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X. Életrajzok 

 

Skultéti Medárd (1920. október 16. – 1986. január 9.): a 

mai Heves megyében található Terpesről elszármazott 

kisparaszti családban született. Elemi iskoláit 

Kiskundorozsmán végezte el, Szegeden járta ki a négy 

polgári osztályt. A család anyagi nehézségei miatt 

továbbtanulásra nem adhatta a fejét, így mezőgazdasági 

munkásnak állt, s egy kétéves mezőgazdasági tanfolyamot 

végzett el, melyet 1955-ben újabb szaktanfolyam követett. 

Rövid időn át községházi írnokként állt közalkalmazásban. 

1941 októberében bevonult katonának, ahol gyalogsági 

kiképzésben részesült. Alakulatával 1945-ben a 

Dunántúlra, majd onnan Ausztriába került, ahol amerikai hadifogságba esett. 1945. októberi 

szabadulását követően hazatért Szegedre és az FKgP pártszervezője lett, 1947-ben 

nagyválasztmányi tag és a nemzetgyűlési választásokon pótképviselő, behívására azonban 

nem került sor. 1951–52-ben az ifjú agronómus a bordányi Úttörő téeszbe került, majd 1954-

ig a Sejpi Cukorgyárban dolgozott. 1954-től 1957-es őrizetbe vételéig a Szegedi Konzervgyár 

alkalmazottja volt, Bordányról, illetve egy szegedi pincelakásból járt be dolgozni. Az 1956-

os forradalom következtében az MDP-be beadott tagfelvételi kérelmének elbírálására már 

nem jutott idő. A Váci Országos Börtönben letöltött több mint három év során borbélyként 

és könyvtárosként foglalkoztatták, magatartását számos jelentés alakoskodónak, 

„alattomosnak” és rejtőzködően ellenségesnek írta le, kisgyermekes családapaként minél 

hamarabb haza szeretett volna kerülni. Az 1960-as „kis amnesztiával” szabadult, majd 

rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. Régi munkahelyére nem vették vissza, a sándorfalvi 

Új Élet téeszben talált állást, időközben pedig – mivel felesége elhagyta – élettársi 

kapcsolatba lépett egy helyi tanítónővel. Az állambiztonság által begyűjtött információk 

szerint Medárd mentális problémákkal került ki a börtönből, ismerősei körében gyakran 

sérelmezte, hogy létszámgondokra hivatkozva mindenhonnan elutasítják álláskeresési 

kérelmét, kitett volt az egzisztenciális fenyegetettségnek. 1970. márciusában mentesítették a 

jogerősen kiszabott mellékbüntetések hatálya alól, 1977 decemberében a Kiskunhalasi 
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Járásbíróság 2500 Ft mértékű pénzbüntetésre ítélte. A rendszerváltozás előtt, 1986-ban halt 

meg Szegeden.127  

 

Bálint Ferenc (1915. február 18. – ?): vagyontalan 

munkáscsaládban született, a hat elemi elvégzése után 

hegesztő végzettséget szerzett, illetve pincértanulónak is 

elszegődött a szegedi Kass Szállóba. Három bátyjából 

ketten a MÁV-nál álltak alkalmazásban. Paraszti 

származású felesége, Minyó Mária kereskedő volt, majd 

ruhagyári munkásként helyezkedett el, az ötvenes években 

pedig belépett az MDP-be. Az első házasságából született 

Teréz nevű lánya gépírónőként helyezkedett el, második 

házasságából származó gyermeke pedig 1957-es 

letartóztatásakor még egy éves sem volt. A húszas években 

alkalmi munkákat vállalt az ország különböző pontjain. Szegeden napszámos volt, 1933–39 

között pedig többször is Budapestre ment, ahol a Weiss Manfréd Acél- és Fémműveknél 

volt hegesztő. Fiatal felnőttként többször is letöltendő szabadságvesztésre ítélték. 1933-ban 

lopás, tulajdon elleni bűntett és közveszélyes munkakerülés miatt hat hónapi fogházra ítélték, 

két évvel később több mint egy évet ült lopás és orgazdaság miatt, eltiltották a közhivatal-

viseléstől és három évre politikai jogait is felfüggesztették. 1936-ban újra lopás miatt ítélték 

el egy évre. 1941. szeptemberében lopás, orgazdaság és közokirat-hamisítás miatt kapta 

addigi legsúlyosabb büntetését, a Gyulai Törvényszék két év hat hónap fegyházra, tíz év 

jogvesztésre ítélte. 1944. novemberétől civilként került szovjet hadifogságba, ahonnan csak 

1948-ban tért haza. Fogsága alatt gyanúja szerint első felesége többször is megcsalta, akivel 

hazatérése után kezdetben csak külön éltek, majd 1955-ben el is váltak. 1950–52 között a 

szegedi orvosi egyetemen és fizika-kémia szakon dolgozott hivatalsegédként, 1951-ig 

laboráns. Az egyetemről azt követően kellett távoznia, hogy tudomást szereztek büntetett 

előéletéről. 1951-től letartóztatásáig a Szegedi Vágóhídon dolgozott hegesztőként. Tanácsi 

megkeresésre született munkahelyi jellemzése szerint „józanéletű” és munkáját 

lelkiismeretesen végző alkalmazott volt. 1955-ben súlyos tüdőbetegséget diagnosztizáltak 

