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Selmeczi László

AZ UTAM MAGÁTÓL ÉRTET D EN A
FORRADALOMHOZ VEZETETT

Erdész Sándor jászberényi m ködése

1954. július 7-én, az alig egy hónappal korábban Szentesre távozó korábbi igazgató,
Csalog József1 helyét a Jász Múzeum élén Erdész Sándor2, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem muzeológus szakán frissen diplomázott, huszonöt éves fiatalember
vette át, aki a népi kultúra tárgyi és folklóremlékeinek megmentésére, kutatására és
továbbörökítésére tette fel az életét.3 Jó indíttatást kapott. Már ötödéves korában
jelent s tapasztalatokat szerzett a hazai múzeumok, s a néprajzi muzeológia állapo-
táról, ugyanis gyakorló évét a Népm velési Minisztérium Múzeumi F osztályán
töltötte. Korek József4 és  Némethy Endre5, jeles hazai muzeológusok vezetésével
alkalma volt végigjárni az ország szinte valamennyi múzeumát (abban az id ben a
pécsi múzeum kivételével minden hazai múzeum a kultusztárca fenntartásában
m ködött), megismerkedhetett a múzeumi kollégákkal.

A néprajzi gy jtések beindítása

El djét l egy rendezett állapotú, a város kulturális intézményeivel rendszeres
kapcsolatban álló intézményt vett át, melynek munkáját egy jól m köd  múzeumbaráti
kör is segítette. Jól érezte magát Jászberényben és a Jászságban. Közismert szerény-
ségével mondta: „Jártam a jász városokat, falvakat és tanyákat, ha nem is nagy

eredménnyel. Ugyanis a jászok nem olyan közlékenyek, mint pl. a nyíri emberek.
Igaz, hogy elzárkózásukhoz a begy jtések és kuláküldözések is közrejátszottak6.”
A néprajzi gy jt munka akkori, bizony nem könny  körülményeire szemléletes példát
kapunk Erdész Sándornak 1956. február 23-án kelt, Kaposvári Gyulának, a szolnoki
Damjanich Múzeum igazgatójának küldött leveléb l. „A magnetofonos gy jtés
…két f  témában folyik. Az els : a szocialista nagyüzemi gazdálkodás néprajzi
vizsgálata Jászberényben, melynek keretében minden termel szövetkezet alapító
tagjai elmondják, hogy mint éltek és mi kényszerítette ket arra hogy tsz-t alapítsanak.
Szép sikerrel haladok ezen a téren is, …A gy jtés költségkihatással jár. Gondolhatod,
hogy rengeteg rum szükséges az esetleges lámpaláz eltávolításához és a szabad
beszéd szinte megindításához. … Megérdekl dhetnéd (Kaposvári Gyula ebben
az id ben a TIT és a Történelmi Társulat megyei elnöke is volt), hogy milyen
formában tudnák ezeket a gy jtéseket támogatni. Szeretném azonban, ha legalább
annyira támogatnák, hogy ne csak a munkásmozgalmi, hanem a termel szövetkezeti
gy jtés rumadagja is kitelne bel le.” Levelét zárva nyílt szinteséggel és nem kis
naivitással ismételten arra kérte Kaposvári Gyulát, mondaná el, hogy mire kell a
pénz: el ször rumra, másodszor magnetofonszalagra, harmadszor a gépírónak, ne-
gyedszer pedig géppapírra.7 H. Bathó Edit, a Jász Múzeum 125 éves történetét
elemz  tanulmányában8 azt állapította meg, hogy Erdész három éves jászberényi
m ködése alatt komoly gy jtéseket (népdal, népmese, viselet, kismesterség) végzett
a Jászság településein, s gy jt útjai révén sokféle néprajzi tárgyat hozott be a mú-
zeumba. Közülük különösen a jász viselet és a népi kerámia egyes darabjai emel-
kednek ki.

A múzeum gy jteményének gyarapítása céljából kiállítást rendezett a Jászságban
dolgozó fazekasok munkáiból. A termékeiket bemutató fazekasok legjellegzetesebb
cserépedényeikb l egy-egy tárgyat a Jász Múzeumnak adományoztak. A fiatal
muzeológus jelent s el rehaladást ért el a gy jtemény nyilvántartási rendjének ki-
alakításában, a fotóanyag és az adattár rendezésében is. A dokumentációs munka
megkönnyítésére fotólaboratóriumot alakított ki. Már az ötvenes években is éget
problémája volt a Jász Múzeumnak, hogy gy jteményeit nem tudta megfelel en
elhelyezni. Erdész javaslatára a város 1954 augusztusában ideiglenes megoldásként
átadta gy jteményraktár céljaira a Fazekas utca 19. sz. ház hátsó szobáit. Mellesleg
ebben a házban biztosítottak számára is fér helyet.  véglegesen a volt kerületi
börtönt szerette volna gy jteményraktárnak és egyéb más múzeumi célokra, pl.

1 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Bp. 2002. 150-151. Csalog/ovits/ József régész 1951-1954
között volt a Jász Múzeum igazgatója. A Jászság területén komoly terepbejárásokat végzett,
kereste az elpusztult Ágó és Boldogháza falvak helyét, megvizsgálta a jákóhalmi kelta temet t,
s megakadályozta a jászdózsai Kápolnahalom szétrombolását. Ásatást végzett Borsóhalmán
(rézkori temet ) és a Szent Pál-halmon (Árpád-kori temet ). Szorgalmazta a néprajzi gy jtés
beindítását és nagy gondot fordított a m emlékvédelemre.
2 Erdész Sándor (Szob, 1929 -). Néprajzkutató, muzeológus. Tanulmányait a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán végezte (muzeológus szak), ahol doktori
fokozatot is szerzett (1963). A budapesti Néprajzi Múzeum (1953-), a jászberényi (1954-) és a
nyíregyházi múzeum (1957-) munkatársa. Kutatási területe a folklór, els sorban a népmese.
3 Magyar Néprajzi Lexikon. Els  kötet A-E. Bp. 1977. 713-714.
4 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Bp. 2002. 49o-491. Korek József (1921-1992), régész, a
Magyar Nemzeti Múzeum kés bbi f igazgató helyettese 1953 februárjától 1957  májusáig volt
a Népm velési majd M vel dési Minisztérium osztályvezet je.
5 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Bp. 2002. 655-656. Némethy Endre (1912-1995) etnográfus,
restaurátor a Múzeumok és M emlékek Országos Központja megsz ntével került a
minisztériumba, ahol 1961-ig dolgozott.

6 Erdész Sándor visszaemlékezése az 1956-os forradalom jászberényi eseményeire. Kézirat.
Jászberény 1991. (a továbbiakban Erdész 1991), 1.
7 Kaposvári Gyula: Beszélgetés Erdész Sándorral, a jászberényi múzeum egykori vezet jével.
Magyar Múzeumok 1996/3. (a továbbiakban Kaposvári 1996), 3o.
8 H. Bathó Edit: A Jász Múzeum 125 éve (a továbbiakban Bathó, 2001). A Jász Múzeum
Évkönyve 1975-2000. Jászberény, 2001. 21-22.
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lapidárium kialakítására megszerezni. Az épület kezel je, az Igazságügyi Minisztérium
azonban nem volt hajlandó megválni az ingatlantól. A Jász Múzeum gy jtemény-
raktárai azóta is ideiglenes jelleg ek.

Felújította azt az állandó kiállítást, amelyen a legfontosabb jász ereklyét, a Lehel
kürtöt mutatták be. Az 1954 szeptemberében megrendezett Jász Hónap kiemelked
eseményeként a kürtöt a kiállítással együtt egy napra Jászfényszaruba szállították
és ott mutatták be. Az általa rendezett id szaki kiállítások közül feltétlenül említésre
méltó a Képek a jász nép történetéb l, valamint az 1952-ben Munkácsy-díjjal
jutalmazott Edvi Illés Aladár9 fest m vész jászberényi bemutatkozása.

A Jászberényi Krónika terve

Erdész fiatalos lendülettel kapcsolódott be a város közéletébe. Beválasztották az
1954. október 10-én megalakult Hazafias Népfront jászberényi városi bizottságának
vezet ségébe. „Itt Jászberényben mindenféle társadalmi munkában részt vettem.
1955-ben a Hazafias Népfront városi titkára lettem, ezt a feladatot társadalmi
munkában láttam el. Sok jó barátot szereztem”10 – emlékezett. Közrem ködésével
1955. április 28-án Jászberény történelmi nevezetességeinek megismerése céljából
M emléki Bizottságot alakítottak. Az elvetett mag jó talajra hullott, hiszen ez a
bizottság egészen a rendszerváltásig m ködött a városban. Els ként Erdész Sándor
vetette fel a Jászsági Népi Együttes megalakításának a gondolatát.11 Azt is
elhatározták, hogy 1956-tól elkezdik írni a város krónikáját. A Jász Múzeumban ma
is megtalálható az a vaskos piros üres könyv, amelynek a borítólapjára azt írták:
Krónika 1956. Ebbe kellett volna gyöngybet vel bemásolni a város történetét és a
napi eseményeket. „Arról volt szó – így Erdész -, hogy a krónikaírást, tehát a napi
eseményeket 1956. január 1-jével kezdjük. De el tte be kellett volna írni Jászberény
történetét, a régészeti emlékekt l kezdve 1955 végéig három vagy négy fejezetben.
Úgy tudom, hogy az els  részt Blénessy János, a középkori részt Járomi József,
1848-tól kezdve pedig egy történelem szakos gimnáziumi tanár írta volna meg…
Ebben a közös munkában a krónika szerkesztése volt a feladatom. A krónika-
szerkeszt  bizottság inkább baráti társaság volt, heten-nyolcan voltunk. A tagok
különböz  üzemekben, gyárakban dolgoztak. A legtöbb eseményr l a méntelep
egyik dolgozója adott hírt. A napi krónikát ideiglenesen egy vázlatfüzetbe írtam.
Egy nagyalakú keményfedeles füzet volt. Ezt nem másoltam, illetve másoltathattam
a piros b rkötés  könyvbe, mert nem tudhattam, hogy milyen terjedelm ek lesznek

a történeti dolgozatok …a krónikának azt a részét, amit a forradalom napjaiban
írtam, azt eldugtam a múzeum könyvtárában egy borítékban.”12 (A forradalom
napjaiban, füzetlapokra írt jegyzetek ma is a Jász Múzeum gy jteményét képezik. A
keményfedeles füzetbe írt napi krónikát a védelem Erdész népbírósági perében a
vádlott ártatlanságának bizonyítékaként használta fel.)

Az utam magától értet d en a forradalomhoz vezetett

Erdész Sándor akkori önmagáról ekképpen vallott: „27 éves, ambiciózus, párton-
kívüli fiatalember voltam. Így az utam magától értet d en a forradalomhoz vezetett.
De mit mondjak? Sokan tartottuk akkor a zászlót. Az igazsághoz tartozik az is, amit
el kell mondanom, hogy szó sem volt arról Jászberényben, hogy megdöntsük a
rendszert. A reformtörekvések viszont felszínre jöttek. Azt mondtuk, hogy szocialista
demokráciát, vagy demokratikus szocializmust akarunk; mások, így Járomi József is
a demokrácia mellett voksoltak. Kés bb az utóbbiaknak adtam igazat, amikor a
„szocialista” jelz k tiszteletét az ávósok – szó szerint értsd – kiverték bel lem. Tény
az, hogy a forradalom els  napjaiban sem Nagy Imre, sem más nem mondta azt,
hogy például: szét kell osztani az állami vagyont, hogy vissza kell állítani a régi
rendszert. Szabadon jöttek-mentek a kommunista vezet k, s t néhányan a forradalom
élére álltak; majd aztán november 4-e után ismét fordítottak egyet a köpönyegükön.
Egy dolog biztos, hogy valamilyen egységes akarat azért volt: a hazaszeretet! De
azt ne felejtsük el, hogy akkor itt voltak a megszálló szovjet csapatok, vagyis az
oroszok, és ezt nem lehetett lenyelni. Szocializmus, demokrácia, kapitalizmus vagy
akármilyen államforma, itt egyetlen fájó pont volt: a megszállás. Nem lehetett elt rni,
elviselni azt, hogy itten idegen hatalom katonái és magyar bérencei legyenek az
urak. Meglátásom szerint a forradalomnak az volt a f  oka. Magyarország önálló
akart lenni.”13

A forradalmi tájékoztatás lelke

A fiatal múzeumigazgató jászberényi barátai közül a levéltáros képzésben
részesül , 1955 novemberét l a jászberényi könyvtár igazgatójaként tevékenyked
Járomi Józseffel még egyetemi évei alatt ismerkedett meg. „Már az egyetemi évek
alatt összever dtünk,” mondta. A forradalom napjaiban hol a f téren, ahol mindig
tömeg volt, hol a könyvtár helyiségeiben tanyáztak, hallgatták a különféle rádió-
adásokat, a híreket és az információkat megbeszélték egymással. A könyvtár abban
az id ben még a Városháza épületének földszintjén, az utcai fronton m ködött.
Erdész saját kezdeményezésére értesüléseiket rendszeresen beolvasta a városi9 Kortárs Magyar M vészeti Lexikon 1. A-G. Bp. 1999. 514. Edvi Illés Aladár (1970-1958) a

hazai akvarellfestészet egyik legjelent sebb alakja volt.
10 Erdész 1991, 1.
11 Bathó 2001. 21.

