást tanúsít, bosszúálló és a jelenlegi társadalmi rendszerrel szemben nem 

szimpotizál”.122 Ezt követően még három alkalommal kapott komolyabb büntetést.  

                                                             
119 Uo. 91. Határozat, 1970. február 26.  
120 ÁBTL, 3.1.5. O-11028/1. 62. Kivonat Széll Lajos fn. ügynök 1959. augusztus 30-i jelentéséből.  
121 ÁBTL, 2.2.2. „Horváth Iván” 6-os kartonja szerint O. Istvánról van szó, aki 1932. októberében született 
Kiskundorozsmán. A nyolc általános elvégzése után gépész végzettséget szerzett és művezetőként dolgozott 
az ’50-es években. 1956 előtt nem volt párttag, beszervezését 1965-ben hajtotta végre Romhányi András 
„hazafias” alapon, foglalkoztatása pedig „diverzió-elhárítás” területén zajlott. A gumigyári munkás 1971-ben 
lett párttag.   
122 ÁBTL, 3.1.9. V-145749. 315. 1/25/1970. sz. nyílt rendőri információ.   



Gulyás Martin: A Szeged Városi Munkástanács, 1956–1957 50 
 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/9. szám 
 

 

Összességében a – szabadulás utáni életstratégiákat tekintve – a jelentések 

rámutatnak arra a jelenségre, hogy Godót leszámítva általános volt a konfliktuskerülő 

magatartás, a „fegyelmezett igazodás” a munkahelyi viszonyokhoz és megnövekedett a 

család, mint egyetlen biztos hátország szerepe az életükben. A politikai rendszerhez való 

viszony tekintetében elmondható, hogy a Kádár-érát tekintve többségben voltak a 

pártonkívüliek, a töredékes életrajzi adatok alapján Godó és Honkó lettek az MSZMP tagjai. 

A megfigyelések során három szereplő esetében derült fény arra, hogy vagy politikai 

kérdéseket is napirendre tűző magánösszejöveteleken vett részt rendszeresen (Sulyok), vagy 

pedig az egyházközség nyújtott számára szellemi menedéket (Karácsonyi, Vörös). 

Az egykori elítéltek szabadulásukat követően a priusz miatt, erkölcsi bizonyítvány 

nélkül alkalmi- és segédmunkásként léptek vissza a munka világába, az alsómunkásság 

soraiban pedig az alkalmazotti függőség és az ezzel járó megélhetési nehézségek a 

mellékbüntetések kitöltése után sem szűntek igazán. Skultéti agronómusként visszatért a 

téesz-világba, Sulyok, Farkas, Godó és Vörös éveken át több vállalatnál is megfordult 

segédmunkásként, utóbbi szakmai tapasztalatai alapján csoportvezetőként felkapaszkodott 

a közvetlen termelésirányítók közé. Egyfajta kispolgári életszínvonalat,123 alsó középréteghez 

sorolható státust leginkább Skultéti, Vörös, Nagy Imre és Kecskés tudott a maga számára 

megteremteni, önálló kisiparosi egzisztenciát pedig csak Karácsonyi tudott elérni. Az 

újrakezdés mentálisan talán Skultétit viselte meg a legjobban, akinek kisgyermekes apaként 

teljesen új életet kellett kezdenie annak következtében, hogy felesége a börtönévek alatt 

elhagyta. Amellett, hogy múltja miatt valamennyi egykori munkástanácstag negatív 

diszkriminációban részesült akár felvétele elbírálása során, akár a napi munkavégzés alatt, 

továbbá elvágva érezték magukat a felemelkedés lehetőségétől, Vörös Péternek és Kecskés 

Zsuzsannának még a gyermekeit is stigmatizálták felmenőik állítólagos „bűnei” miatt.  