                                                             
127 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-I. 33. 1957. március 14-i kh. jkv.; 
Uo. VD-I. Skultéti Medárd kh. jkv., 1957. március 14; Uo. VD-IV. Skultéti Medárd vallomása az 1957. 
augusztus 7-i főtárgyaláson. ÁBTL, 3.1.9. V-145749. 313. Ifju Lajos főhadnagy jellemzése („Szigorúan titkos” 
minősítéssel), 1960. április 6; Uo. 314. Véleményezés az Országos Börtön részéről, 1960. április 1.   
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nála, mely a több mint hároméves börtönfogságnak köszönhetően tovább súlyosbodott. 

tovább súlyosbodott.  

 

Farkas József Tibor (1928. március 31. – ?): a 

négygyermekes szegedi kisiparos családban született fiú 

apja Algyőn dolgozott asztalossegédként. A Horthy-

rendszerben vitézi címet kapott, birtokot azonban 

nem. Béla nevű fiútestvére az ’50-es években sofőrként, 

Ilona cukrászdai alkalmazottként dolgozott, míg Irén 

háztartásbeli maradt. Felesége Papp Ilona gép- és 

gyorsírónő volt. A négy polgári osztály elvégzése után 

egy kétéves képzés keretében technikusi vizsgát tett, 

kőművesként dolgozott. 1944-ben egy levente 

munkásszázadba sorozták be, majd Miskolcon történő 

fogságba esését követően a Németország felé tartó 93. 

gyalogezredbe került és Dániában esett hadifogságba. Sikeres szökésének köszönhetően 

visszatért Szegedre, beiratkozott a vegyipari technikumba. Itt azonban egy osztálytársával 

történő összezördülése miatt, „demokráciaellenes hírverés” apropóján népbíróság elé 

állították, a vádak szerint ugyanis iskolai szünetekben „becsmérelte a demokráciát, a Vörös 

Hadsereget. Gyűlöletre uszított a kommunista párt ellen. A fentieken kívül bottal megütötte Benedek Pált, 

azután pedig lezsidózta”. A nyomozást 1946. novemberében vádemelés nélkül megszüntették, 

Farkas a technikum után önként jelentkezett katonai szolgálatra, hogy beteljesítse 

gyermekkori vágyát, azaz átélhesse a tisztté avatás élményét. 1946-ban belépett az SZDP-be, 

majd a pártegyesülés után az MDP tagja lett 1952-ig. 1948-ban a Magyar Néphadsereg 

esztergomi I. lövész zászlóaljának harckocsi századához került, majd egy évre rá a szolnoki 

Honvéd Vasvári Pál repülő Szakkiképző Tiszti Iskolában tanult. Ezt követően 

alhadnagyként került a fővárosba a Honvéd Katonai Akadémiára tanítani, ahonnét 

hadnagyként távozott. 1952-ben kizárták a pártból, leszerelték és tartalékos állományba 

helyezték. Ezután a Felnémeti Finomszerelvénygyárban lett üzemvezető 1953-ig, egy rövid 

csepeli kitérő után pedig visszatért Szegedre minőségellenőrnek a Kéziszerszámgyárba. 1956. 

áprilisában került a Paprikabeváltó Vállalat tanműhelyébe lakatosnak. Itt dolgozott a 

forradalom alatt is, egészen 1957. február 15-ig. A forradalom alatt a vállalat fegyveres 

őrségének parancsnoklásával bízták meg, ráadásul rá hárult a fegyverszerzés is. Alig néhány 

hetet töltött el a 42. számú Autóközlekedési Vállalatnál, amikor március 12-én őrizetbe 
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vették. Nem deríthető ki pontosan, hogy mikor, de vagy a börtönben, vagy szabadulása után 

a fővárosban szervezte be az állambiztonság „Csongrádi” fedőnéven. Kifejezetten azzal a 

céllal helyezték át Szegedre, hogy egykori, már szabadlábon lévő egykori elítélt társai és 

környezetét (pl. Karácsonyi Mihály cipészműhelyét) megfigyelje. 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. Nagy Béla őrnagy, tartótiszt többször beszámolt alárendeltje passzív 

magatartásáról és a feladattól való vonakodásától, a jelentésírási kötelezettség elmaradásáról 

és a találkozók nehézkességéről.128 

 

Tisóczki József (1931. május 10. – ?): a kisteleki 

kisiparos családban született fiú a polgári iskola 

elvégzése és két év középiskolai tanulmányok után 

műszerész végzettséget szerzett. Szegedre csak 

kovácsmester apjának halála után, 1945-ben költözött. 