12 Erdész 1991. 11-12.
13 Erdész 1991. 1-2.
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lapidárium kialakítására megszerezni. Az épület kezel je, az Igazságügyi Minisztérium
azonban nem volt hajlandó megválni az ingatlantól. A Jász Múzeum gy jtemény-
raktárai azóta is ideiglenes jelleg ek.

Felújította azt az állandó kiállítást, amelyen a legfontosabb jász ereklyét, a Lehel
kürtöt mutatták be. Az 1954 szeptemberében megrendezett Jász Hónap kiemelked
eseményeként a kürtöt a kiállítással együtt egy napra Jászfényszaruba szállították
és ott mutatták be. Az általa rendezett id szaki kiállítások közül feltétlenül említésre
méltó a Képek a jász nép történetéb l, valamint az 1952-ben Munkácsy-díjjal
jutalmazott Edvi Illés Aladár9 fest m vész jászberényi bemutatkozása.

A Jászberényi Krónika terve

Erdész fiatalos lendülettel kapcsolódott be a város közéletébe. Beválasztották az
1954. október 10-én megalakult Hazafias Népfront jászberényi városi bizottságának
vezet ségébe. „Itt Jászberényben mindenféle társadalmi munkában részt vettem.
1955-ben a Hazafias Népfront városi titkára lettem, ezt a feladatot társadalmi
munkában láttam el. Sok jó barátot szereztem”10 – emlékezett. Közrem ködésével
1955. április 28-án Jászberény történelmi nevezetességeinek megismerése céljából
M emléki Bizottságot alakítottak. Az elvetett mag jó talajra hullott, hiszen ez a
bizottság egészen a rendszerváltásig m ködött a városban. Els ként Erdész Sándor
vetette fel a Jászsági Népi Együttes megalakításának a gondolatát.11 Azt is
elhatározták, hogy 1956-tól elkezdik írni a város krónikáját. A Jász Múzeumban ma
is megtalálható az a vaskos piros üres könyv, amelynek a borítólapjára azt írták:
Krónika 1956. Ebbe kellett volna gyöngybet vel bemásolni a város történetét és a
napi eseményeket. „Arról volt szó – így Erdész -, hogy a krónikaírást, tehát a napi
eseményeket 1956. január 1-jével kezdjük. De el tte be kellett volna írni Jászberény
történetét, a régészeti emlékekt l kezdve 1955 végéig három vagy négy fejezetben.
Úgy tudom, hogy az els  részt Blénessy János, a középkori részt Járomi József,
1848-tól kezdve pedig egy történelem szakos gimnáziumi tanár írta volna meg…
Ebben a közös munkában a krónika szerkesztése volt a feladatom. A krónika-
szerkeszt  bizottság inkább baráti társaság volt, heten-nyolcan voltunk. A tagok
különböz  üzemekben, gyárakban dolgoztak. A legtöbb eseményr l a méntelep
egyik dolgozója adott hírt. A napi krónikát ideiglenesen egy vázlatfüzetbe írtam.
Egy nagyalakú keményfedeles füzet volt. Ezt nem másoltam, illetve másoltathattam
a piros b rkötés  könyvbe, mert nem tudhattam, hogy milyen terjedelm ek lesznek

a történeti dolgozatok …a krónikának azt a részét, amit a forradalom napjaiban
írtam, azt eldugtam a múzeum könyvtárában egy borítékban.”12 (A forradalom
napjaiban, füzetlapokra írt jegyzetek ma is a Jász Múzeum gy jteményét képezik. A
keményfedeles füzetbe írt napi krónikát a védelem Erdész népbírósági perében a
vádlott ártatlanságának bizonyítékaként használta fel.)

Az utam magától értet d en a forradalomhoz vezetett

Erdész Sándor akkori önmagáról ekképpen vallott: „27 éves, ambiciózus, párton-
kívüli fiatalember voltam. Így az utam magától értet d en a forradalomhoz vezetett.
De mit mondjak? Sokan tartottuk akkor a zászlót. Az igazsághoz tartozik az is, amit
el kell mondanom, hogy szó sem volt arról Jászberényben, hogy megdöntsük a
rendszert. A reformtörekvések viszont felszínre jöttek. Azt mondtuk, hogy szocialista
demokráciát, vagy demokratikus szocializmust akarunk; mások, így Járomi József is
a demokrácia mellett voksoltak. Kés bb az utóbbiaknak adtam igazat, amikor a
„szocialista” jelz k tiszteletét az ávósok – szó szerint értsd – kiverték bel lem. Tény
az, hogy a forradalom els  napjaiban sem Nagy Imre, sem más nem mondta azt,
hogy például: szét kell osztani az állami vagyont, hogy vissza kell állítani a régi
rendszert. Szabadon jöttek-mentek a kommunista vezet k, s t néhányan a forradalom
élére álltak; majd aztán november 4-e után ismét fordítottak egyet a köpönyegükön.
Egy dolog biztos, hogy valamilyen egységes akarat azért volt: a hazaszeretet! De
azt ne felejtsük el, hogy akkor itt voltak a megszálló szovjet csapatok, vagyis az
oroszok, és ezt nem lehetett lenyelni. Szocializmus, demokrácia, kapitalizmus vagy
akármilyen államforma, itt egyetlen fájó pont volt: a megszállás. Nem lehetett elt rni,
elviselni azt, hogy itten idegen hatalom katonái és magyar bérencei legyenek az
urak. Meglátásom szerint a forradalomnak az volt a f  oka. Magyarország önálló
akart lenni.”13

A forradalmi tájékoztatás lelke

A fiatal múzeumigazgató jászberényi barátai közül a levéltáros képzésben
részesül , 1955 novemberét l a jászberényi könyvtár igazgatójaként tevékenyked
Járomi Józseffel még egyetemi évei alatt ismerkedett meg. „Már az egyetemi évek
alatt összever dtünk,” mondta. A forradalom napjaiban hol a f téren, ahol mindig
tömeg volt, hol a könyvtár helyiségeiben tanyáztak, hallgatták a különféle rádió-
adásokat, a híreket és az információkat megbeszélték egymással. A könyvtár abban
az id ben még a Városháza épületének földszintjén, az utcai fronton m ködött.
Erdész saját kezdeményezésére értesüléseiket rendszeresen beolvasta a városi9 Kortárs Magyar M vészeti Lexikon 1. A-G. Bp. 1999. 514. Edvi Illés Aladár (1970-1958) a

hazai akvarellfestészet egyik legjelent sebb alakja volt.
10 Erdész 1991, 1.
11 Bathó 2001. 21.

12 Erdész 1991. 11-12.
13 Erdész 1991. 1-2.
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tanács ugyancsak a földszinten elhelyezked  stúdiójában található hangosító
berendezésbe. A f téren elhelyezett hangszórók segítségével rendszeresen tudták
a lakosságot tájékoztatni a legfrissebb fejleményekr l: „…akkor rengetegen voltak
a f téren, és éreztem, hogy figyelemmel hallgatnak”14. 1957-ben a tárgyalásra tanúként
idézték Török Gy z t, azt a technikust, aki a városháza er sít  berendezéseit kezelte.
„A tanúkat felsorakoztatták ellenünk (emlékezett Erdész). Egy ízben riadtam meg,
amikor megláttam azt a fiatalembert, aki a városházán az er sít  berendezéseket
kezelte, aki nekem segítségemre volt. Megkérdezték t le, hogy ismeri-e Erdész
Sándort? Azt mondja: Igen, ismerem,  a múzeumigazgató. Tud-e arról, hogy ez az
ember mikrofonba beszélt és úgy lázított? Azt mondta, hogy nem tud róla. De maga
ott volt nap mint nap, tudnia kell róla! Igen, én ott voltam, de a múzeumigazgató
nem. Tehát a múzeumigazgató nem beszélt a mikrofonba? Nem! – mondta
határozottan. Nem is faggatták többet. Tehát ilyen emberek is voltak. Ez az ember
h s volt! … az én szememben h s volt. Mert , hogy így mondjam, a saját
egzisztenciáját kockáztatta ezzel a tanúskodással. Mert ha  akkor énellenem vall,
akkor nem tudom, hogy mennyivel kés bb kerültem volna ki a börtönb l.”15

Erdész, mint vérbeli muzeológus a forradalom idején mindenféle sajtóterméket,
plakátot és röpcédulát összegy jtött, nem csak a pestieket, hanem a helyieket is.
Ezeket a dokumentumokat már decemberben átadta Korek Józsefnek, aki azokat a
Magyar Nemzeti Múzeum történeti gy jteményében helyezte el, így nem váltak
kés bb b njellé.16 Járomi József, aki október 25-én érkezett vissza Budapestr l
Jászberénybe, két, az egyetemisták által kiadott röplapot is hozott magával. Az
egyik a MEFESZ 14 pontját tartalmazta. „Amint ezeket olvasgattuk ( írta Járomi ),
átjött a Jász Múzeumból Erdész Sándor múzeumvezet . Sokszorosítás végett elkérte
a röplapokat. Ismer söknek, és akik betértek a könyvtárba, azoknak adtunk a
sokszorosított példányokból. A röpcédulák története ezzel nem fejez dött be, mert
a forradalom leverése után számon kérték t lünk tetteinket. Erdész Sándor, hogy
valamit elvállaljon, mert megunta a gumibotozást, bevallotta a röpiratok sokszo-
rosítását. Ez azt is jelentette, hogy egy dologgal több lett a rovásomon nekem is.”17

A Forradalmi Ifjúsági Szövetség megalakulása
Járomi úgy emlékezett, hogy a Szabad Európa Rádióban hallották a felhívást,

amely azt tartalmazta, hogy a fiatalok vegyenek részt Magyarország független-
ségéért vívott harcban, és alakítsák meg a Szabadságharcos Forradalmi Ifjúsági

Szövetséget. „Fiatalok voltunk valamennyien, lelkesek, fogékonyak arra, hogy mi
is tegyünk valamit ebben a nagy össznépi felbuzdulásban. Rögtön felvetettem az
elgondolásom, hogy meg kellene alakítani ezt a szervezetet. … Erdész helyeselte a
tervet és mindjárt kinyilvánította, hogy csatlakozik. Ezután már vele együtt beszéltük
meg, hogy elképzeléseinket miként valósítjuk meg. … Már a kezdet kezdetén
leszögeztük, hogy a Forradalmi Ifjúság valamilyen módon fegyveresen is szolgálja
népünket a függetlenségért való harcában.”18 Járomi és Erdész a Forradalmi Ifjúsági
Szövetség alakuló ülését a városi könyvtárba október 29-én este hat órára hívta
össze. Ezen szervez  bizottságot választottak, amelynek Erdész lett az elnöke. Az
alakuló ülést követ en a szervez  bizottság úgy határozott, hogy november 1-jén a
Lehel Klubban ifjúsági nagygy lést tart. Err l röplapot szövegeztek, melyet 500
példányban sokszorosítottak. A röplapokat diákok terjesztették a városban. A
könyvtárban és a város kultúrházaiban hirdetményeken tájékoztattak a Forradalmi
Ifjúsági Szövetség megalakulásáról.

