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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. 
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kockázatvállalás reális mértékének eltérő megítélésében rejlik. Az egyéni kockázatvállalás 

mértékének megértéséhez figyelembe kell venni nemcsak a külső körülményeket, az 

egyénektől független változókat, hanem elsődlegesen az egyéni értékrendből, politikai 

szocializációból és a személyiségből fakadó sajátosságokat is. A tagság átlagéletkora 34,6 év 

volt, szakmai képzettségük pedig átlagon felüli mondható, ugyanis a tagok kétharmada 

érettségizett és technikusi oklevéllel is rendelkezett. A forradalom egy felívelő szakasz 

közepette vágta ketté a felfelé irányuló mobilitást Nagy Imre esetében, aki vasutas múltját 

feladva gyógyszerészi pályára kívánt állni, az ehhez szükséges egyetemi végzettséget 

ugyanakkor a fellelhető adatok szerint nem sikerült a forradalom után sem megszereznie. A 

„deklasszálódás” és a lecsúszás jellemezte leginkább a tanári állását cipőgyári felsőrészkészítő 

foglalkozásra cserélő Kecskést, az egyetemi hivatalsegédből büntetett előélete miatt 

hegesztővé vált Bálintot, a Honvéd Katonai Akadémiáról három év alatt lakatossá váló 

Farkast. Bálint, Tisóczki és Godó igyekeztek megkapaszkodni a munkásság középrétegeinek 

sorában, Skultéti és Vörös pedig az elért pozíciójukat igyekeztek megvédeni azzal, hogy egyre 

jobban „bedolgozták” magukat agronómusként a téeszbe. A korabeli kereseti lehetőségeket 

tekintve elmondható, hogy többségük mai szemmel nézve, a család egészére vonatkoztatva 

nem volt rossz anyagi helyzetben (még ha ennek belső megéléstörténeti aspektusait nem 

ismerjük), a forradalomban történő részvételt indukáló elsődleges motiváló erő minden 

bizonnyal több volt a bérviszonyok javításánál. A 11 tagból egyetlen szereplő, Godó Illés 

tekinthető generációs alapokon „eredeti” munkásnak, aki személyes sorsán és felmenőin 

keresztül kontinuitást mutat a két háború közötti munkásmozgalommal is. Noha formálisan 

párttag volt, emellett kemény ellenálló is abban az értelemben, hogy következetes 

szociáldemokrataként elvi alapokon kemény kritikusa maradt a magát szocializmusnak 

nevező rendszernek, ami miatt viselnie kellett a mindenkori büntetőpolitika rá mért 

csapásait. A két parasztértelmiségiből lett elsőgenerációs munkást (Vörös, Skultéti) és a 

polgári középosztályból lesüllyedt Kecskés Zsuzsannát leszámítva a többi szereplő az ipari 

munkásság, az állami alkalmazotti lét (MÁV, posta, honvédség) és a magánkisiparos (pl. 

cipész) egzisztenciák között mozogtak. 

A sokféle szocializáció és sokszínű előélet a programalkotás terén előnyösnek 

bizonyulhatott, hiszen sokféle területről származó szakmai tapasztalatot formált eggyé, 

ugyanakkor versenyhátránynak bizonyult a belső egység szempontjából, széttartó politikai 

álláspontok kialakulására inspirálhatott. A pártegyeduralom visszaállításáért küzdő 

struktúrák elleni harcban a morális normák, az értékszempontok versenyhátrányként 

tételeződtek, hiszen immanens szabályozó erőkként korlátozták a politikai-érdekképviseleti 
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célok érvényesítéséhez szükséges, igénybe vehető eszközök és módszerek körét. Ez a belső gát 

egyrészt tehetetlenségi tényezőt jelentett, másrészt kiszolgáltatottságot okozott az 

erőforrások eloszlása tekintetében egyébként is aszimmetrikus küzdelemben. 

A politikai közösségépítés és vezetés terén szerzett tapasztalatok tehát csekélyek 

voltak, ami egyértelműen kiütközött a testület félsikerű működésében, hiszen az még a 

szegedi üzemeket is képtelen volt egyöntetűen felsorakoztatni maga mögött. Feltételezhető 

ugyanakkor az, hogy a politikán kívül eső gazdasági érdekképviselet keretei között jól tudták 

volna hosszabb távon is kamatoztatni a szakterületükön megszerzett tudásukat. Még ha az 

irányadó gazdaságpolitika terén „programszintű” egyetértés meg is volt a tagok között, a 

testület élén Skultéti személyében nem állt egy világos politikai vonallal rendelkező erős, 

karizmatikus vezető, s az idő előrehaladtával a tagságot is egyre inkább megosztották 

stratégiai jelentőségű kérdések. A belső egységet pedig tovább erodálta, még törékenyebbé 

tette Godó és Honkó megingott lojalitása és az MSZMP-hez való közeledése. A belső egység 

törékenységén túl a „hetes bizottság” bázisának növelése amiatt is nehézkesnek bizonyult, 

mert a tagok a szerveződés adott állapotában szigorúan ragaszkodtak a bizalmi elv és az 

informális működés fenntartásához, ami ellene hatott a tömegszervezés esetén óhatatlanul 

fellépő felhígulás veszélyének, ez ráadásul a sebezhetőséget is növelte volna. Eme belső 

problémahalmazt pedig csak tovább súlyosbította – külső környezetként – az az országszerte 

tapasztalható közérzület is, hogy a forradalom alatt felépülő, akcióképes bizalmi háló 

kulcselemei az elfáradás jeleit mutatták.  