A második világháborúban egy fővárosi híradós 

csapatnál tartalékos hadnagy, a hadműveletek során 

fogságba nem esett. Szegedre költözése után 

villanyszerelő-tanulónak állt, majd 1946–47-ben a 

Gyárkémény- és Kazánépítő Nemzeti Vállalatnál 

dolgozott, ahol a Szakszervezeti Ifjúmunkás- és 

Tanoncmozgalom (SZIT) titkára is volt. Párttag állítása szerint nem volt, viszont a 

későbbiekben DISZ-titkári pozíciót töltött be. 1949-ben a fővárosba került, ahol a Petőfi 

laktanyában tiszti iskolát végzett. 1949. november 17.–1953. október 20-a között állt katonai 

szolgálatban. Egyéves csapatszolgálat után átvették a Zalka Máté Tiszti Iskolába. 1951-ben 

alhadnagyi kinevezése után Nagykőrösön szolgált. 1953-ban tbc miatt leszerelték és 

hadnagyként tartalékos állományba tették. Mielőtt hazatért volna szülőhelyére gazdálkodni, 

átmenetileg a nagykőrösi Ládagyárban helyezkedett el. 1955. őszén a MÁV szegedi, rókusi 

pályaudvarára került műszerésznek. Bebörtönzésekor egy három és fél esztendős 

kisgyermekét volt kénytelen maga mögött hagyni, maradandó egészségkárosodást is 

                                                             
128 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-IV. Farkas József beadványa a 
Legfelső Bírósághoz, 1958. szeptember 27; Uo. VD-I. 160–161. Farkas József kh. jkv. 1957. április 1; Uo. VD-
I. 170–175. Farkas József kh. jkv. 1957. április 9; ÁBTL, 3.1.9. V-145749. 193/a., 194; ÁBTL 3.1.2 M-32393. 
11–19. 
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szenvedett. A szabadulása utáni időszakról nem tudósítanak a források, utolsó állandó 

lakhelye 1985-ben Zugló volt.129  

 

Kecskés Zsuzsanna (1924. január 28. – 2014. ?): a 

református családban született lány édesanyja 

háztartásbeli, paraszti származású apja, Kecskés István 

első világháborús hadirokkant volt. Bátyja ügyvéd, 

majd egy vegyi anyagokat forgalmazó nagyvállalat 

alkalmazottja, nővére tanítónő, húga női szabó, öccse 

segédmunkás volt az egyik szegedi kendergyárban. 

1941-ben érettségizett, hat évvel később középiskolai 

tanári oklevelet szerzett, megtanult gépírni is. 1949 

szeptemberéig Kisvárdán az orsolyiták 

apácaintézeténél volt nevelőnő, majd a tanintézet 

megszüntetésével – követve világi nevelő kollégái példáját – fizika-kémia szakos tanárként 

belépett az FkgP-be. Visszatért Szegedre, ahol 1951 májusában házasságon kívül fia született. 

Ezt követően Hódmezővásárhelyen tanított általános iskolában, mezőgazdasági 

technikumban és rövid ideig gimnáziumban is. Ekkoriban a Szegedről történő ingázással 

járó teher és a Dugonics utcai lakásukba beköltöztetett kényszerbérlők miatt mentális 

betegségektől szenvedett, orvosi szakvélemény szerint gyakran tört rá hisztériás roham és 

idegkimerülés. Ennek volt betudható az is, hogy mivel áthelyezési kérelmét elutasították, 

furcsa módját választotta elbocsáttatásának. Tankönyvfelelősként az eladott példányokért 

járó összegből közel 2000 Ft-ot szétszórt az utcán és a vonat ablakából, a megyei bíróság 

pedig sikkasztás miatt jogerősen 1 év hat hónap börtönre ítélte, továbbá három évre eltiltotta 

a közügyektől. A büntetésből négy hónapot töltött le raktárosként a nagyfai KÖMI-

táborban, ezt követően pedig – mivel fegyelmi eljárás keretében eltávolították az iskolából 

és eltiltották a tanítástól is – a fővárosban kezdte újra életét fizikai munkásként, a csepeli 

Magtermelő Vállalat és az újpesti Cérnagyár alkalmazásában állt. 1955. májusában gyermeke 

miatt visszatért Szegedre, és a Délmagyarországi Cipőgyárnál helyezkedett el, ahol a 

forradalom évében szakszervezeti bizalminak is megválasztották. Több mint öt év börtön 

után 1962 áprilisában helyzeték feltételesen szabadlábra, majd a szegedi belvárosi temető 

kertészeténél helyezkedett el sírgondozóként (1962. április–október), 1962–63 telén pedig 

                                                             
129 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-II. 23–24. Tisóczki József kh. jkv. 
1957. március 22; ÁBTL, 3.1.9. V-145749. 319/76. 
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édesanyjával együttműködésben gyermekruhavarrással kerestek pénzt a tápéi kisipari 

szövetkezetnél. 1963. május 2-án a Magyar Állami Pincegazdaság Csongrád-Szolnokvidéki 

üzeménél gépírónői állást kapott, öt hónappal később előléptették áruforgalmi előadónak. 