A szervezet november 1-jei nagygy lésén, amelyen Erdész Sándor elnökölt, a
Lehel Szálló nagyterme megtelt hallgatósággal. Járomi tartotta a beszédet az ifjúsági
szövetség célkit zéseir l. „A legf bb feladatunk Magyarország szabadságának és
függetlenségének a kivívása és védelme, ha kell fegyverrel is” – hangsúlyozta
Járomi. A gy lésen a Forradalmi Tanács képvisel je is felszólalt. Hasonló hang-
nemben többek között a következ ket mondta: „A Forradalmi Ifjúság feladata, hogy
a városban biztosítsa a rendet, elkerülve minden provokációt … Nyújtson segítséget
a Nemzet rségnek … Feladata továbbá, hogy a forradalom eddigi vívmányait
megvédje … Kiálljon a függetlenség és a szabadság ügye mellett … A f városi ifjú-
ság példája nyomán.” A gy lésen egy ideig jelen volt és fel is szólalt Altordai
Sándor,19 a Nemzet rség városi parancsnoka. Katonaviselt embereket kért nemzet ri
szolgálatra. A kért húsz helyre legalább százan jelentkeztek. Altordai ezt követ en
négy karabélyt küldött azért, hogy ezután a könyvtár helyiségeit, mint a Forradalmi
Ifjúsági Szövetség központját rség biztosítsa. Megválasztották a véglegesnek

14 Erdész 1991. 2-3.
15 Erdész, 1991. 20-21.
16 Erdész 1991. 10.
17 Járomi József: Vihar a városban. A forradalom és a szabadságharc napjai Jászberényben 1956-
ban (a továbbiakban Járomi, 1995). Jászberény, 1995. 65.

18 Járomi, 1995. 66-68.
19 Altordai Sándor (szül. 1909., Szeged), rend rtiszt. 1943. augusztus 31-én a rend rségt l
baloldali magatartása miatt eltávolították, rendfokozatától megfosztották. 1946. november
29-én rehabilitálták, századosi rendfokozattal kinevezték a jászberényi kapitányságra
büntet bírónak. Kés bb Szolnokra helyezték át a BM Szolnok megyei F osztályára. 1950.
augusztus 23án állítólagos jobboldali nézetei miatt leszerelték. 1956-ban a TEFU jászberényi
telepén dolgozott. Október 25-én a beválasztották a munkahelyén alakult öt tagú
munkástanácsba. Október 26-án követelésére munkahelyén kiosztották a gy lölt káderlapokat.
Október 30-án a Jászberényi Járási, Városi, Nemzeti, Forradalmi Bizottság a nemzet rség
parancsnokává választotta. November 4-r l 5-ére virradó éjszaka az ÁVH letartóztatta, november
7-én átszállították Szolnokra, majd a szovjetek az Ungvári börtönbe vitték. A Budapesti Katonai
Bíróság 1957. augusztus 31-én 3 évi börtönre ítélte. Az ítéletet a Legfels bb Bíróság Katonai
Kollégiuma Különtanácsa 1957. november 27-én jóváhagyta.
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tanács ugyancsak a földszinten elhelyezked  stúdiójában található hangosító
berendezésbe. A f téren elhelyezett hangszórók segítségével rendszeresen tudták
a lakosságot tájékoztatni a legfrissebb fejleményekr l: „…akkor rengetegen voltak
a f téren, és éreztem, hogy figyelemmel hallgatnak”14. 1957-ben a tárgyalásra tanúként
idézték Török Gy z t, azt a technikust, aki a városháza er sít  berendezéseit kezelte.
„A tanúkat felsorakoztatták ellenünk (emlékezett Erdész). Egy ízben riadtam meg,
amikor megláttam azt a fiatalembert, aki a városházán az er sít  berendezéseket
kezelte, aki nekem segítségemre volt. Megkérdezték t le, hogy ismeri-e Erdész
Sándort? Azt mondja: Igen, ismerem,  a múzeumigazgató. Tud-e arról, hogy ez az
ember mikrofonba beszélt és úgy lázított? Azt mondta, hogy nem tud róla. De maga
ott volt nap mint nap, tudnia kell róla! Igen, én ott voltam, de a múzeumigazgató
nem. Tehát a múzeumigazgató nem beszélt a mikrofonba? Nem! – mondta
határozottan. Nem is faggatták többet. Tehát ilyen emberek is voltak. Ez az ember
h s volt! … az én szememben h s volt. Mert , hogy így mondjam, a saját
egzisztenciáját kockáztatta ezzel a tanúskodással. Mert ha  akkor énellenem vall,
akkor nem tudom, hogy mennyivel kés bb kerültem volna ki a börtönb l.”15

Erdész, mint vérbeli muzeológus a forradalom idején mindenféle sajtóterméket,
plakátot és röpcédulát összegy jtött, nem csak a pestieket, hanem a helyieket is.
Ezeket a dokumentumokat már decemberben átadta Korek Józsefnek, aki azokat a
Magyar Nemzeti Múzeum történeti gy jteményében helyezte el, így nem váltak
kés bb b njellé.16 Járomi József, aki október 25-én érkezett vissza Budapestr l
Jászberénybe, két, az egyetemisták által kiadott röplapot is hozott magával. Az
egyik a MEFESZ 14 pontját tartalmazta. „Amint ezeket olvasgattuk ( írta Járomi ),
átjött a Jász Múzeumból Erdész Sándor múzeumvezet . Sokszorosítás végett elkérte
a röplapokat. Ismer söknek, és akik betértek a könyvtárba, azoknak adtunk a
sokszorosított példányokból. A röpcédulák története ezzel nem fejez dött be, mert
a forradalom leverése után számon kérték t lünk tetteinket. Erdész Sándor, hogy
valamit elvállaljon, mert megunta a gumibotozást, bevallotta a röpiratok sokszo-
rosítását. Ez azt is jelentette, hogy egy dologgal több lett a rovásomon nekem is.”17

A Forradalmi Ifjúsági Szövetség megalakulása
Járomi úgy emlékezett, hogy a Szabad Európa Rádióban hallották a felhívást,

amely azt tartalmazta, hogy a fiatalok vegyenek részt Magyarország független-
ségéért vívott harcban, és alakítsák meg a Szabadságharcos Forradalmi Ifjúsági

Szövetséget. „Fiatalok voltunk valamennyien, lelkesek, fogékonyak arra, hogy mi
is tegyünk valamit ebben a nagy össznépi felbuzdulásban. Rögtön felvetettem az
elgondolásom, hogy meg kellene alakítani ezt a szervezetet. … Erdész helyeselte a
tervet és mindjárt kinyilvánította, hogy csatlakozik. Ezután már vele együtt beszéltük
meg, hogy elképzeléseinket miként valósítjuk meg. … Már a kezdet kezdetén
leszögeztük, hogy a Forradalmi Ifjúság valamilyen módon fegyveresen is szolgálja
népünket a függetlenségért való harcában.”18 Járomi és Erdész a Forradalmi Ifjúsági
Szövetség alakuló ülését a városi könyvtárba október 29-én este hat órára hívta
össze. Ezen szervez  bizottságot választottak, amelynek Erdész lett az elnöke. Az
alakuló ülést követ en a szervez  bizottság úgy határozott, hogy november 1-jén a
Lehel Klubban ifjúsági nagygy lést tart. Err l röplapot szövegeztek, melyet 500
példányban sokszorosítottak. A röplapokat diákok terjesztették a városban. A
könyvtárban és a város kultúrházaiban hirdetményeken tájékoztattak a Forradalmi
Ifjúsági Szövetség megalakulásáról.

A szervezet november 1-jei nagygy lésén, amelyen Erdész Sándor elnökölt, a
Lehel Szálló nagyterme megtelt hallgatósággal. Járomi tartotta a beszédet az ifjúsági
szövetség célkit zéseir l. „A legf bb feladatunk Magyarország szabadságának és
függetlenségének a kivívása és védelme, ha kell fegyverrel is” – hangsúlyozta
Járomi. A gy lésen a Forradalmi Tanács képvisel je is felszólalt. Hasonló hang-
nemben többek között a következ ket mondta: „A Forradalmi Ifjúság feladata, hogy
a városban biztosítsa a rendet, elkerülve minden provokációt … Nyújtson segítséget
a Nemzet rségnek … Feladata továbbá, hogy a forradalom eddigi vívmányait
megvédje … Kiálljon a függetlenség és a szabadság ügye mellett … A f városi ifjú-
ság példája nyomán.” A gy lésen egy ideig jelen volt és fel is szólalt Altordai
Sándor,19 a Nemzet rség városi parancsnoka. Katonaviselt embereket kért nemzet ri
szolgálatra. A kért húsz helyre legalább százan jelentkeztek. Altordai ezt követ en
négy karabélyt küldött azért, hogy ezután a könyvtár helyiségeit, mint a Forradalmi
Ifjúsági Szövetség központját rség biztosítsa. Megválasztották a véglegesnek

14 Erdész 1991. 2-3.
15 Erdész, 1991. 20-21.
16 Erdész 1991. 10.
17 Járomi József: Vihar a városban. A forradalom és a szabadságharc napjai Jászberényben 1956-
ban (a továbbiakban Járomi, 1995). Jászberény, 1995. 65.

18 Járomi, 1995. 66-68.
19 Altordai Sándor (szül. 1909., Szeged), rend rtiszt. 1943. augusztus 31-én a rend rségt l
baloldali magatartása miatt eltávolították, rendfokozatától megfosztották. 1946. november
29-én rehabilitálták, századosi rendfokozattal kinevezték a jászberényi kapitányságra
büntet bírónak. Kés bb Szolnokra helyezték át a BM Szolnok megyei F osztályára. 1950.
augusztus 23án állítólagos jobboldali nézetei miatt leszerelték. 1956-ban a TEFU jászberényi
telepén dolgozott. Október 25-én a beválasztották a munkahelyén alakult öt tagú
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tekintett vezet séget, amelynek elnöke Járomi József lett, Erdész Sándor pedig
tanácsadó,20 utóbbi saját szerepére másként emlékezett: „A szövetségben
Jászberény ifjúsága gyülekezett, a lányok éppúgy, mint a fiúk. A szövetség október
31-én alakult meg, amikor a Lehel Szálló nagytermében gy lést tartottunk. A
szövetség lelke és irányítója Járomi József könyvtárigazgató volt. Az ifjúsági
gy lésen Járomi Józsefet titkárrá, engem elnökké választottak21.” Erdész naivitására
jellemz  volt, hogy „a diákokból egy munkaközösséget szervezett a könyvtárban a
partizán harcmodor tanulmányozására. Felderít ket küldött a helyi szovjet alakulat
tevékenységének megfigyelésére. Lányok parasztruhába öltözve, tejeskannával
kezükben, magukat ily módon álcázva, a szovjet laktanya körül végeztek
megfigyeléseket.” - írta az eseményekr l szóló m vében Járomi József.22

November 2-án délután öt órakor a Lehel Klub nagytermében ismét ifjúsági gy lés
kezd dött, amelynek az volt a célja, hogy tájékoztassa a résztvev ket az ifjúság
fegyveres kiképzésér l. Az eskütételre egy nappal kés bb, november 3-án délután
2 órakor a Tornakertben került sor. November 2-áról 3-ára virradó éjszaka, amint azt
Erdész november 5-én papírra vetette, „11 órakor nagy dübörgéssel néhány szovjet
harckocsi haladt át a városon. A nemzet rségnél azonnal riadó volt, a fiúk a
háztet kön foglalták el tüzel állásukat. Egyik harckocsi megállt a városháza el tt,”
majd nem sokkal kés bb a szovjet laktanya irányába távozott.23

