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Az 1989-90-ben végbement rendszerváltás óta számtalan kötet és tanulmány jelent meg
az 1956-os forradalomról, ám a külföldi források hozzáférhetetlensége, a résztvevők
halála, vagy szándékos hallgatásba merülése miatt még a legfontosabb események körül is
sok a fehér folt és az ismeretlen epizód. Ezek közé tartozik a Kádár-kormány Szolnokon
töltött napjainak hiteles története, melynek részletes feltárásával a történettudomány
mindmáig adós maradt. Noha az orosz források közül a titkosnak tekintett KGB-iratok és
katonai dokumentumok valószínűleg még sokáig zároltak lesznek, a szolnoki, helyi
levéltári és hírlapanyag, a sajtóban és a helytörténeti feldolgozásokban publikált, továbbá
kéziratban fennmaradt visszaemlékezések lehetővé teszik a sorsdöntő napok históriájának
vázlatos megírását. Ennek ellenére még a helytörténeti kiadványokban közölt ismertetések
és adatok sem kerültek be igazán a köztudatba. És ami sajnos, nemcsak az 1956-os
forradalom vonatkozásában, hanem a magyarországi történetírásra általában jellemző, a
szakma legkiválóbb képviselői helytörténeti publikációkra, helyi levéltári és sajtóforrá-
sokra alig támaszkodnak. Pedig a szolnoki események megismerésével az 1956-os forra-
dalom leverésének több részkérdésére választ kaphatunk.

Mikor és miért éppen ebbe, az akkortájt még alig 40 ezres lélekszámú, vidéki városba
érkezett Kádár János és kormányának néhány tagja? Mikor és miért innen sugározták
rádión az új kormány felhívását és közleményeit? Kik és milyen szándékkal jelentették
meg a városban közel egy héten át, részben a Népszabadsággal párhuzamosan a Szabad
Nép pártlapot? Volt-e Magyarországon a Kádár-kormányon kívül más, hatalmi ambíciók-
kal fellépő és esetleges szovjet támogatással bíró csoport?

A rendszerváltás előtt Szolnokon gyakran lehetett hallani a vélekedést, mi szerint Kádár
azért jött ide híveivel Budapestről (!), mert ebben a városban tudott az „ellenforradalom"
a legkevésbé teret hódítani, és a viszonylagos nyugalom kedvező körülményeket
biztosított a kormányalakításhoz. 1989-ben aztán egy csapásra kiderült, hogy az egészből
csupán a nyugalom volt igaz. Kádár nem Pestről, hanem Moszkvából érkezett, nem
november 3-án, hanem 4-én és elsősorban azért éppen Szolnokra, mert itt működött a
szovjet hadsereg hadműveleti központja és november 2-től itt tartózkodott Konyev
marsall, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnoka. Konyev már
ezen a napon magához rendelte Lascsenko altábornagyot, a Magyarországon állomásozó
Különleges Hadtest parancsnokát Tökölről, továbbá Babadzsanjan és Mamszurov
altábornagyot, a 8. és 38. szovjet hadsereg parancsnokait, hogy a Forgószél hadművelettel
kapcsolatos feladatokat személyesen közölje velük. A két hadsereg parancsnok-
helikopterrel, a Különleges Hadtest parancsnoka páncélozott harci járművel érkezett
Szolnokra.' Ám a Kádár-kormány Szolnokra településére vonatkozó kérdés részben így is
megválaszolatlan marad. Miért éppen ezt az alföldi várost jelölték ki a hadműveletek

1 Györkéi Jenő - Horváth Miklós: Szovjet katonai intervenció 1956. Budapest, 1996. 184. p.
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irányításának színhelyéül és egyúttal ideiglenes politikai központnak Moszkvában? Miért
nem Debrecenben alakult meg az új rezsim, ahol ugyancsak válságos időkben, már kétszer
is működött kormány a múltban? Szolnok csupán 100 km-re esik Budapesttől, a földrajzi
közelség azonban nem lehetett kizárólagos szempont, hiszen légi úton Debrecenből
hamarabb a fővárosba érhettek volna a Kádár-kormány tagjai, mint harckocsikkal
Szolnokról. Debrecenben a katonai repülőtér szovjet, Szolnokon magyar kézben volt.
Ezen kívül még három magyar laktanya működött a Tisza-parti megyeszékhelyen, míg a
szovjet hadsereg csupán egy gépesített ezredet állomásoztat itt, két laktanyában elosztva,
így a katonai szempontok inkább Szolnok ellen, mint mellett szóltak.