Ha a politikát a bismarcki értelemben vett „lehetőségek művészeteként”, az ideális 

vágyott állapot és a szürke realitások diktálta mozgástér többnyire bajos 

összeegyeztetéseként fogjuk fel, akkor e forradalom szülte „politikusok” politikai térben 

végrehajtott mozgásai tekintetében a normaszegés és az együttműködés közötti kényszeres 

egyensúlyozás látható. Egyik oldalon gondolhatunk a szovjet parancsnokság tiltása ellenére 

megtett üzemi beszámolókra, a minisztériumi iparkamara-tervezet érdemi szakmai tovább 

gondolására, a „hivatalos” nyilvánosság kerülésére és a tömeggyűlések élőbeszédének 

kohéziós erejére. Míg a másik oldalon állnak az egyes lépéseknek a szovjet 

városparancsnoksággal történő „ellenjegyeztetése” és a városi tanácsülés felé tett gesztusok. 

1957 első harmadában a politikai felelősségérzet átbillentette a tagság politikai alapállását az 

értelmetlen harc helyett a kényszerű önfeladás felé, a túlhatalom tapasztalata miatt az érdemi 

változásba vetett remény elhalványulása távlatosan a régi-új rendszerrel való 

kapcsolatfelvétel irányába mutatott.  



Gulyás Martin: A Szeged Városi Munkástanács, 1956–1957 54 
 

Clio Műhelytanulmányok, 2019/9. szám 
 

 

 A rendelkezésre álló történeti távlat birtokában belátható, hogy egy reális, méltányos 

kompromisszum lehetősége – éppen a két egymással összefeszülő erőtér koncepcionális 

eltéréseiből fakadóan – kudarcra volt ítélve, hiszen a párhuzamos valóságok között épp az 

egymással összebékíthetetlen premisszák miatt aligha lehetett volna átfedést teremteni: míg 

a kádári gazdaságpolitikai konszolidációs alternatíva fenntartotta az ún. egyszemélyi vezetés 

és az üzemi háromszög elvét,126 a miniszteriális gazdaságirányítás primátusát, a bürokratikus 

koordináció legfeljebb részleges „liberalizálását”, addig a munkástanácsok kinevezés helyett 

pályáztatás útján, versenyalapon kiválasztott és betöltött vezető pozíciókban, demokratikus 

választott üzemvezetésben, a hatékonyságot és a jövedelmezőséget is figyelembe vevő 

kalkulációban és a munkástulajdonlás valamilyen nem kellően kidolgozott formájában (pl. 

munkásrészvény, nyereségrészesedés) gondolkodtak, ami ráadásul piacgazdasági kereteket 

feltételezett.  

Látni kell, hogy nem állt fenn a visszarendeződő helyi kommunista berendezkedésre 

nézve az a reális veszély, hogy egy alternatív politikai pólus szerveződjék a „hetes 

bizottságból”. A távlatos cél, azaz a demokratikus politikai szisztéma és a decentralizált 

irányítással működtetett vegyes gazdaság koncepciója alárendelődött a direkt célnak, mely egy 

válságkezelő testület felállításával a zavaros átmenetet igyekezett konszolidált keretek között 

levezényelni, s betartatni a felsőbbségét elfogadókkal az irányadó állami előírásokat, 

szabályokat. Noha a maga idejében a testület akciórádiusza a fentebb ismertetett okoknál 

fogva korlátozott volt, s a maga által kitűzött célokat is csak részlegesen sikerült 

megvalósítania, történetileg mégsem beszélhetünk teljes kudarcról.  

A testületben megtestesülő szakpolitikai potenciál ugyanis súlyos és egyben 

fenyegető üzenet volt az új politikai kurzus városi és üzemi képviselői felé. A működés 

konkrét eredményei helyett tehát inkább az üzenet és a hatás a fontos: bebizonyosodott az, 

hogy az üzemi munkásság önszerveződési képessége a kommunista pártállami béklyók alóli 

felszabadulás esetén felszínre tud törni, létezik, s képes az üzemirányítás alternatív kereteit 

megteremteni. 

  

                                                             
126 Ez a gazdaság szakkifejezés a pártzsargonban az üzemi pártbizottság, az üzemi (szakszervezeti) bizottság és 
a minisztérium által kinevezett igazgató hármas döntéshozatali körét jelölték. 