November 3-án a Forradalmi Ifjúsági Szövetség tagjaiból fegyveres csoportokat
alakítottak. Az eskütételre végül is nem a gimnázium tornakertjében került sor, mert
azt csupán egy drótkerítés választotta el a közterületekt l. A laktanyából 50
géppisztolyt, 200 karabélyt, a fegyverekhez 3 láda vegyes l szert, ezen kívül 1 láda
kézigránátot és 10 db kupakos lánggránátot szállítottak át az egykori Jászkun Kerület
börtönének zárt udvarára déli 12 óra körül. A fegyvereket a fiatalok között
szétosztották. Mivel be voltak zsírozva, meg kellett tisztítani ket. Járomi így em-
lékezett: „Délután 4 óráig kellett elkészülni a fegyvertisztítással, mert ekkorra t ztük
ki az eskütételt. Az ifjúság felfegyverzésével egy harcra kész egységet szándékoztunk
létrehozni. A katonás fegyelem és a meghatározott forradalmi szellem er sítése
érdekében fontosnak tartottuk az eskütételt. Ahhoz, hogy a hatást növeljük, úgy
kellett a körülményekhez képest el készíteni, hogy az eskü ténye megfelel en hasson
a fiatalok tudatára és elszánt tevékenységre mozgósítsa ket. … a Jász Múzeumból
egy 1848-as zászlót, Hoy Nándor által készített gipsz 1848-as magyar címert
helyeztünk egy állványra. El tte egy drapériával letakart asztalon egy 1848-ból
származó puskát és egy kardot helyeztünk keresztbe, rajta az egykori Lehel huszárok

csákója. Ezen ereklyék két oldalára egy fiatal diáklány és egy diák fiú állt géppisz-
tollyal a mellükön. … úgy döntöttünk, hogy Istenre és a Kossuth címerre tesszük le
az esküt.24” Az eskütételhez a fiatalokat felsorakoztatták a város kerületeinek meg-
felel  szakaszokba osztva. Az eskütétel után a felfegyverzett fiatalok katonás rendben
átvonultak a Városháza udvarára. A fegyvereket a múzeum egyik üres termében
akarták elhelyezni, azonban Erdészt nem találták, így a könyvtár olvasótermében
helyezték el azokat. A katonai kiképzés megkezdését november 4-én reggel 8 órára
t zték ki.25

A Jász Múzeum értékeinek elrejtése

Ma már köztudott, hogy a hazánkból 1944-45-ben a németeket kiver  szovjet
csapatok hadizsákmányként igen sok és jelent s m kincset koboztak el és szállítottak
el a Szovjetunióba. A Jász Múzeum leltárában els  tételként szerepl  „Jászkürtöt”
(Lehel kürtjét), a jászok féltett kincsét úgy gondolták megóvni a háborús veszedel-
mekt l, hogy a harcok közeledtekor, 1944. október 8-án egy vasládában elásták, azt
gondolva, hogy a front gyors áthaladása után rögtön felszínre hozzák. Erre azonban
csak hónapok multával, a f városi harcok elülte után kerülhetett sor. A kürt, miután
sokáig állt vízben, megpuhult és megduzzadt. Attól lehetett tartani, hogy amint
elkezd kiszáradni, lemezekre hullik szét. A Múzeumi Központ a kürt megmentését
Baky Gy z re,26 a Magyar Nemzeti Múzeum f restaurátorára bízta, aki csaknem
egy évig tartó munkával azt sikerrel el is végezte. Ezután a kürt visszakerült a Jász
Múzeumba.27

1956. november 2-áról 3-ára virradó éjszaka, mint már említettük, szovjet tankok
jelentek meg Jászberényben. A bizonytalan helyzet miatt Erdész igyekezett bizton-
ságba helyezni a Jász Múzeum legfontosabb értékeit. „Nos, ilyen körülmények kö-
zött a helyemben minden muzeológus hasonlóképpen cselekedett volna, vagyis a
múzeum legértékesebb tárgyait el kellett rejteni. Hát itt a Lehel-kürt volt az, amelynek
az értéke felbecsülhetetlen. Akkor a nemzet rségt l kértem segítséget. Jöttek vagy
heten-nyolcan. De ezek már fel voltak fegyverkezve, géppisztoly volt náluk. Akkor
a városháza hátsó udvarában ástunk egy gödröt, olyat, amelyikbe egy vasláda
belefért. Azt hiszem, hogy valamilyen céhláda volt. Ebbe helyeztem becsomagolva

20 Járomi, 1995. 69-71.
21 Erdész, 1991. 7.
22 Járomi, 1995. 96.
23 Járomi, 1995. 99.

24 Járomi, 1995. 100-102.
25 Járomi, 1995. 1o2.
26 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp. 2002. 35-36. Baky Gy z  (1902-1972), fest m vész,
restaurátor. 1924-t l 1935-ig Párizsban élt, majd 1942-ig Tuniszban, a francia állam által
fenntartott, s Észak-Afrika leggazdagabb régészeti anyagát rz  Musée Alaoui múzeumban
restaurátor. Tuniszi tartózkodása alatt kitanulta a konzerválás és restaurálás csaknem minden
ágát (freskó-, viaszfestmény-, mozaik-, üveg-, bronz-, ezüst-, csont-, aranyrestaurálás stb.).
Hazatérését l, 1942-t l a Magyar Nemzeti Múzeum vezet  restaurátora.
27 Kaposvári 1996. 29.
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a Lehel-kürtöt, más kisebb muzeális tárgyakkal együtt. Nagy mennyiség  termésk
volt ottan, építkezéshez el készítve. A nemzet rökkel aztán a köveket az elásott
láda fölé raktuk. Na, azt nem lett volna könny  onnan elrakosgatni”28 – emlékezett.
Itt szeretném megjegyezni, hogy Járomi november 4-re tette a Lehel-kürt földbe
rejtésének az id pontját.29

A kürt mindössze 4-5 napig maradt a földbe rejtve. A kürtöt tartalmazó láda ki-
ásásában a múzeumigazgatónak már csak a múzeum hivatalsegéde segített. Mint
mondta: „Ez a munka egy teljes napig tartott, mert a kiásáshoz már segítség nem
volt. … a letartóztatásom után a Lehel-kürt elásása vádpont volt: „Tehát maga tudta
azt, hogy itt harc lesz!” De hát akkor ez volt a legkisebb b nöm, mert fegyveres
ellenforradalom szervezésével, a szocialista államrend megdöntésére irányuló
tevékenységgel, és mit tudom, hogy még mi mindennel vádoltak. Lényeg az, hogy
a Lehel-kürt most is ott van a helyén, és szebb környezetben, mint volt annakidején30.”

A megtorlás

Erdész Sándor, akit Járomi József az elmélet és nem a gyakorlat embereként
jellemzett, végig kitartott a forradalom eszméi mellett. A szovjet hadsereg 1956.
november 4-i támadása után egy ideig még bizakodott. A forradalom leverését
követ  hónapokról mondta: „Magától értet dik, hogy november 4-ével a forradalmi
hangulat is elmúlt. De ez lassan következett be, nem egyb l. Nem úgy ment, hogy
azonnal összefogdosták azokat, akik benne voltak a forradalomban. November
végéig, december elejéig még úgy éreztük, hogy nem veszett el minden, hiszen még
nem d lt el az, hogy ki kit gy zött le, hogy kik azok, akik hatalomra kerültek. A
legkülönböz bb és legellentmondóbb hírek keringtek. … December elején már
lehetett hallani, hogy megtorlás várható. … December 10-e körül felkeresett Korek
József a minisztériumból. Eljött ide Jászberénybe és közölte, hogy: „Baj van
körülötted és neked innen el kell t nnöd!” k már az én tevékenységemr l tudtak.
De akkor azt is mondta: „Ha te elmész innen, akkor veled a kutya sem fog tör dni,
tehát ez el lesz felejtve!” Valóban volt ilyen hallgatólagos megegyezés, ezt is csak
kés bb tudtam meg, hogy a magyar ifjúsággal szemben megbocsátóak akartak
lenni. Csakhogy (1957) februárra , az orosz ágyúk árnyékában már vérszemet kaptak..
Tehát Korek Józsefnek köszönhetem azt, hogy 1957. január 8-ával áthelyeztek
Nyíregyházára, a Jósa András Múzeumba, ahol akkor Csallány Dezs  volt az
igazgató. … Visszatérve Korek József látogatására, akkor átadtam neki 56-os
gy jteményemet. Ebben röplapok, plakátok, újságok voltak. Jó kis pakk volt!31” Itt

szeretnénk megjegyezni, hogy az 1956-os forradalmat követ  id ben a Múzeumi
F osztály sok esetben hatásos segítséget tudott nyújtani a vidéki múzeumok szak-
emberei ellen indított alaptalan vádaskodások esetében, és a forradalomban tény-
legesen résztvev  muzeológusok egzisztenciális gondjainak megoldásában is.32

Erdész Sándor tehát 1957 januárjában elköszönt Jászberényt l. Pedagógus
felesége még maradt, mert a tanévet ott kellett befejeznie. Azonban február 15-én
két nagykállói rend r állított be hozzá Kállósemjénbe, ahol lakott, hogy tanú-
kihallgatás céljából menjen be velük Nagykállóba, a járási rend rkapitányságra. Az
ezután történtekre a „tanú” a követez képpen emlékezett vissza: A rend rök
„kerékpárral jöttek, Nagy Béla sógorom nekem is szerzett egyet.. Esett az es . Le-
állítottak egy teherautót, felpakoltuk a kerékpárokat, felmásztunk mi is, így érkeztünk
Nagykállóba, így kezd dött. Ott tartottak másnap estig. Értem jött két szolnoki
ávós, de már rend rruhában. Így kezd dött a rend rség sajnálatos „ügye”, hogy
csorba esett a mundér becsületén. Akkor 16-án este indultunk Nagykállóból
személyvonattal, másnap reggelre értük Jászberénybe. Nem bilincseltek meg, mert
megígértem, hogy nem szököm meg. Hová is mentem volna? A jászberényi
rend rségi fogdában voltam vagy 8-10 napig, vidéki fiatalokkal. Az egyik Jászapátiba
való volt, gimnazista, egy dzsessz-zenész. Nem emlékezem arra, hogy mivel vádolták,
mert jelentéktelen dolog volt. Volt egy jászfényszarusi 18–20 éves, magas sz ke
fiatalember, igazi jász legény, akinek fegyverrejtegetés volt a b ne. Ott a szeren-
csétlen embereket meztelenre vetk ztették és úgy verték addig, amíg bírták. Ez a fiú
kibírta. Lehet, hogy a kérdéses pisztolyról az apja tudott, de  nem. Magára vállalta,
hogy az apja kimentésével a család egybe maradjon. Ezt a gyereket tiszteltem. Jász-
árokszállásról is volt velem egy fiatal, aki leverte az ötágú csillagot a községi tanács
homlokzatáról. Ezt az apja helyett tette, mert az nem mert felmászni olyan magasra.
De hát a tanácselnök nem jött be megmondani, hogy a csillaghullás az  utasítására
történt. Volt még abban a cellában egy jászberényi diák is, de már nem emlékszem
arra, hogy miért, mert ez is nevetséges vád lehetett. Alacsony, dús sötétbarna hajú,
jóbeszéd , jókép  srác volt. Amikor bevitték, a pufajkások megverték. Néhány hét
után hazaküldték. Volt még ott egy óráslegény, már nem tudom, hogy melyik faluból,
aki disszidált, de szerencsétlenségére hazakívánkozott. Svájcban egy órásnál
dolgozott, jól keresett, jó néhány teli b rönddel érkezett haza. Úgy emlékszem, hogy
falujában nemzet r volt.

Természetesen hamarosan megtudtam azt is, hogy kik vannak a szomszédos
cellákban. Ott voltak a Forradalmi Bizottmány vezet i33 egyt l-egyig, és ott volt
Járomi József, az Ifjúsági Szövetség titkára is. Tehát nem voltam egyedül.

28 Erdész, 1991. 7.
29 Járomi, 1995.113.
30 Erdész, 1991. 7-8.
31 Erdész, 1991. 10.

32 Vö. Kaposvári, 1996. 32.
33 Az október 31-én megválasztott Jászberényi Járási Városi Nemzeti Forradalmi Bizottság
elnöke Potemkin Károly, elnökhelyettesei Torma Ferenc százados, Nagy Pál,  Zalai Ern  és
Imre Béla voltak.
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a Lehel-kürtöt, más kisebb muzeális tárgyakkal együtt. Nagy mennyiség  termésk
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rejtésének az id pontját.29

A kürt mindössze 4-5 napig maradt a földbe rejtve. A kürtöt tartalmazó láda ki-
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volt. … a letartóztatásom után a Lehel-kürt elásása vádpont volt: „Tehát maga tudta
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cellákban. Ott voltak a Forradalmi Bizottmány vezet i33 egyt l-egyig, és ott volt
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28 Erdész, 1991. 7.
29 Járomi, 1995.113.
30 Erdész, 1991. 7-8.
31 Erdész, 1991. 10.