A helykiválasztásban kizárólag gyakorlati szempontok és az idő szűkössége döntött.
Kiemelkedően fontos tényező lehetett, hogy Szolnokon a Laki-hegyi adótoronnyal azonos
teljesítményű, 135 kW-os rádióadó üzemelt korszerű stúdióval. Négy, egyenként 15 kW
teljesítményű, rövidhullámú torony is működött a besenyszögi országút mellett, a rádió-
állomáson. Ezeken ún. Béke-műsort sugároztak angol, német, francia, olasz, török, görög
és arab nyelven, amelyet a Szovjetunióban szerkesztettek. A Béke-műsort éjjelenként a
135 kW-os, középhullámú nagyadón is közvetítették. Mivel a szolnoki rádióállomás afféle
„szocialista Szabad Európa" szerepet töltött be, a város kulcsfontosságú jelentőséggel bírt
a nemzetközi propagandában.: A stúdió alig egy évvel a forradalom kitörése előtt épült fel
a Kolozsvári utcában, az 1949-ben létesített rádióállomást pedig folyamatosan fejlesz-
tették. A szolnoki nagyadót 1956 elején a Laki-hegyi állomás gyakori viharkáraira hivat-
kozva, áthangolhatóvá tették a Petőfi hullámsávjáról a Kossuth Rádió frekvenciájára.3 A
szovjet politikai és katonai vezetés számolt a Laki-hegyi adó átmeneti kiesésével, de a
szolnoki rádió fontosságával a Hegedűs- és a Nagy Imre-kormány is tisztában volt. Varga
Viktória bemondónő visszaemlékezése szerint a szolnoki rádióállomáson már október 22-
én utasítást kaptak a fővárosból, hogy készüljenek fel a Kossuth sugárzására. Október 23-
án este újabb üzenet érkezett, mely szerint valószínűleg a műsort is itt kell szerkeszteni,
mivel a Bródy Sándor utcai stúdiót súlyos károk érték. Am erre mégsem került sor, ugyanis
másnap a parlamentben ideiglenes stúdiót rendeztek be." Dr. Fazekas Zoltán, a Szolnok
Megyei Forradalmi Munkástanács egykori tagja, visszaemlékezésében megemlítette, hogy
Nagy Imre október 31-én, vagy november l-jén személyesen üzent telefonon Szolnokra,
és kérte, hogy minden körülmények között biztosítsák a kormány részére a rádióadó
használatát.5

November 4-én hajnalban a Kádár-kormány felhívását mégsem innen, hanem
Ungvárról sugározták először. A szolnoki stúdiót és a rádióállomást 4.30-kor elfoglalták a
szovjet csapatok, de korántsem azért, hogy az új kormány megalakulását innen jelentsék

Sajnos nincs adatunk arTÓI. hogy a forradalom időszakában és közvetlenül a Kádár-kormány megalakulása után a rövid
hullámú adókon folyt-e sugárzás Szolnokról, de a Béke-műsor közvetítését valószínűleg hosszabb ideig szüneteltették.
19S6 márciusában a másik vidéki nagyadót, a balatonszabadi rádiótornyot is alkalmassá tették a Kossuth közvetítésére. Itt
azonban nem működött műsorszerkesztésre alkalmas stúdió.
Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán. Szolnok - 1956. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 5.
Szolnok, 2003. 23-24. p.
Dr. Fazekas Zoltán visszaemlékezése. Készítette: Ferenczy Erika. 1991. 1956-os Intézet Oral History Achivuma 282/1-2.
204-212. p. Fazekas állítását egykorú dokumentumok nem igazolják.
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be, hanem, hogy a Nagy Imre-kormány, vagy a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács
közleményeit ne sugározzák. A délutáni órákban a szolnoki vezetékes rádión magnó-
felvételről már közvetítették ugyan a Kádár-kormány felhívását, ám a nagyadó átállítása a
Kossuth frekvenciájára hosszabb időt vett igénybe és csak este 22 óra után került az adás
éterbe. Ezután azonban november 8-ig Szolnokról közvetítették, és itt is szerkesztették a
műsort."