1964-ben könyveli végzettséget szerzett és anyag-áruforgalmi szakvizsgát tett. 1974 

áprilisában a kiskundorozsmai ÁFÉSZ előadója lett, majd innen ment nyugdíjba 

áruforgalmistaként 1979-ben. A rendszerváltoztatás után tagja volt az MDF-nek és a 

POFOSZ-nak is, 2014-ben hunyt el Szegeden.130  

 

Nagy Imre (1919. október 26. – 1984. április 14.): a 

munkáscsaládból származó fiú Hatvanban folytatta 

középiskolai tanulmányait, a reálgimnáziumi 

érettségit viszont már Szegeden tette le, majd hosszú 

éveken keresztül a MÁV alkalmazásában állt. Apja 

géplakatos-segéd volt, a forradalom alatt a Szegedi 

Köztisztasági Vállalatnál dolgozott. Egyik testvére 

MÁV-főkalauz, a másik kovácssegéd, akit 

tagdíjfizetés hiánya miatt kizártak az MDP-ből. 

Egyetlen leánytestvére háztartásbeli. A Horthy-

korszakban a Lippai-faüzem napszámosa, a Tolnai 

Világlap ügynöke, a háború után a városi tanács 

kötelékében ínségmunkán vett részt. Átmenetileg jogi képzésre is járt, viszont amikor 1940-

ben Szentesre került, a már megszerzett MÁV-szakiskola után távírós vizsgát tett, a 

szakvizsga birtokában pedig forgalmistaként tevékenykedett. 1942-ben a MÁV tiszti 

tanfolyamát is elvégezte, majd Nagykőrösön és a szegedi rókusi pályaudvaron lett 

forgalmista. 1944 októberében a szüleivel a Dunántúlra utazott, majd Budapesten 

jelentkezett munkára a MÁV vezérigazgatóságánál és Kőszegre irányították. 1944 

decemberében Sárváron bevonult katonának, majd újoncként a galántai csendőriskolába 

került, innen pedig kiképzés céljából Németországba szállították őket. 1945 áprilisában 

Hildesheim mellett amerikai hadifogságba esett, ahonnét csak 1948 novemberében tért haza. 

                                                             
130 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-II. 82–85. Kecskés Zsuzsanna kh. 
jkv. 1957. március 9, 18; Uo. VD-IV. B47/1953/4. sz. ítélet; Uo. VD-IV. Bf.II.346/1953/9. számú ítélet; Uo. 
VD-IV . Másodfokú ítélet, Nbf. III. 5292/1957/57. szám., 1958. március 19; Uo. VD-IV. Lovas Sándor rendőr 
százados által készített nyílt rendőri információ, 1967. május 19; ÁBTL, 3.1.9. V-145749. 319/83; Uo. Fülöp 
Lajos rendőr törzsőrmester által írt nyílt információs jelentés, 1972. október 19; Fejér–Vasvári, 2002: 743; 
Géczi–Szrenka, 2012: 14, 116.  
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A fogság alatt egy paraszti gazdaságban dolgozott, ahol bizalmas viszonyt ápolt a gazda 

leányával. Szökési kísérlet miatt 1946-ban a német megszállási övezetben a hadbíróság 

fegyverrejtegetés címén hat év börtönre (más források szerint fegyházra) ítélte, ebből két 

évet le is töltött. Hazatérése után, 1948. december 3-án internálták arra hivatkozva, hogy 

MÁV-tisztként szolgálati helyét elhagyva nyugatra települt. Innen 1949 májusában (más 

források szerint június közepén) szabadult ki, majd 1950 áprilisáig rendőrhatósági felügyelet 

alá került. Ezután ismét a MÁV-nál helyezkedett el, forgalmista volt Székesfehérváron, 

Balástyán, illetve kilenc hónapot a Szegedi Villamosvasútnál is eltöltött. 1954 áprilisában a 

Szegedi Textilműveknél helyezkedett el, de végül visszatért korábbi munkahelyére. 1955 

szeptemberében beiratkozott a szegedi egyetem orvosi karára és gyógyszerésznek tanult. A 

MÁV-ot saját bevallása szerint a túl gyakori áthelyezések miatt elégelte meg. A váci 

börtönből 1963. márciusában, hat évet követően szabadult amnesztiával. A 

börtönparancsnok kifejezetten jó véleménnyel bírt róla, „megbánó” magatartása és 

szorgalmas gyógyszerészi tevékenysége miatt. Szabadulását követően a Csongrád Megyei 

Tanács Gyógyszertári Központjánál, majd családi okok miatt ugyanezen szerv Pest megyei 

megfelelőjéhez került. 1964 februárjától a Révai Nyomdában vállalt munkát mint német-

francia szakos korrektor. Felesége Fehér Ibolya, egy gyermekük született. Nyílt rendőri 

információ szerint „csendes, szerény, udvarias embernek ismerik, jó anyagi körülmények között él, 2 

szobás kényelmesen berendezett lakásuk van, gépesített háztartással”. Közösségi élet helyett minden 

idejét a családjának szánta. 1983 áprilisában mentesítették a mellékbüntetések hatálya alól, 

majd egy évre rá meghalt.131 

 