32 Vö. Kaposvári, 1996. 32.
33 Az október 31-én megválasztott Jászberényi Járási Városi Nemzeti Forradalmi Bizottság
elnöke Potemkin Károly, elnökhelyettesei Torma Ferenc százados, Nagy Pál,  Zalai Ern  és
Imre Béla voltak.
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A kihallgatások nap mint nap folytak. Hamar észrevettem, hogy konkrét tényeket
nem tudnak. Azt akarták, hogy egymás ellen beszéljünk. Ez nem ment. Szerencsénkre
az ávósok igen primitív gondolkodású emberek voltak, még a tényszer , logikai
összefüggéseket sem ismerték fel. Azt sem derítették ki, hogyan történt a
felfegyverkezés. Én többször is elmondtam, elmondatták velem a jászberényi esemé-
nyeket, természetesen nem olyan lelkesedéssel, mint azt a krónika számára írtam,
hanem jelentéktelen eseményekként, és f leg nevek említése nélkül. Azzal véde-
keztem, hogy nem vagyok jászberényi és itt senkit sem ismerek. Arra vigyáztam,
hogy mindennap ugyanazt, szóról-szóra mondjam, hogy ne tudjanak belekötni.
Csak azt vállaltam magamra, hogy a szövetség elnöke voltam, egy ifjúsági gy lést
a rend érdekében megnyitottam, elástam a Lehel-kürtöt, tehát olyasmiket vállaltam,
amir l eleve tudtak.

… csak 8-1o napig voltunk a rend rségi fogdában. Még február végén átköltöz-
tettek bennünket a középkori Jász-Kun Nagykerület, vagyis a Hármaskerület volt
székházának börtönébe. A székházról, illetve a Járási Bíróság épületének m emléki,
történeti értékér l addig is tudtam, de a börtönét csak ekkor ismerhettem meg, de
ekkor már alaposan. Az átköltözés, mármint a rend rségi fogdából a jászok börtönébe
sikeresen zajlott le. Hármasával vittek át bennünket. Hát valahogyan kifundáltuk
azt, hogy Járomi Jóskát, engem és nem tudom ki volt a harmadik, de egyszerre vittek
át bennünket a börtönbe. De ott nem cellák, hanem termek voltak, egyenként 20-25
fogoly számára. Sikerült az a tervünk, hogy Járomi Jóskával egy terembe kerüljünk.
Lényeg az, hogy alkalmunk volt együttesen felkészülni a bírósági tárgyalásra, arra,
hogy mit szabad és mit nem vállalni. Itt többen is voltunk azonos cip ben,
mindenesetre Járomi Józsefhez, véleményéhez igazodtunk.

Eltelt az (els ) éjszaka. Másnap reggel Szigeti Mihály ávós tiszt nagy dühvel ron-
tott be a börtönbe, amiért együvé kerültünk. Járomi Józsefet átirányította a baloldali
terembe. Szidott ugyan bennünket, de ezért büntetés nem nekünk, hanem az üresfej
beosztottjainak járt. Ha már a jász-kun börtönr l van szó, hadd mondjam meg, hogy
az nem nekünk, az 56-osoknak készült! Ugyanis Járomi Jóskával kapcsolatban
maradhattam továbbra is. Ugyanis e két börtönteremnek közös kéménye volt, így a
hang ott átment.34”

Erdész Sándort valamivel több, mint két hónapig tartották fogva Jászberényben.
Ekkor még adtak a formaságokra. Egy hónap elteltével közölték velük, hogy vizsgálati
fogságukat még egy hónappal meghosszabbítják. Kés bb már ezt sem tették meg.
„Március 15-én … a szell ztet  nyílásokon kinézve nem várt látvány tárult elénk, -
mondta. A börtönudvaron ugyanis jászberényi fiatalokat sétáltattak az ávósok.
Látásból néhányukat ismertem, valószín leg az ifjúsági szövetség tagjai voltak Hát
Kádár János ezekt l a gyerekekt l félt? A társaim többet tudtak, mert ez a MUK

miatt (Márciusban Újra Kezdjük!) volt. Nem elégedtek meg azzal, hogy mi már rács
mögött vagyunk. Néhány nap után a diákokat hazaengedték35.”

Erdészt, Járomit és társaikat 1957 áprilisának utolsó napjaiban átszállították
Szolnokra. Erre Járomi a következ képpen emlékezett: „Egy este már éppen lefeküdni
akartunk, amikor hangos kiabálás, lövöldözés és motorzúgás zavart fel. Az udvarra
kergettek minket és ott a pufajkások gumibotokkal kezdtek el ütlegelni, majd
teherautókra tereltek fel. Itt egyeseket a platóra ültettek, másokat hasra fektettek.
Köröskörül pufajkások voltak. Egyik kezükben a ránk irányított géppisztoly, a másik
kezükben a gumibot volt. Vezet jük Göblyös István, a begy jtési hivatal vezet je
volt. Tiszti ruhát viselt. Szolnokra vittek, a Ságvári utcai volt ÁVH börtönbe. (Ennek
a börtönnek az építésekor az építésvezet  Imre Béla volt.36) Itt betereltek csoporton-
ként egy fürd szobába, ahol a pufajkások ütöttek-vertek minket, ahol értek. Azután
cellákba osztottak bennünket. … Egy zárkában két deszkapriccs volt, amelyen hatan
feküdtünk.37” A Szolnokra történ  átszállítás körülményei Erdész Sándorban is
mély nyomokat hagytak: „bennünket a jászberényi pufajkások szállítottak a szolnoki
ávós börtönbe. Volt közöttük egy fiatal pufajkás, 35 év után sem tudtam elfelejteni
a nevét: Harmat Istvánnak hívták. Neki soha az életemben nem tudok megbocsátani.
Jászberényi volt, 30 év körüli. Ez azzal szórakozott, hogy míg Szolnokra nem értünk,
addig szünet nélkül verte gumibottal az állunkat, arcunkat. Hosszú volt az út, mert
kerül  úton, Jászladányon vagy Jászkiséren át mentünk. Utána napokig enni sem
tudtunk.” Fogva tartásuk szolnoki körülményeire így emlékezett: „azt nem lehet
elmondani, hogy Szolnokon milyen szenvedésen mentünk át. Az élelem olyan kevés
volt, hogy majd éhen haltunk. Pedig az ebédadagunkat kiutalták. Minden délben
kaptunk egy kevés levest, reggel és este egy-egy szelet kenyeret. Azért emlékezetes

34 Erdész, 1991. 12-14.

35 Erdész, 1991. 14.
36 Imre Béla 1927-ben született munkáscsaládból. 1956-ban a jászberényi járási tanács
építésztechnikusa. Kezdett l a forradalom mellé állt. 1956. október 27-én, a jászberényi szovjet
emlékm  ledöntésénél már vezet  szerepet játszott, lelkesítette a tömeget. Tagja volt annak a
küldöttségnek, amely a gimnáziumban követelte az ifjúság és a tanárok kivonulását a
szobordöntéshez. Az emlékm  ledöntése után a tömeg vezetésével indult a járási pártbizottsághoz,
ahol Árvai István, járási MDP titkár egyetért leg felolvasta a Szolnok Megyei Forradalmi
Tanács követeléseit. Október 28-án a Munkás-Paraszt és Katonai Forradalmi Tanács tagjává
választották. Egyik szerz je volt annak a röpiratnak, amelyben a forradalmi tanács céljait és
feladatait ismertették. Gyors észjárású, jó esz  ember volt, aki megfelel  kifejezési készséggel
rendelkezett. Jászberényben mindenki következetes forradalmárnak tartotta. Határozott
fellépésével a kezdeményezést magához tudta ragadni. Október 3o-án  volt az egyik jászberényi
küldött, aki Dancsi Józseffel, a megyei forradalmi tanács elnökével tárgyalt Az október 31-én
megalakult Jászberényi Járási városi Nemzeti Forradalmi Bizottság alelnöke. November 4-én a
szovjet csapatok a jászberényi városházán letartóztatták. November 6-án átadták a rend rségnek,
november 7-én Szolnokra, innen egy id re az ungvári börtönbe szállították. A Budapesti Katonai
Bíróság 1957. augusztus 31-én 4 évi börtönre ítélte. Az ítéletet a Legfels bb Bíróság Katonai
Kollégiuma Különtanácsa 6 évi börtönre súlyosbította.
37 Járomi, 1995. 147-148.



62                                                                                                                1956 emlékezete 1956 emlékezete    63

A kihallgatások nap mint nap folytak. Hamar észrevettem, hogy konkrét tényeket
nem tudnak. Azt akarták, hogy egymás ellen beszéljünk. Ez nem ment. Szerencsénkre
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a börtönnek az építésekor az építésvezet  Imre Béla volt.36) Itt betereltek csoporton-
ként egy fürd szobába, ahol a pufajkások ütöttek-vertek minket, ahol értek. Azután
cellákba osztottak bennünket. … Egy zárkában két deszkapriccs volt, amelyen hatan
feküdtünk.37” A Szolnokra történ  átszállítás körülményei Erdész Sándorban is
mély nyomokat hagytak: „bennünket a jászberényi pufajkások szállítottak a szolnoki
ávós börtönbe. Volt közöttük egy fiatal pufajkás, 35 év után sem tudtam elfelejteni
a nevét: Harmat Istvánnak hívták. Neki soha az életemben nem tudok megbocsátani.
Jászberényi volt, 30 év körüli. Ez azzal szórakozott, hogy míg Szolnokra nem értünk,
addig szünet nélkül verte gumibottal az állunkat, arcunkat. Hosszú volt az út, mert
kerül  úton, Jászladányon vagy Jászkiséren át mentünk. Utána napokig enni sem
tudtunk.” Fogva tartásuk szolnoki körülményeire így emlékezett: „azt nem lehet
elmondani, hogy Szolnokon milyen szenvedésen mentünk át. Az élelem olyan kevés
volt, hogy majd éhen haltunk. Pedig az ebédadagunkat kiutalták. Minden délben
kaptunk egy kevés levest, reggel és este egy-egy szelet kenyeret. Azért emlékezetes

34 Erdész, 1991. 12-14.

35 Erdész, 1991. 14.
36 Imre Béla 1927-ben született munkáscsaládból. 1956-ban a jászberényi járási tanács
építésztechnikusa. Kezdett l a forradalom mellé állt. 1956. október 27-én, a jászberényi szovjet
emlékm  ledöntésénél már vezet  szerepet játszott, lelkesítette a tömeget. Tagja volt annak a
küldöttségnek, amely a gimnáziumban követelte az ifjúság és a tanárok kivonulását a
szobordöntéshez. Az emlékm  ledöntése után a tömeg vezetésével indult a járási pártbizottsághoz,
ahol Árvai István, járási MDP titkár egyetért leg felolvasta a Szolnok Megyei Forradalmi
Tanács követeléseit. Október 28-án a Munkás-Paraszt és Katonai Forradalmi Tanács tagjává
választották. Egyik szerz je volt annak a röpiratnak, amelyben a forradalmi tanács céljait és
feladatait ismertették. Gyors észjárású, jó esz  ember volt, aki megfelel  kifejezési készséggel
rendelkezett. Jászberényben mindenki következetes forradalmárnak tartotta. Határozott
fellépésével a kezdeményezést magához tudta ragadni. Október 3o-án  volt az egyik jászberényi
küldött, aki Dancsi Józseffel, a megyei forradalmi tanács elnökével tárgyalt Az október 31-én
megalakult Jászberényi Járási városi Nemzeti Forradalmi Bizottság alelnöke. November 4-én a
szovjet csapatok a jászberényi városházán letartóztatták. November 6-án átadták a rend rségnek,
november 7-én Szolnokra, innen egy id re az ungvári börtönbe szállították. A Budapesti Katonai
Bíróság 1957. augusztus 31-én 4 évi börtönre ítélte. Az ítéletet a Legfels bb Bíróság Katonai
Kollégiuma Különtanácsa 6 évi börtönre súlyosbította.
37 Járomi, 1995. 147-148.