November 4-én hajnalban az ungvári adó a szolnoki 0,4 kW teljesítményű kisadó
hullámhosszán sugározta a kormány felhívását. A kisadó a napi félórás helyi műsor
szórását és a Petőfi műsor relézését végezte, s erre éppen a túlságosan erős 135 kW-os
torony miatt volt szükség. Ugyanis Szolnokon a Petőfi műsorát nem lehetett másképpen
hallgatni. Ám most szinte „megtáltosodott" a kisadó, és a szolnoki hullámhosszon,
Kárpátaljáról, továbbá mozgó katonai adókról közvetített műsort még a Bajorországba
telepített lehallgatóállomáson is magnószalagra vehették, amire a szolnoki 0,4 kW-os adó
esetében korábban nem volt példa.'

A rádió jelentősége a XX. század közepén már jóval felülmúlta az írott sajtóét, hiszen
újságokat háborús körülmények között nem lehetett az egész országban akadálytalanul
terjeszteni. A rádiót pedig szinte mindenki hallgatta, ezért elsődleges szempontnak
számított, hogy ki birtokolja a nagy hatósugarú adóállomásokat.

Kádár János, Münnich Ferenc, Kossá István és a velük együtt utazó Bata István a
reggeli öt-hat órai indulási idő szerint, a kárpátaljai leszállást is beszámítva, leghamarabb
a déli órákban érkezhettek meg Szolnokra. Délután azonban már mindenképpen itt voltak.
Volt visszaemlékező, aki november 3-án, éjjel 3/4 11-kor állítólag látta Kádárt és
Münnichet a Városmajor úti szovjet laktanyában, ami teljes képtelenség, hiszen a magyar
pártvezetők csak másnap hajnalban indultak útnak Moszkvából.8 November 4-én délután
16-17 óra körül Kálmán Istvánt, a Szolnok Megyei Pártbizottság első titkárát a szovjet
katonák gépkocsival a József Attila úti laktanyába vitték, ahol Kádár János fogadta, és
megkérdezte tőle, hogy hajlandó-e az új kormányt támogatni. Kálmán azonnal igent
mondott, igaz, nem is lehetett más választása, noha október 26-án a szolnoki értelmiségiek
tanácsára éppen ő kezdeményezte a forradalmi munkástanács megalakulását Szolnokon.'
Kádár János Kálmán István kíséretében november 4-én, a kora esti órákban felkereste a
megyei pártbizottság épületét. Előbb Kálmánnal és Szekeres Lászlóval, a városi