Karácsonyi Mihály (1931. február 15. – ?): a délvidéki 

Nagykikindán született fiú a négy elemit és a három 

gimnáziumi osztályt szülővárosában végezte el. Két testvére 

még kiskorában meghalt, apja önálló cipész kisiparos, majd 

egyszerű gyári munkás volt. Ő a ’45-ös frontátvonulás során 

átszökött magyar területre, végül Szegeden telepedett le. A 

gyermek és anyja csak két évvel később követték. Az 

átköltözés legfőbb indokaként visszaemlékezésében a szerb 

magyarellenes közhangulatot jelölte meg, mely esetükben 

tettlegességig is fajult: „Jugoszláviában beverték a szánkat, mert 

                                                             
131 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-II, 129–130. Nagy Imre kh. jkv. 
1957. március 22; Uo. VD-IV. Tóth András rendőr alhadnagy nyílt információs jelentése, 1970. február 27; 
ÁBTL, 3.1.9. V-145749/1. 328/2; ÁBTL, 3.1.9. V-145749. 319/71.    
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magyarul beszéltünk”. Áttelepülésük után Mihály alkalmi munkával foglalkozott, mellette pedig 

cipésztanulónak állt Szőregen. Tagja volt Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesületnek 

(KIOE), illetve kapcsolatban volt a Szeged-felsővárosi egyházközséghez tartozó több 

plébánossal, látogatott egyházi rendezvényeket és rendszeresen járt misére is. 1949–51 

között a Szegedi Villamosvasútnál volt kalauz, majd kocsivezető. 1951 júniusától októberig 

önként lépett a rendőrség állományába, majd 1951. novemberében a honvédséghez ment át, 

mindkét helyen zenekari tag volt. Bökönyén, Tabon és Kaposváron töltötte katonai 

szolgálatát, legmagasabb rangja őrvezető volt. Mialatt ő szolgálatban volt, szüleit kitiltották 

Szegedről és kitelepítették az egyik hortobágyi zárt internálótáborba, Ebesre. Az internálás 

okát az állambiztonsági iratok között fennmaradt feljegyzés azzal magyarázta, hogy „édesapja 

az átszökése után jugoszláv propagandát terjesztett ami végett internálták feleségé-vel együtt”. A kitelepítés 

időtartama közel két éven át tartott (1951. november – 1953. október). A család új 

kényszerlakhelyét Hajdúszoboszlón jelölték ki, leszerelését követően maga Mihály is ide 

költözött 1953 utolsó harmadában. Mihály 1955. májusában megnősült és Debrecenbe 

költözött, alig két hónap múlva azonban megszakadt a frigy, a család visszatért Szegedre. A 

42. sz. Autóközlekedési Vállalatnál (AKÖV) volt rakodómunkás, majd a Villamosvasúthoz 

ment vissza kocsivezetőnek, egészen ’57-es letartóztatásáig itt dolgozott. 1958 

szeptemberében bekövetkezett szabadulása után téglahordó volt, 1958. október 1. – 1958. 

december 16. között az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál helyezkedett el. 1959. 

január–július között Kazincbarcikán dolgozott a Cipész Kisipari Termelőszövetkezetnél. 

Miután visszatért Szegedre, 1959. július 23. – augusztus 29. között egy cipészmester mellett 

tevékenykedett, majd egy hetet töltött el a Szegedi Építőipari Vállalatnál. Nyugdíjazásáig 

cipészként dolgozott, üzletvezetőként vitte tovább egy elhunyt cipész iparát, melyet az 

özvegy ápolása miatt örökölt meg, a munkavégzéshez szükséges eszközökkel együtt. 1961 

júniusában (más források szerint rögtön 1959-ben) belépett az Április 4. Cipész és 

Papucskészítő Ktsz-be, melynek 1966-ig volt tagja. 1967-ben a cipész mesterlevél 

megszerzése után kénytelen volt apja Maros utcai cipészműhelyében besegíteni, a családi 

hagyomány folytatását jelentősen megkönnyítette az iparengedély kiváltása, mely a 

mellékbüntetések alóli mentesítés révén vált lehetővé.132  

                                                             
132 Fejér–Vasvári, 2002: 701; MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 23–
24. Karácsonyi Mihály kh. jkv. 1957. március 22; Uo. VD-IV. Karácsonyi Mihály beadványa a Csongrád Megyei 
Bírósághoz a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés érdekében, 1967. március 25; Uo. Huzrik József 
rendőr főtörzsőrmester által jegyzett 1967. május 20–án kelt nyílt rendőri információ; Uo. Kató Endre rendőr 
alhadnagy által jegyzett 1967. április 14-én kelt nyílt rendőri információ; ÁBTL, 3.1.5. O-14967. 144; ÁBTL, 
3.1.9. V-145749/1. 131/b., 169–170; ÁBTL, 3.1.2. M-32393. 11–12. Jelentés, 1970. március 23; Uo. 14–15. 
Jelentés, 1970. május 11; Uo. 17–19; Uo. 31. Jelentés, 1971. február 4; Uo. 52–55. Kurucz jelentése Nagy Béla 
őrnagynak 1969 június 17-én; Uo. 66–68. „Kurucz” jelentése Nagy Béla őrnagynak 1969. június 17-én, 
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Sulyok Mihály (1920. április 21. – ?): a szegedi születésű 

fiú 1939-ben tett reálgimnáziumi érettségit. Kisgazdaként 

politizáló apja önálló cipész kisiparos volt 1945 előtt, majd 

a gyári munkásság soraiba süllyedt, előbb vasutas 

segédtiszt, majd vajmester lett. A fiú dolgozott a MÁV-nál, 

a szakvizsga letétele után pedig térfelvigyázó lett. 1943–44-

ben a szegedi V. önálló utász-zászlóaljnál teljesített katonai 

szolgálatot, fronttapasztalatot azonban nem szerzett. 1946. 