64                                                                                                                1956 emlékezete 1956 emlékezete    65

számomra május 15-e, mert aznap kaptunk második fogásként galuskát is. A gyom-
runk addigra már annyira összeszáradt, hogy csak nagy kínnal, egymást bíztatva
tudtuk csak megenni. Testben és lélekben összetörtek voltunk. A pokol május 1-jén
volt. Este megjöttek az ávós tisztek tökrészegen és mindannyiunkat agyba-f be, az
eszméletlenségig vertek. Külön számuk volt a „talpra magyar”. „Mi így ünnepeljük
május elsejét!” – mondták röhögve. Ezután sokáig vért vizeltünk. Ez az, ami össze-
szorítja az ember torkát. És most azt mondják a „vidám barakkosok”, hogy felejtsük
el. Nem könny  elfelejteni Kabai Mihályt, a szadista Bartha f hadnagyot, Rácz
Árpádot, ezt a nagydarab jászberényi cigányembert, aztán a f törzs rmester urat, a
nevére nem emlékszem, aztán az abonyi közlegényt, aki még az ottlétünk alatt
megkapta a jól kiérdemelt rvezet i rangot. Ebben maradt még, legalább is akkor
volt még egy kis emberség. Ezt azért mondom, mert a május elsején félholtra vert
embereknek megengedte, hogy ágyra feküdjenek, s t vállalta azt is, hogy jelezni
fogja, ha ellen rzés jön. De a részeg tisztek aznap este már nem jöttek fel az els
emeletr l a másodikra.”38

Szolnokon a vizsgálatot folytató pufajkások döntöttek arról, hogy a Jászberényb l
oda szállított „ellenforradalmárok” közül kiket adnak át a Szolnok Megyei Bíróságnak
és kiket a Budapesti Katonai Bíróságnak. Csak utólag derült ki, hogy azok voltak a
szerencsésebbek, akik Budapestre kerültek. „Úgy vittek bennünket, mint valamikor
a gályarabokat; kiéhezve, meggyötörve, bilinccsel és lánccal összekötözve. Amikor
megérkeztünk a F  utcára, és ott valahogy lekászálódtunk, a járókel k messze
elkerülték a helyet, kivéve néhány id sebb asszonyt, akik sírva néztek bennünket.
Azok a mi anyáink voltak akkor.

Ott az els  élményem az volt, hogy a földszinten sokáig kellett várakoznunk.
Reggelt l estig ott voltunk. Délben viszont kaptunk ebédet, borsóf zeléket, ami
maradt az emeleteken. Úgy látszik nem volt kapós, mert sok maradt bel le, és így
repetázni is lehetett.  Ehettünk eleget, mindenesetre én kétszer is repetáztam. Derültek
is rajtunk, szolnokiakon, de ezzel mit sem tör dtünk. Na aztán estére, ahányan
voltunk, annyi körletbe kerültünk. Ott a katonai börtönben a társaimmal már nem
találkozhattam, csak a tárgyaláson.

Visszaemlékezve azt kell mondanom – így Erdész -, hogy a katonai börtön már
valamivel kulturáltabb volt az el z ekhez képest. A koszt ugyan gyenge volt, hízni
t le nem lehetett, de sz kösen elegend  volt. A másik dolog: itt verés nem volt.

A F  utcán már 20-25-en voltunk egy teremben, de nem a földön, mert mindenkinek
külön vaságya volt. Csak egy volt a baj, az, hogy rengeteg volt a poloska, hiába irtot-
tuk. Majd valaki kitalálta, hogy szedjük szét a vaságyakat. Úgy is történt! Hát a po-
loskák nem a szalmazsákban voltak, hanem a sodrony és vaságy réseiben, a kapcsolódó
pontoknál. A közös akció sikeres volt, a poloskáktól ezután nyugodtan alhattunk.

Mindannyian katonai gyakorlóruhában voltunk, természetesen rangfokozat nélkül.
A megszokott katonás rend volt, ébreszt , sorakozó és a többi …

Két-három hét múlt el, míg végre a katonai ügyész magához hívatott. Bemutatko-
zott, hogy  Sz ll si rnagy. Mondja, hogy: „Üljön le, Erdész úr!” Azt hiszem nem
kell mondanom, hogy ez óriási változás volt a korábbi kihallgatásokhoz képest.
Majd így folytatta: „Erdész úr, áttanulmányoztam az iratait. Amit maga csinált, azért
most a fél Magyarországot le kellene ültetni. Még sem tudok magán segíteni, mert
meg kell várnia a tárgyalást!” Megkérdeztem, hogy az mikorra várható, gondoltam,
néhány héten belül. „Az nagyon soká lesz, két-három hónap múlva. De egyet tudok
magának mondani, hogy az ítélet napján maga haza fog menni!” Akkor kérdezgetett
arról, hogy miért voltam jelen mindenütt, … ekkor talán segíteni akart azzal, hogy a
krónikaíró tevékenységemet bizonyítani kell. Hát ilyen is volt. De engem a vádló
ügyész vett védelmébe. … június közepét l már mindent kibírtam volna a tárgyalásig.
Nem tudom, hogy Sz ll si ügyész másokkal szemben milyen volt, de az ítéletek az
Altordai ügyben nem voltak súlyosak akkor, amikor másutt az akasztás szokványos
ítélet volt.”39

A bírósági tárgyalás

„A tárgyalás 8 napig tartott, az ítéletet 1957. augusztus 31-én hirdették ki. Ezt az
els rend  vádlottról „Altordai-ügyként emlegették”. Tízen voltunk, én voltam a ki-
lencedik rend  vádlott. Mondom, a tárgyalás hosszú ideig tartott, de az ismert okok
miatt félelem nem maradt bennem. Az ügyvéd azt tanácsolta, hogy csak akkor
szóljak, ha kérdeznek, de akkor is csak röviden. De ezt nem tudtam mindenkor megállni.”40

Erdészt tájékoztató tevékenysége miatt lázítással vádolták. „Egy másik vádpont
volt még ellenem, - mondta, hogy felolvastam a 16 pontot a járási pártbizottság
el tt. De ez a tárgyalásig fel se merült, hiszen Árvai István41 szónokolt ott, az
emlékm  ledöntése után. A tanú egy köpcös, kövérkés, hat elemis elvtárs volt, aki
… elmondta, hogy a múzeumigazgató, vagyis én, milyen lázítást csaptam ott.. Az
ügyvédem hadonászása ellenére ezt nem állhattam meg szó nélkül, és utána szót
kértem. Az elnök bíró nem igen lehetett több 30 évesnél, magas, sovány, vékonyarcú
ember volt, ha dühösen is, de megadta a szót. „Mit akar?” Tisztelt Tanácselnök úr,
a tanútól csak azt szeretném megkérdezni, hogy ismer-e engem? Az engedély
megvolt. „Nem, ezt az embert nem ismerem” – mondta az odaállított tanú. Nem is
ismerhet engem, mert én sem láttam ez idáig magát soha. Ha ott lett volna, akkor
tudnia kellene, hogy akkor és ott Árvai István szónokolt.” A tanácselnök bíró

38 Erdész, 1991. 15-16.

39 Erdész, 1991. 16-17.
40 Erdész, 1991. 20.
41 Árvai István a jászberényi Járási MDP bizottság titkára volt, aki er szakos tsz-szervezéseir l
híresült el.
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számomra május 15-e, mert aznap kaptunk második fogásként galuskát is. A gyom-
runk addigra már annyira összeszáradt, hogy csak nagy kínnal, egymást bíztatva
tudtuk csak megenni. Testben és lélekben összetörtek voltunk. A pokol május 1-jén
volt. Este megjöttek az ávós tisztek tökrészegen és mindannyiunkat agyba-f be, az
eszméletlenségig vertek. Külön számuk volt a „talpra magyar”. „Mi így ünnepeljük
május elsejét!” – mondták röhögve. Ezután sokáig vért vizeltünk. Ez az, ami össze-
szorítja az ember torkát. És most azt mondják a „vidám barakkosok”, hogy felejtsük
el. Nem könny  elfelejteni Kabai Mihályt, a szadista Bartha f hadnagyot, Rácz
Árpádot, ezt a nagydarab jászberényi cigányembert, aztán a f törzs rmester urat, a
nevére nem emlékszem, aztán az abonyi közlegényt, aki még az ottlétünk alatt
megkapta a jól kiérdemelt rvezet i rangot. Ebben maradt még, legalább is akkor
volt még egy kis emberség. Ezt azért mondom, mert a május elsején félholtra vert
embereknek megengedte, hogy ágyra feküdjenek, s t vállalta azt is, hogy jelezni
fogja, ha ellen rzés jön. De a részeg tisztek aznap este már nem jöttek fel az els
emeletr l a másodikra.”38

Szolnokon a vizsgálatot folytató pufajkások döntöttek arról, hogy a Jászberényb l
oda szállított „ellenforradalmárok” közül kiket adnak át a Szolnok Megyei Bíróságnak
és kiket a Budapesti Katonai Bíróságnak. Csak utólag derült ki, hogy azok voltak a
szerencsésebbek, akik Budapestre kerültek. „Úgy vittek bennünket, mint valamikor
a gályarabokat; kiéhezve, meggyötörve, bilinccsel és lánccal összekötözve. Amikor
megérkeztünk a F  utcára, és ott valahogy lekászálódtunk, a járókel k messze
elkerülték a helyet, kivéve néhány id sebb asszonyt, akik sírva néztek bennünket.
Azok a mi anyáink voltak akkor.

Ott az els  élményem az volt, hogy a földszinten sokáig kellett várakoznunk.
Reggelt l estig ott voltunk. Délben viszont kaptunk ebédet, borsóf zeléket, ami
maradt az emeleteken. Úgy látszik nem volt kapós, mert sok maradt bel le, és így
repetázni is lehetett.  Ehettünk eleget, mindenesetre én kétszer is repetáztam. Derültek
is rajtunk, szolnokiakon, de ezzel mit sem tör dtünk. Na aztán estére, ahányan
voltunk, annyi körletbe kerültünk. Ott a katonai börtönben a társaimmal már nem
találkozhattam, csak a tárgyaláson.

Visszaemlékezve azt kell mondanom – így Erdész -, hogy a katonai börtön már
valamivel kulturáltabb volt az el z ekhez képest. A koszt ugyan gyenge volt, hízni
t le nem lehetett, de sz kösen elegend  volt. A másik dolog: itt verés nem volt.

A F  utcán már 20-25-en voltunk egy teremben, de nem a földön, mert mindenkinek
külön vaságya volt. Csak egy volt a baj, az, hogy rengeteg volt a poloska, hiába irtot-
tuk. Majd valaki kitalálta, hogy szedjük szét a vaságyakat. Úgy is történt! Hát a po-
loskák nem a szalmazsákban voltak, hanem a sodrony és vaságy réseiben, a kapcsolódó
pontoknál. A közös akció sikeres volt, a poloskáktól ezután nyugodtan alhattunk.