Szinte közhely, hogy az állami rangra emelt felejtés és tudatos múlthamisítás évtizedei 

ellenére az ellenállás politikai kultúrája fennmaradt a nem hivatalos „második 

társadalomban”, számos kortárs elbeszélés szerint a közös ötvenhatos múlt egyfajta rejtett 

erőtartalék, kohéziós erő volt az egykori harcostársak között, így mentve át a forradalom 

emlékét.124 A vizsgált szegedi esetben viszont ezzel szemben arra lehet következtetni, hogy 

az egykori társak közül a többség inkább rossz emlékként őrizte meg közös „kalandjukat”, 

mert az elért eredményhez képest túl nagy árat kellett érte fizetni: a börtön sokaknál 

szétszakította a családot, a gyermekekre is átöröklődő állandó megbélyegzés és 

                                                             
123 A „szocialista polgárosodás” és az erőltetett mobilitás jellegzetességeiről ld. Valuch, 2001. 
124 Kőrösi–Molnár, 1996; Szalai, 1990: 41–44; Tóth, 2005: 99.   
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egzisztenciális bizonytalanság lett osztályrészük szabadulásuk után is. Az egymástól való 

elidegenedés arra vezethető vissza, hogy a negatív következmények perspektívájában ítélték 

meg egymás múltbéli tetteit és forradalom alatti kapcsolatukat is, melyet tetézett egy 

állandóan el nem múló gyanú a másik iránt: az egyéni múltfeldolgozás folyamatában, a 

mozaikdarabkák összeállítása során nem tudták pontosan, valamelyikük hozzájárulhatott-e 

saját sorsuk rosszra fordulásához (ld. Godó neheztelését Karácsonyira, Farkas kihátrálásának 

okait az ügynöki munkából).  

 

IX. Következtetések, avagy a politikai tudás szerepe 

  

Fontos kihangsúlyozni, hogy a szegedi példánál nem profi politikusok, sőt, 

többségében gyakorlati politikai tapasztalattal sem rendelkező honpolgárok politikai 

krízishelyzetben mutatott teljesítményének értékelésére vállalkozom, ami – éppen az eltérő 

szerepekből adódóan – az eredményesség mértékének megállapítását illetően problematikus. 

Az alapvető kérdés a kádári restaurációval szemben ellenálló intézmények esetében az, hogy 

demokratikus normákat követve lehet-e eredményesen politizálni, vagy érdekeket érvényre 

juttatni egy olyan közegben, mely természeténél fogva „nem demokratikusan” működik? A 

hatalom érdemi döntéshozó centrumai ugyanis nem a népszuverenitás alapján, a többségi 

elv érvényesülésével létrehozott választott testületek voltak, valamint a végrehajtó 

hatalomnak alárendelt pártállami apparátus pártatlan és kimért működését sem kötötte a 

jogrend. A politika realista felfogásának közkeletű megfogalmazásával élve, a politikai 

normálállapot hiányában a törvények hatalma helyett az akarat uralma érvényesült,125 a 

politikai akarat megvalósítását pedig informálisan működő, nem ellenőrizhető, az üzemi 

munkás számára nem feltétlenül érzékelhető, a „szürke zónában” tevékenykedő struktúrák 

is segítették. Ezek ténykedése csak tovább növelte a felek által birtokolt erőforrások közötti 

aszimmetriát, ami pl. az információkhoz, fegyveres erőkhöz, sajtónyilvánossághoz való 

hozzáférés mértékét illeti. A restaurációban érdekelt erők tehát folyamatosan lépéselőnybe 

kerültek. Ráadásul úgy, hogy a másik oldal rosszabb esetben nem is tudott erről, jobb híján 

pedig csak sejtései lehettek a politikai frontvonalak mélyszerkezetében végbement 

változások mibenlétéről; többnyire pedig csak végzetes ütemkéséssel vonhattak le keserű 

konzekvenciákat a párt térnyeréséről. 

A „hetes bizottság” tagjainak és áttételesen az általuk formált testületnek a sorsát is 

befolyásolta az a tértől és időtől független körülmény, mely a politikai áldozat- és 

                                                             
125 A kérdéskör átfogó áttekintését lásd Szűcs, 2014: 7–31. 