márciusától kezdve – bizonyítást nem nyert állítólagos 

„nyilas” kapcsolatai miatt – fél éven keresztül tartották 

internálótáborban, majd B-listázták. A Cipőgyárban 

helyezkedett el, valamint belépett az MKP-ba, 1953-ig pedig tagja volt az MDP-nek. Ekkor 

egy gépkocsi-szerencsétlenség miatt, „hűtlen vagyonkezelés” címén kizárták a pártból. 1947-

ben izgatás miatt népbírósági eljárást indítottak vele szemben, bizonyítékok hiányában 

viszont fel is mentették. 1949-ben a Szegedi Jutafonógyárba került raktári nyilvántartónak a 

gumigyárból, ahol még fiatal korában hengerbőrözőként szerzett szakmai tapasztalatot. 

1950–52 között bérelszámoló egy Magasépítő Vállalatnál. Amikor 1952 júniusában visszatért 

Szegedre, az Építőanyagellátó Vállalatnál szállítási osztályvezetőként dolgozott. Építőanyag-

szállítás közben munkatársaival közlekedési balesetet szenvedett, amiért párttagként őt tették 

felelőssé. Miután felmondtak neki, visszakerült segédraktárosnak a Jutagyárba. 1952-ben 

nősült meg, bajai feleségétől, Nagy Piroskától öt gyermeke született. Az öt év öt hónapos 

börtönfogságot követően könyvelőként dolgozott a Debreceni Építőipari Vállalat újszegedi 

építészvezetőségén, majd segédmunkás lett a Szegedi Taurus Gumigyárban. Ezt követően – 

változatlanul segédmunkásként – Az Április 4. Cipő- és Papucskészítő Ktsz., valamint az 

Univerzál Ktsz. vegyi üzemébe került. 1971. október 17-től egy féregirtással foglalkozó 

budapesti magánkisiparos mellett tűnt fel betanított segédmunkásként. Felesége ebben az 

időben könyvelőként dolgozott, a húszas éveiben járó Emőke nevű lánya az NSZK-ba 

disszidált, Emese pedig a Szegedi Ruhagyárban volt anyagbeszerzési előadó. A rendszer 

potenciális ellenségei között tartották számon, egy sommás állambiztonsági értékelés szerint 

„társadalmi rendszerünkkel szemben ellenséges magatartást tanúsít. Párt és tömegszervezetek vezetőit 

                                                             
Szervező fn. ügyben, 1969. július 9;  Uo. 223–224. Jelentés, 1970. június 8; Uo. 234–236. Feljegyzés, 1970. 
október 27; ÁBTL, 2.2.2. „Bezzeg Zoltán” fn. személy 6-os kartonja; ÁBTL, 3.1.5. O-14967/a. 288; ÁBTL, 
3.1.2. M-32114. ÁBTL, 3.1.5. O–14967/509. Vágvölgyi János dossziéja, 35. 
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drasztikus szavakkal szidalmazza. Jogtalannak tartja börtönbüntetését és ezért egyes személyek ellen 

bosszút forral”.133 

 

Godó Illés (1932–1990): a Torontál vármegyei Sárafalván 

született fiú szülei kubikusok, téglaverő munkások voltak. 

Az iskolát a család nehéz anyagi helyzete miatt 

túlkorosként kezdte el, 1923–37 között három helyen, 

Dorogon, Ebszőnybányán és Kiskundorozsmán végezte el 

az öt elemit. 1930 előtt mezőgazdasági cselédként és 

vándorkubikosként dolgozott, 1932–42 között tíz évet 

húzott le az óbudai Újlaki Téglagyárban. 1942-ben vette el 

Busa Veronikát, akitől három gyermeke született. 1942-44 

között a dunántúli Pajor-birtokon fuvaros, 1944-ben tért 

haza Kiskundorozsmára. 1932 óta tagja a szociáldemokrata pártnak, 1946–47-ben 

függetlenített pártszervező. Hazatérését követően 1945. áprilisáig részt vett a 

közrendvédelmet ellátó polgárőrség szervezésében, illetve újjáépítési közmunkán való 

részvétellel egészítette ki havi jövedelmét, így megfordult kőművesként, a szegedi tiszai híd 

újjáépítésénél és sándorfalvi fakitermelésen is. 1947–49 között a községi tanács 

adóvégrehajtója, az MDP megalakulásától kezdve párttag. 1949–52 között az ercsi 

Betonépítő Vállalathoz került, majd a fővárosban vállalt fuvarozást. 1952-ben visszatért 

Szegedre és 1957-es letartóztatásáig a 42. sz. Autóközlekedési Vállalat (AKÖV) 

alkalmazásában állt hivatásos gépkocsivezetőként. A forradalom évében falopás miatt három 

hónap javító-nevelő munkára ítélték és 10%-kal csökkentették a bérét. 1958-as szabadulása 

után 1962-ig fizikai munkásként, különféle állami építkezéseken dolgozott segéderőként. Az 

ezt követő három évben a Szegedi Állami Gazdaság kötelékében állt, majd 1965-ben 

nyugdíjazták. Ezután is vállalt nyugdíj mellett alkalmi munkát. 1965 júliusától 1973 áprilisáig 

a szegedi OGV Emergé Gumigyár alkalmazásában állt, mint portás. 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. Az 1969. 