Mindannyian katonai gyakorlóruhában voltunk, természetesen rangfokozat nélkül.
A megszokott katonás rend volt, ébreszt , sorakozó és a többi …

Két-három hét múlt el, míg végre a katonai ügyész magához hívatott. Bemutatko-
zott, hogy  Sz ll si rnagy. Mondja, hogy: „Üljön le, Erdész úr!” Azt hiszem nem
kell mondanom, hogy ez óriási változás volt a korábbi kihallgatásokhoz képest.
Majd így folytatta: „Erdész úr, áttanulmányoztam az iratait. Amit maga csinált, azért
most a fél Magyarországot le kellene ültetni. Még sem tudok magán segíteni, mert
meg kell várnia a tárgyalást!” Megkérdeztem, hogy az mikorra várható, gondoltam,
néhány héten belül. „Az nagyon soká lesz, két-három hónap múlva. De egyet tudok
magának mondani, hogy az ítélet napján maga haza fog menni!” Akkor kérdezgetett
arról, hogy miért voltam jelen mindenütt, … ekkor talán segíteni akart azzal, hogy a
krónikaíró tevékenységemet bizonyítani kell. Hát ilyen is volt. De engem a vádló
ügyész vett védelmébe. … június közepét l már mindent kibírtam volna a tárgyalásig.
Nem tudom, hogy Sz ll si ügyész másokkal szemben milyen volt, de az ítéletek az
Altordai ügyben nem voltak súlyosak akkor, amikor másutt az akasztás szokványos
ítélet volt.”39

A bírósági tárgyalás

„A tárgyalás 8 napig tartott, az ítéletet 1957. augusztus 31-én hirdették ki. Ezt az
els rend  vádlottról „Altordai-ügyként emlegették”. Tízen voltunk, én voltam a ki-
lencedik rend  vádlott. Mondom, a tárgyalás hosszú ideig tartott, de az ismert okok
miatt félelem nem maradt bennem. Az ügyvéd azt tanácsolta, hogy csak akkor
szóljak, ha kérdeznek, de akkor is csak röviden. De ezt nem tudtam mindenkor megállni.”40

Erdészt tájékoztató tevékenysége miatt lázítással vádolták. „Egy másik vádpont
volt még ellenem, - mondta, hogy felolvastam a 16 pontot a járási pártbizottság
el tt. De ez a tárgyalásig fel se merült, hiszen Árvai István41 szónokolt ott, az
emlékm  ledöntése után. A tanú egy köpcös, kövérkés, hat elemis elvtárs volt, aki
… elmondta, hogy a múzeumigazgató, vagyis én, milyen lázítást csaptam ott.. Az
ügyvédem hadonászása ellenére ezt nem állhattam meg szó nélkül, és utána szót
kértem. Az elnök bíró nem igen lehetett több 30 évesnél, magas, sovány, vékonyarcú
ember volt, ha dühösen is, de megadta a szót. „Mit akar?” Tisztelt Tanácselnök úr,
a tanútól csak azt szeretném megkérdezni, hogy ismer-e engem? Az engedély
megvolt. „Nem, ezt az embert nem ismerem” – mondta az odaállított tanú. Nem is
ismerhet engem, mert én sem láttam ez idáig magát soha. Ha ott lett volna, akkor
tudnia kellene, hogy akkor és ott Árvai István szónokolt.” A tanácselnök bíró

38 Erdész, 1991. 15-16.

39 Erdész, 1991. 16-17.
40 Erdész, 1991. 20.
41 Árvai István a jászberényi Járási MDP bizottság titkára volt, aki er szakos tsz-szervezéseir l
híresült el.
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dühös lett, no nem a tanúra, hanem énrám, de a hazudozós tanút el kellett zavarnia.
Mondom, ez az ember csak egy egyszer  pártkáder volt, azt tette, amit követeltek
t le. De a Szolnokon összeállított forgatókönyv a F  utcán már nem vált be. …

Mindannyian tudtuk, hogy Árvai István irányítja ket (ti. a vád tanúit – SL), mint
ahogyan a marionett játékok alakjait szokás. Lehet, hogy ez bevált Szolnokon, a
másik jászberényi csoport tárgyalásán. A F  utcán neki is meg kellett jelennie,
személyesen. Hamarosan nyilvánvalóvá vált a Bíróságon, f leg az ügyészség el tt,
hogy nemcsak hamis tanúzásra való felbujtást követett el, de  az igazi hamis tanú.
Az ügyvédek feltehették és fel is tették a kérdéseiket, de a társaim sem ültek ott
némán. Egy olyan szánalmas figura lett bel le, akit senki sem szánt. El ttem állt
félméternyire, közvetlen mögötte ültem az els  sorban. Az arcát nem láttam. De azt
nem lehet elmondani, hogyan tördelte az ujjait a háta mögött, hogyan hazudozott,
ötölt-hatolt, dadogott ott a bíróság el tt. Biztos, hogy nem erre készült, nem ilyen
volt a szereposztása Szolnokon. De akkor már nem járási párttitkár volt, feljebb
buktatták, mert itt Jászberényben nem maradhatott. Foglalkozásaként ott azt mondta,
hogy  a szolnoki rádió igazgatója. Nem tudom, hogy ez igaz volt-e vagy sem, nem
is érdekel, többet nem hallottam fel le.

De azért még valami mindig bennem van Árvai Istvánnal kapcsolatban. Tény az,
hogy a forradalomban részt vett és nem is akárhogyan. Csakhát utána visszaváltozott
a maga igazi farkasb rébe. De akkor ezt ki tudhatta? Ezt azért mondom, mert a
tárgyaláson volt még egy kínos ügy, ami … tisztázandó lenne a jászberényi forradalom
történetére is. Megítélni nem tudom, de el tudom mondani. … Olyasmir l is szó
esett a tárgyaláson, hogy Árvai elvtárs többedmagával „illegalitásba vonult”, és
pincében rejt zködtek. Hát ez nem igaz, mert Árvai éppen úgy járkálhatott és járkált
is a városban, mint én. Viszont a tárgyaláson arról esett szó, hogy a pincében
minden este elemezték a helyzetet. Ez ugyan lehet, az is, hogy pincében, de nem
kényszer ségb l. Nos, minden este együtt volt a pártbizottság, köztük Varga Fe-
renc42 is. De akkor ez természetes dolog volt, senkinek sem szúrt szemet. Nos,
szegény Feri bácsi azt hitte, hogy az elvtársak erre hivatkozással kimentik a börtönb l.
Nem így történt. Hiába mondta, hogy minden este jelentést tett a helyzetr l, még ezt
sem ismerték el, mert szerintük Varga Ferenc elárulta a pártot, a népet. Valójában
akkor még át akarták menteni magukat a demokráciába, ehhez kellett Varga Ferenc
is. Na, ezt a kínos dolgot aztán utólag lehet így is, úgy is értékelni. Véleményem
szerint Jászberényben els sorban a járási pártbizottság árulta el a népet, ezzel együtt
a forradalmat is. Varga Ferenc a forradalom mellett volt, majd velünk szenvedett a

börtönben.  igaz meggy z déssel, jóhiszem en tájékoztatta a pártbizottsági
tagtársait. Hogy kérte a segítségüket? Mindenki úgy védte magát, ahogyan tudta.
De Varga Ferencet kihajították a szocialista hajóból, mert ugyancsak terhessé vált
számukra. Egyéni véleményem szerint Varga Ferenc századosnak pozitív szerepe
volt; a sarat Árvaiék dobálták rá.”43

Az ítélet

Erdész a bíróság el tt hangsúlyozta, hogy vallomását kényszerít  körülmények
hatására tette meg: „A nyomozás során vallomásomat nem saját akaratomból tettem
meg, hanem a nyomozó szervek kényszerítésére, ugyanis a nyomozás során
bántalmazásban volt részem, mivel el akartam kerülni a további bántalmazásokat,
olyan dolgokat is magamra vállaltam, amiket nem csináltam.”44

„Természetesen nemcsak az ügyvédek, hanem a vádlottak is elmondhatták a
véd beszédeiket. El is mondtuk mindannyian, nagy kár, hogy magnószalag ezt nem
örökítette meg. Hónapokon át készültem, természetesen papír, ceruza nélkül. A
memorizálást is meg lehet tanulni, különösen akkor, ha az embert kényszerítik. Az
utolsó szó jogán én eleit l végig elmondtam a jászberényi eseményeket, bár nem
volt rövid, de nem szakítottak félbe. Azt bizonygattam, amiben sok igazság volt,
hogy az októberi forradalom vezetésében ott volt a törvényes kormány Nagy Imre
miniszterelnökkel, az MDP részér l Kádár János f titkárral, és Jászberényben
úgyszintén a forradalmat jórészt az MDP helyi vezérkara irányította. Nem ismertem
el azt, hogy b nös vagyok. Ezt egyik nk se ismerte el, bár enyhít  körülménynek
vették volna. A véd beszédemnek csak az összefoglalását hadd idézzem: „Tisztelt
Bíróság! Ami Jászberényben történt, az a törvényes magyar kormány és a Magyar
Dolgozók Pártja irányításával, annak vezetésével történt. Ezért csatlakoztunk mi is
a vezet inkhez, akik egy demokratikus szocialista társadalom megteremtését t zték
ki célul. Ezért sem érzem magam b nösnek, és kérem a felmentésemet!” Természetesen
tudtam, hogy bocsánatkérés nem lesz, de ott elmondhattam Árvai István gyalázatos
szereplését is. Altordai ügyvédje hozzám rohant, és azt mondta – nem is annyira
nekem, mint másoknak – hogy a múzeumigazgató mindannyiunk nevében megtartotta
a véd beszédet.”45

A tárgyaláson Erdész Sándor IX. rend  vádlottat 1 évi börtönre ítélték, de az
ítéletet 3 évi próbaid re felfüggesztették. Az els  fokú ítélethozatalt követ en
azonnal szabadlábra helyezték. „Mindenkit l elbúcsúztam – emlékezett vissza -, és
kijöttem egy agyonny tt, szétvert civil ruhában, télikabáttal a karomon. Néztek is,

42 Varga Ferenc (szül. 1913) , honvéd rnagy, Jászberény város forradalmi katonai parancsnoka
volt. November 4-én a szovjet katonák a jászberényi tanácsházán letartóztatták. Az Altordai
perben a katonai tanács nem találta b nösnek. Azonban egy másik ellene indított perben a
Budapesti Katonai Bíróság (BV 69o/1957) 2 évi börtönre ítélte. Ebb l 1 év 8 hónap és 18 napot
le is töltött.

43 Erdész, 1991. 21-23.
44 Járomi, 1995. 149.
45 Erdész, 1991. 24-25.
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nem lehettem valamilyen bizalomgerjeszt  látvány. Rettent  meleg volt. Gyalog
mentem a Puskin utcára, ugyanis ott lakott Némethy Bandi bácsi, a volt
csoportvezet m, az atyai barátom. A család szeretettel fogadott, elláttak mindennel.
Úgy emlékszem, hogy ott aludtam, csak a hajnali vonattal indultam el a Nyugatiból
Nyíregyháza felé. …Még aznap munkára jelentkeztem; Csallány Dezs 46 és Nyárády
Mihály47 örömmel fogadtak. Aztán dolgoztam tovább nyugdíjba vonulásomig.”48

Erdész Sándor a nyíregyházi Jósa András Múzeumban 1974-ig etnográfus
muzeológusként dolgozott, emellett kezelte a múzeum adattárát és tudományos
könyvtárát is. 1974-ben a Sóstói Múzeumfalu vezet jévé nevezték ki, amely 1979-
ben már megnyílt a közönség számára is, és Erdész munkássága idején folyamatosan
épült, b vült. Azonban Erdész Sándor tudományos munkásságának f  ívét a
népmese, a népszokások és a népi hitvilág kutatása teszi ki.

A népmesék iránti érdekl dése pályája kezdetét l megnyilvánult. 49 1968-ban
jelent meg hatalmas mesegy jteménye, Ámi Lajos meséinek három kötete az Új
Magyar Népköltési Gy jtemény sorozatában, 1650 oldalon.50 Erdész Sándor más
nagy mesemondó egyéniségeket is felfedezett: Papp János juhászt51 és Tarczai
Ádámot.52

A magyar népi hitvilág kutatásának kiemelked  eredménye Erdész Sándor 1984-
ben megjelent könyve a kígyókultuszról, amely a magyar kígyótisztelet monografikus
feldolgozása.53  Másik nagy m ve Az archaikus eposz kérdései cím  tanulmánya.54

Ebben a folklór legnehezebb témakörét járta körül és mondta el gondolatait a népi
eposz egykori meglétét illet en.55  írta az els  összefoglaló munkát a Nyírség
néprajzáról.56 Közel száz kiemelked  jelent ség  tanulmányt publikált, egyéb írásai
jóval meghaladják a százat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tudományos Testületé-
nek alelnöke, s ebben a min ségében részt vesz az MTA Debreceni Akadémiai
Bizottságának munkájában is.

Erdész Sándor mondta egyszer: „Mondanom sem kell, hogy az 56-os októberi
események miatt sem a hadbíróság el tt, sem az elmúlt évtizedek során nem
tisztázhattam magam. Majd egyszer leírom, hogy mi is történt körülöttem; nem
valamiféle rahabilitáció iránti esdeklés miatt, hanem a valós tények rögzítése miatt,
…azért, hogy utódaimnak miattam ne kelljen hetedíziglen szégyenkezniük.”57 Úgy
véljük, Erdész Sándor félelmei alaptalanok. Életével és munkásságával csak tisztelet
vívott ki. Nemcsak gyermekei és unokái, nemcsak a hazai muzeológus társadalom
megbecsülésére szolgált rá. Élete, a forradalom jászberényi eseményeiben játszott
szerepe alapján messzemen en méltónak bizonyult arra, hogy Jászberény lakói ne
felejtsék el a nevét.