Cseh Géza, 2003. 23-24. - A Kádár-kormány felhívását és Kádár beszédét tartalmazó két magnószalagot, egy jó és egy rossz
minőségű felvételt 1962-ben a stúdió udvarán elégették. A megsemmisítést egy Budapestről érkezett bizottság jelenlétében
hajtották végre. - Tiszai Lajos: Rideg tények - avagy mese tankkal. Az 1956. november 4-ei rádióadások titkai. In:
Nagyalföld 1992. október 22. 4-6. p.
November 4-én a nap folyamán valószínűleg a balatonszabadi 135 kW-os tornyot is működtetni kezdték a szovjet műszaki
tisztek és innen is sugározták a kormány felhívását.
Szekeres Lászlónak, a városi pártbizottság egykori másodtitkárának a Magyar Hírlap 1989. november 4-ei számában
közölt visszaemlékezése szerint 1956. november 3-én éjjel 3/4 11-kor Kádár és Münnich a Városmajor úti szovjet
laktanyában hivatalosan bejelentette a kormány megalakulását. Szekeres szerint az eseményen a szolnoki helyi
pártvezetókön kívül kb. negyven szovjet főtiszt és tábornok, továbbá Mikoján, Szuszlov, Andropov és Brezsnyev is jelen
volt. A másodtitkár állítása teljes képtelenséget tükröz, hiszen Kádár és Münnich ekkor még Moszkvában tartózkodott.
Kálmán István 1956. november 3-ig aktívan részt vett a forradalom helyi eseményeiben. Mivel november 4-én támogatást
ígért Kádárnak, és később a megtorlás irányításában is részt vállalt. 1957 nyarán "csupán" leváltották első titkári
tisztségéből és a bírásági eljárást elkerülte. Összehasonlításképpen említjük meg, hogy Földvári Rudolfot, a Borsod megyei
pártbizottság első titkárát, aki ugyancsak a forradalom mellé állt, 15 évi börtönbüntetésre ítélte a népbíróság.
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pártbizottság másodtitkárával rövid megbeszélést tartott, majd a berendelt 15-20
funkcionáriust és pártbizottsági alkalmazottat tájékoztatta a kialakult helyzetről.
Elmondta, hogy miért szakított a Nagy Imre-kormánnyal és miért kérte a szovjet csapatok
beavatkozását. Kádár, aki előbb a helyi vezetőkkel állítólag egy-két stampedli pálinkát is
elfogyasztott, az oldott légkörű összejövetelen arról beszélt, amire moszkvai megbízói
utasították. Miskolcon harcoló, idegen állambeli fasiszta tisztekről és a vöröskereszt
szállítmányokkal érkező, lazító elemekről tett említést, noha állításai képtelenségével
bizonyára tisztában volt. Kádár szürke öltönyben, szürke kalapban, fehér ingben, bordó
nyakkendővel volt felöltözve. Jókedvű és bizakodó hangulatban volt, mégis rendkívül
fáradtnak látszott.10 Szántó István nyugalmazott rendőrezredes visszaemlékezése szerint
november 4-én délután a fegyveres erők minisztere - bizonyára Münnich Ferenc - a BM
Szolnok Megyei Főosztályán tartott eligazítást."

Kádár Jánost a József Attila úti szovjet laktanyában, a régi honvédkaszárnyában
szállásolták el. A megyei tanács épületében azonban, ahol 1975 őszén az MSZMP
újjáalakulásának és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának emlékére
jókora márványtáblát helyeztek el,12 1956 őszén valószínűleg nem járt. A sors iróniája,
hogy az 1990-ben eltávolított tábla a Damjanich Múzeum raktárába, a kiürített Városmajor
úti szovjet laktanyaépületbe került. Éppen oda, ahonnan 1956. november 4-én hajnalban 4
órakor a „Mennydörgés" (Grom) jelszó elhangzott, erre az egész országban megkezdődött
a „Forgószél" (Vihr) hadművelet. Ebből a laktanyából irányította Leljusenko vezérezredes,
a Leningrádi fronton és Berlin előtt vívott tankcsaták veteránja az 1956-os magyar
forradalmat eltipró harckocsi támadást, és állítólag itt tartózkodott Malinyin hadsereg-
tábornok is, aki Tökölről a Maiéter Pál vezette magyar kormányküldöttség letartóztatása
után nem sokkal Szolnokra repült. Bár a jelszót személyesen Konyev marsall rendelke-
zésére adták ki, ő maga inkább katonai és politikai egyeztető szerepet töltött be, s a
hadműveletek irányítását törzskarára bízta. Konyev, Mikoján és Brezsnyev - ez utóbbi két
politikus Kádárral együtt jött Moszkvából - a József Attila úti laktanyában tartózkodott,
noha a fennmaradt visszaemlékezések szerint egyesek a Városmajor úti szovjet katonai
bázison (akkor Vöröscsillag út) is látták őket."

A megyei tanács épülete a forradalom leverésében mégis betöltött némi szerepet.
Ugyanis 1956. november 5-én különös társaság érkezett Szolnokra, melynek tagjai,
Andics Erzsébet, Bérei Andor, Egri Gyula, Friss István, Hidas István és Vég Béla a
megyeházán megalakították a Kádár-kormány tájékoztatási csoportját. Friss István
Kárpátaljáról jött, ahová néhány nappal korábban menekült, míg a többieket a tököli

10 A Nép Lapja 1956. november 5. • Szabad Nép 1956. november 6. - A pártbizottságon megjelent helyi funkcioáriusok körül
egyesek szerint jóval később, este 8 óra után érkezett meg Kádár János a laktanyából, és csupán éjfél felé távozott a a
pártházból. Állítólag azzal búcsúzott el, hogy most Budapestre utazik.