                                                             
133 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-IV. 1957. augusztus 12-i főtárgyalás 
folytatólagos jkv; Uo. VD-III. 73–74. Szegedi Jutaárugyár MSZMP–titkára által írt jellemzés; Uo. VD-IV. 1957. 
augusztus 12-i főtárgyalás folytatólagos jegyzőkönyve; Uo. VD-IV. Frank Szilveszter rendőr zászlós által 
készített nyílt rendőri információ, 1975. április 16; ÁBTL, 3.1.5. O-14967. 58; ÁBTL, 3.1.5. O-11028/1. 
Nemzeti Felszabadító Bizottság objektum–dossziéja, R–27. 29. Széll Lajos fn. ügynök jelentése a Sulyok–
családról 1959. augusztus 15–én; ÁBTL, 3.1.5. O–12989/2. Tunyogi Csapó János személyi dossziéja, II. kötet. 
45–46, 123–124; ÁBTL, 3.1.5. O-14967/a. 295; ÁBTL, 3.1.9. V-145749/1. 328/1.  
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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. Ezt követően még három alkalommal kapott 

komolyabb büntetést. 1977-ben magánlaksértés miatt 3000 Ft pénzbírságot kellett fizetnie, 

egy évvel később pedig verekedés miatt 2000 Ft befizetésére büntették. 1981-ben egy 

munkahelyi szóváltás („közösség megsértése” vétségének alapos gyanúja) miatt került újra a 

bűnüldöző szervek látókörébe. Egy reggeli műszakváltás során Godó becsmérlő, gyalázkodó 

kijelentéseket tett a párttagokra nézve, amit az váltott ki, hogy az egyik párttag gépírónő egy 

az öthalmi szovjet laktanyából vásárolt táskarádió árával, tehát komolyabb pénzösszeggel 

tartozott neki. A kihallgatott párttagok vallomásait készpénznek véve az elsőfokú ítélet olyan 

tényállást fogadott el, miszerint „a vádlott munkahelyén a portásfülkében több személy jelenlétében – 

a pártirodán dolgozó munkatársa elleni haragjában – az alábbi kijelentéseket tette «Bassza meg a kurva 

anyját minden párttag. Piszkos gazember minden kommunista Magyarországon»”. Az 1982. január 22-

én jogerőre lépett ítélet hat hónap fogházbüntetésre ítélte – két évre felfüggesztve. 1990-

ben, az első szabad országgyűlési választás két fordulója között halt meg.134  

 

Vörös Péter (1913. január 1. – ?): a szőregi családban 

született fiú apja kertészeti napszámos volt, az első 

világháborúban eltűntnek nyilvánították. 1918 után 

költöztek be Szegedre munkaképtelen anyjával és 

nővérével a nagyszülői házba. Őt és nővérét 

paprikahasító nagyapja tartotta el. A négy polgári 

elvégzése után reálérettségit tett a Baross Gábor 

Gimnáziumban, majd agronómus szakképesítést 

szerzett és fél éven át jogi tanulmányokat is folytatott. 

1934–49 között a Szegedi Paprika Szövetség nevű 

érdekvédelmi szervezet tisztviselője, titkára, majd a feloszlatás előtt ügyvezetője. 1938-ban 

megnősült, kisteleki varrónő feleségétől pedig két fiúgyermeke (Péter és Pál) született. A 

második világháború során öt alkalommal hívták be katonának, két alkalommal, 1939-ben, 

                                                             
134 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 88–93. 1957. március 1-i, 
április 8-i kh. jkv.; Uo. VD-III. 1957. március 1., április 12-i kh. jkv.; Uo. VD-IV. Elsőfokú ítélet, Nb.I. 
778/1957–15. 1957. augusztus 30., 19; ÁBTL, 3.1.9. V-145749/1. 212–213; ÁBTL, 3.1.9. V-145749 315. 
1/25/1970. sz. nyílt rendőri információ; ÁBTL, 3.1.9. V-163072. Godó Illés vizsgálati dossziéja (I. kötet) 15–
28. Kovács Lajos, Szentesi Béla, Tóth László, Csikós Józsefné tv. jkv., 1981. november 4–6,18; Uo. 12. Godó 
Illés gyanúsított kihallgatása, 1981. november 11; Uo. 30, 36–37; Uo. 5.B.2125/1981/2. sz. ítélet; ÁBTL,. 2.2.2. 
„Horváth Iván” fn. hálózati személy 6–os kartonja.  
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valamint 1941–43 között teljesített szolgálatot a keleti fronton. 1944 szeptemberében 

visszavonulás során mindkét lábán megsebesült, majd a hadikórház ápoltjaként egészen a 

náci Németországig jutott, ahol 1945 májusában amerikai hadifogságba került. Ugyanazon 