46 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp. 2002. 149-150. Csallány Dezs  (1903-1977), jogász,
régész, 1954-t l 1972-ig a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója.
47 Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Bp. 2002. 660-661. Nyárády Mihály (1889-1980),
etnográfus, helytörténész, 1951-1954 között a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója.
Györffy István néprajztudós ösztönzésére kezdett néprajzi dolgozatokat írni. A Nyírségr l és
Rétközr l felhalmozott ismeretanyaga szinte kimeríthetetlen volt.
48 Erdész, 1991. 25.
49 A néprajz központi folyóiratában, az Ethnographiában  megjelent els  tanulmánya nagy me-
semondójáról, Ámi Lajos világképér l szólt. Az els  tanulmányt sorra követték a népmesével
kapcsolatos közlések: Az öreg fest . Eredeti népmesék Nyírvasváriból (1963), Egy szamosháti
termel szövetkezet mesemondója (1963), A szabolcs-szatmári népmesekutatás (1964).
50 Ámi Lajos 1886 október 2-án Vásárosnaményban született. Apja cigánykovács volt, anyja
magyar parasztcsaládból származott. A szamosszegi termel szövetkezetben dolgozott. Írni-
olvasni nem tudott. 262 népmesét ismert és mondott el Erdész Sándornak.
51 Papp János a Kállósemjénhez tartozó Újfalurét (Kisbaromlak) tanyán élt. 180 népmesét
rögzítettek t le 1143 gépelt oldalon.
52 A tirpák származású Tarczai révén szlovák mesék magyar változataival gazdagodott a
mesekincs 136o gépelt oldal terjedelemben.
53 Erdész Sándor: Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Debrecen, 1984. Erdész valamennyi
folklórm fajra kiterjesztve végezte el kutatásait. Rámutatott arra, hogy a magyar kígyótisztelet
három kígyótípushoz: a közönséges kígyóhoz, a fehér kígyóhoz és a sárkánykígyóhoz
kapcsolódik.
54 Erdész Sándor: Az archaikus eposz kérdései. Debrecen, 1986.

55 Ujváry Zoltán: Erdész Sándor. Miscellanea III. Debrecen, 1999. 217-228. Erdész az archaikus
eposz körébe a világteremtéssel, az isteni és totemisztikus sök tetteivel foglalkozó mondákat,
a népi eposz fogalmába a hagyományban él , a nemzet létrejöttér l szóló mondai történeteket
sorolta.
56 Erdész Sándor: Nyírség. Budapest, 1974.
57 Kaposvári Gy., 1996. 3o.
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semondójáról, Ámi Lajos világképér l szólt. Az els  tanulmányt sorra követték a népmesével
kapcsolatos közlések: Az öreg fest . Eredeti népmesék Nyírvasváriból (1963), Egy szamosháti
termel szövetkezet mesemondója (1963), A szabolcs-szatmári népmesekutatás (1964).
50 Ámi Lajos 1886 október 2-án Vásárosnaményban született. Apja cigánykovács volt, anyja
magyar parasztcsaládból származott. A szamosszegi termel szövetkezetben dolgozott. Írni-
olvasni nem tudott. 262 népmesét ismert és mondott el Erdész Sándornak.
51 Papp János a Kállósemjénhez tartozó Újfalurét (Kisbaromlak) tanyán élt. 180 népmesét
rögzítettek t le 1143 gépelt oldalon.
52 A tirpák származású Tarczai révén szlovák mesék magyar változataival gazdagodott a
mesekincs 136o gépelt oldal terjedelemben.
53 Erdész Sándor: Kígyókultusz a magyar néphagyományban. Debrecen, 1984. Erdész valamennyi
folklórm fajra kiterjesztve végezte el kutatásait. Rámutatott arra, hogy a magyar kígyótisztelet
három kígyótípushoz: a közönséges kígyóhoz, a fehér kígyóhoz és a sárkánykígyóhoz
kapcsolódik.
54 Erdész Sándor: Az archaikus eposz kérdései. Debrecen, 1986.

55 Ujváry Zoltán: Erdész Sándor. Miscellanea III. Debrecen, 1999. 217-228. Erdész az archaikus
eposz körébe a világteremtéssel, az isteni és totemisztikus sök tetteivel foglalkozó mondákat,
a népi eposz fogalmába a hagyományban él , a nemzet létrejöttér l szóló mondai történeteket
sorolta.
56 Erdész Sándor: Nyírség. Budapest, 1974.
57 Kaposvári Gy., 1996. 3o.
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Uferné Sárközi Ágnes

HÁZUNK OROSZ LAKÓI

Talán 52-ben lehetett, hogy házunk utcai, legnagyobb szobáit hajlékként át kellett
engednünk orosz katonatiszti családoknak, akik a városunkban szolgáltak. Kevés
lakáslehet ség volt ekkor errefelé, és azt a megoldást választották, hogy egyes
magánházaknál sokszor az alsókonyhába költöztették a tulajdonost, és a nagyobb
szobákban lakókat helyeztek el. Nem mintha mi magunk nem tudtuk volna használni
házunk kisajátított szobáit, de a mi esetünkben csak az történt, hogy összébb kellett
szorulnunk a nekünk maradt két és fél szoba, konyha és kamrában. Így aztán házunk
volt nagy ebédl jét és az egyik utcai szobát egy Boriszenkó nev  orosz család
kapta meg. Ebben a szárnyban a háború alatt is beszállásolás volt; el ször német
tisztek, majd kés bb oroszok laktak benne.

A háború után rövid ideig a katonatiszt apa – Misa – egyedül lakott nálunk, aki a
felesége és kisfia érkezését várta, mert k még otthon voltak az anyaországban.

Egy nyár végi délutánon aztán megérkezett Vali – a feleség, – és Júrácska, a kisfia.
Valószín leg a hosszú út fáradalmai miatt Valika csak úgy, nagy kényelmesen
„elnyúlt” egy díványon a 6x6 méteres ebédl nk egyik oldalában. Ugyanis az ajtóik
nyitva voltak, mert még enyhe id  járta, és nekünk  – kiváncsiskodó gyerekeknek –
be lehetett mennünk hozzájuk, hogy köszöntsük ket. Valika ott feküdt a díványon
egyik karjára felkönyökölvén, csábosan, fekete alsónem ben. Nekünk, 10 éves
gyerekeknek nagyon mondénnak t nt így, mert a családban a hölgyek ebben az
id ben nem ezt a színt viselték, illetve ebben a színben nem nagyon mutatkoztak
el ttünk. Fogsorában (az elüls  fogai között) megvillant egy aranyfog, ami ugyancsak
orosz jellegzetesség volt. Azóta sok más embernél láttam a fogpótlás ezen oroszosan
megoldott verzióját. Valika állítólag kurszki volt, ezt kés bb kérdez sködésünkre
mondta el, hiszen az iskolában az ötödik osztálytól kezdve már oroszt tanultunk. Ez
volt a szerencsénk, mert így, egyszer  t mondatokat alkotván kommunikálni tudtunk
egymással. A „szpasziba, a dobri gyeny, a zdrásztvujtye és a doszvidanyija” ezután
mindennaposak lettek a házunkban, kés bb pedig mindannyian szótárazgattunk:
k is és mi is. Mi más volt még a mi ismeretünk ekkor a nagy Szovjetunióról, a régi

Orosz Birodalomról?  Csak az, amit az iskolában földrajzból, történelemb l tanultunk,
illetve, amit egy kicsit a Jókai: „A k szív  ember fiai” cím  könyvéb l tudtunk meg;
hogy vannak végtelen orosz sztyeppék, fagyos, kietlen, havas tájak, ahol akár éhes
farkasokkal is lehetett találkozni. Iskolai ismereteink voltak még a dics séges szovjet
hadsereg sorsáról, a forradalmár Leninr l, az akkor még nem „diktátor”-nak nevezett
Sztálin elvtársról is. Továbbá iskolán kívül hallottunk az el zött és kivégzett Romanov
cári családról, akikr l az arisztokrata Maruszja néni mesélt.

Barátságosak voltak Misáék, és édesanyánk kedvessége is hozzájárult ahhoz,
hogy feloldjon minden idegenkedést, mert néha küldött be nekik süteményt, ha
sütött valamit. El fordult, legtöbbször nyáron, ha mindannyian kinn voltunk az
udvaron, hogy ugyancsak megkínálta ket abból, amit éppen magunk is
fogyasztottunk. Lakhelyüket egyszer en rendezték be; a szükséges hever k,
szekrény, asztal, székek és egy kétlapos gázforraló alkotta tulajdonukat. A hever k
felett pedig falisz nyegek csüngtek; olyasfajta tipikusan oroszos, sokmintás kárpit,
ami legtöbbször egy vadászjelenetet ábrázolt, éspedig egy erd ben álldogáló
agancsos szarvast. A szoba egyik részén egy szépítkez  asztalt rendezett be
magának Vali, telis-tele er s illatú, orosz parfümös dobozokkal, üvegecskékkel, amit
néha-néha magára is sprézett. Jöttükben-mentükben nagyon illatoztak mindketten.
Abban az id ben mi örültünk, ha már nem mosószappannal kellett mosakodnunk,
hanem nekünk is volt egy-egy pipereszappanunk, amit névnapokra kapott a
háziasszony. Például az a híres ó-levendula, amit akkor a jászberényi asszonyok
nagy szorgalommal - praktikus ajándékként - adogattak egymásnak. Azonkívül
parfümr l is csak kés bb hallottunk. Mi csak a frissít  hatású kölnivizet ismertük,
amivel szokás szerint húsvétkor a férfiak is locsolkodtak.

A nagyszobát -  ami a régen az ebédl  volt - ahol valaha egy székekkel körülvett,
kihúzható asztal állt… Nem is tudom, hogy ezt akkor Valikáék hogyan tudták
bef teni? Abban azért biztos vagyok, hogy nekik sokkal könnyebb volt, mint
nekünk lett volna, mert k mindent a „szovjet depóból” kaptak.Vásárolni is f leg a
szovjet magazinba jártak, ahol kimérve lehetett kapni a jó, zsíros, s r  tejfölt, amit
nagy el szeretettel használtak, és más, tipikusan oroszos ételalapanyagot. Úgy
rémlik, hogy bukta-szer , darált hússal töltött péksüteményeket és gusztusos nagy
darab húsokat is árultak ott. Ha véletlenül magyarok „tévedtek be” ebbe az üzletbe,
még ket is kiszolgálták. Többnyire a kimért tejföl vonzotta a vásárlókat.

Vali adott magára. Sokszor csinosan kiöltözött. A tiszti családok néha-néha
találkozgattak egymással. Ilyenkor egy nagyon magassarkú, lakk szandálba bújt,
átlátszó nylon harisnyát húzott, és valami csinos ruhát öltött magára, s er sen
kifestve, kiparf mözve libegett el férje-ura karjain. Ezeket a csinosabb dolgokat is
egy különleges üzletben vásárolták. Úgy tudtuk akkor, hogy Bécsb l származott az
ilyesfajta áru, és csak az oroszok üzletében volt elérhet .

El fordult, hogy Valika néha engem bízott meg gyermekei pesztrálásával, mert
csak éjszaka jöttek haza. Ugyanis, itt, Jászberényben született meg a második kisfia,
Szerjozsa, aki még egy bölcs ben fekv  kisbaba volt, és gyakran felsírt, ha nem az
anyja karjaiban pihent. F leg t kellett csitítgatnom, ha fel-felébredt. A nagyobb
fiúcska – Júrocska - már nem zavartatta magát és mélyen aludt. De el fordult az is,
hogy áthozták hozzánk a gyerekeket egy nagy kandli szén kíséretében, hogy jól be
tudjunk ez alatt az id  alatt f teni. Ebben az id ben „aranyat” ért egy kandli szén.
Saját magunk gyakran csak vizes szénporból kevert masszával f töttünk.