év augusztusában viszont többedmagával sikeres szökést hajtott végre és hazatért. Ezután 

rövid ideig politikai szerepet is vállalt, munkahelyi kollégáival együtt belépett az FKgP-be, 

ahol központi pénztárosnak választották. Bizonyos nézeteltérések miatt később a Nemzeti 

Parasztpárt tudhatta sorai között, ezt követően viszont a forradalomig politikai pártnak már 

nem volt tagja. Visszatért a Paprika Szövetséghez, annak 1949-es feloszlatása után az 

utódszervnél lett termelési osztályvezető. Ezt megelőzően viszont egy esztendőt a 

hódmezővásárhelyi Növénytermeltető Vállalatnál töltött el, és csak ezután tért vissza vezető 

beosztásba, egészen ’57-es letartóztatásáig. A szűk egy éves börtönfogságot követően 1959 

áprilisában a Csongrád megyei Állami Építőipari Vállalatnál helyezkedett el 

segédmunkásként, politikailag terhes múltja miatt viszont még augusztusban kirúgták. Ezt 

követően egy hónapon át a DÉLROST vállalatnál, majd 1960 januárjáig a Szolnoki 

Cukorgyárban dolgozott. 1960 nyarán egy rövid munkanélküli periódus után a Szegedi 

Konzervgyárban volt szerződéses segédmunkás, 1961. február–június között a Szegedi 

Építőipari KTSZ adminisztrátora segédmunkásként, majd szakmai múltja miatt előléptették 

anyagkönyvelőnek, 1963-ra a csoportvezetői beosztást is elérte. 1968-ban felmondott és az 

Új Élet termelőszövetkezetben helyezkedett el, ahol főkönyvelő-helyettesként 

foglalkoztatták. Saját és gyermeki életét is végig kísérte az ötvenhatos múlt miatt jelentkező 

negatív diszkrimináció.135  

 

                                                             
135 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 134–135. Vörös Péter kh. jkv. 
1957. április 17; Uo. VD-IV. Vörös Péterné kérelme, 1958. május; ÁBTL, 3.1.9. V–145749/1. 328/25; ÁBTL, 
3.1.5. O–14975/248. 38–40. Környezettanulmány, 1960. április 25; ÁBTL, 3.1.5. O–14975/248. 50–51. 
Összefoglaló jelentés, 1963. április 18.; Uo. 63. Romhányi András jelentése, 1964. december 5; Uo. 64. 
Romhányi András jelentése, 1965. szeptember 15; Uo. 61–62. Összefoglaló jelentés, 1964. december 12; Uo. 
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Uo. 77. Kivonat Forgács fn. ügynök 1968. szeptember 13-i jelentéséből; Uo. 72. Kivonat Forgács fn. ügynök 
1968. február 9-i jelentéséből; Uo. 85. Kivonat Király fn. ügynök 1969. július 14-i jelentéséből; Uo. 86. Kivonat 
Forgács fn. ügynök 1969. május 30-i jelentéséből; Uo. 90. Kivonat Forgács fn. ügynök 1970. január 16-i 
jelentéséből; Uo. 93. Kivonat Rovó fn. ügynök 1970. április 13-i jelentéséből; Uo. 91. Határozat, 1970. február 
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Honkó Mátyás (1922. november 19. – ?): a szegedi 

születésű géplakatos, négy polgári iskolát végzett fiú 

apja MÁV-kalauz volt, 1955-ben meghalt. A négy 

polgári után szert tett egy motorszerelő segédlevélre is, 

majd lakatosnak állt a Szegedi Konzervgyárba. 1943. 

őszén a szegedi 55. légvédelmi tüzérosztályhoz vonult 

be katonának, mellyel 1944 nyarán Lengyelország 

területén részt vett szovjetellenes hadműveletekben. 

1945. április 4-én Pozsonynál szovjet hadifogságba 

esett, egy év múltán tért csak haza, amikor újfent a 

konzervgyár lett a munkahelye. 1948-ban Baranya megyébe, a komlói szénbányászokhoz 

került. 1948-ban belépett az MDP-be, 1952-ben az MDP Baranya Megyei Pártbizottságának 

gazdasági osztályán tűnik fel előadóként, felesége segédtisztként dolgozott az államvédelem 

kötelékében. 1954-ben tért vissza Szegedre és lakatosként helyezkedett el a konzervgyárban 

egészen letartóztatásáig. 1957 februárjában belépett az MSZMP-be, majd egyik vallomása 

szerint kizárását javasolták. Pontosan meg nem állapítható időpontban bal kezén két ujját 

elveszítette, ami miatt rokkantként kellett munkát vállalnia. A börtönben súlyos 

gyomorfekélyt szerzett. Életének további menetéről nem maradtak fenn iratok. Az eljárás 

során bűnjelként kezelt fegyvert és ruházatot, a KMT-felhívásokat pedig csak 1966-ban 

kobozták el tőle.136 

  

                                                             
136 MNL CsML, XXV. 9. c. NB.I./778/1957. Skultéti Medárd és társai. VD-III. 155. Honkó Mátyás kh. jkv. 
1957. április 17; ÁBTL 3.1.9. V-145749/1. 273.  
  