11 Szántó István visszaemlékezése. A rendőrség 25 éves Szolnok megyei történetére vonatkozó iratgyűjtemény. 10. p. Szerző
nélkül. Kézirat. 1969. JSZML.

12 Az emléktáblát a megyei tanács épületének lépcsőfeljárójában Szolnok város fennálásának 900. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségsorozat keretében leplezték le. - 1990-ig a szolnoki rádió stúdiójának épületén is volt egy emléktábla,
mely szerint az épületből sugározták a Kádár-kormány felhívását. Az eltávolított táblát néhány évvel később, különös
ötlettől vezérelve Abádszalókra vitték és a Parti Rádió falán helyezték el.

13 JSZML. XXXV. 61. fond, I. fondcsoport, 1956. 5. őrzési egység.
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szovjet támaszpontról szállították ide. Ezekben a napokban Tököl, Szolnok és Kárpátalja
között valóságos légihíd működött, s az útvonalon folyamatosan közlekedtek a szovjet
tábornokokat és magyar funkcionáriusokat szállító repülőgépek és helikopterek. Az
Andics - Bérei csoport tagjai a Szolnokról sugárzott Kossuth rádióműsor ellenőrzését és
az itt megjelentetett Szabad Nép szerkesztését végezték. Apró Antal és Marosán György,
a kormány Tökölről érkezett két minisztere ugyancsak irodát kapott a megyeházán, sőt
Aprót családjával együtt az épületben szállásolták el. Állítólag kormányülést is tartottak a
megyei tanácson a miniszterek, ám ezen Kádár nem vett részt. A megyei tanács épületét
november 4-én még szovjet katonák, a következő naptól már a Kilián Repülőtiszti Iskola
hallgatóiból és a tiszthelyettes növendékekből alakított század őrizte. A szolnoki
pártfunkcionáriusok visszaemlékezése szerint Kiss Károly és Horváth Imre, a Kádár-
kormány külügyminisztere is Szolnokon tartózkodott, Dögei Imre földművelésügyi
minisztert azonban egyikük sem látta Szolnokon. A november 4-ei pártbizottsági
látogatásra volt, aki úgy emlékezett, hogy Kádár János Horváth Imre társaságában érkezett
oda a szovjet laktanyából, de akadt olyan is, aki Erdélyi Károlyt, a Szovjetunióból október
végén hazaküldött, túrkevei származású diplomatát látta Kádár oldalán.'4 Az új kormány
tagjai közül legfeljebb heten - Kádár János, Münnich Ferenc, Apró Antal Kiss Károly,
Kossá István és esetleg Horváth Imre - tartózkodtak rövidebb ideig a Tisza-parti városban.

Az Andics - Bérei házaspárt körülvevő kis csoportot többen afféle tartalékcsapatnak,
egyesek árnyékkormánynak tekintették Szolnok megyében. Erre elsősorban ők maguk adtak
alapot célzatos és sejtelmes kijelentéseikkel. Filep István gimnáziumi tanárnak, az 1956-os
Karcagi Híradó szerkesztőjének memoárjában olvashatjuk, hogy november 8-án Andics
Erzsébet és Bérei Andor közölték vele a szolnoki megyeházán berendezett főszerkesztői
irodájukban: „...voltaképpen ők a kormány, de még nem vették át a hatalmat. A Kádár-
kormány csak ideiglenes megoldás. ... Az egyébként nem biztos, hogy Rákosi elvtárs
hazajön." Továbbá utasították Fiiepet, hogy mindenről írhat a karcagi lapban, csak arról nem,
ami az elmúlt napokban történt. Közölni kell a Kádár-kormány nyilatkozatát, buzdítani kell a
téeszdolgozókat, hogy szántsanak, vessenek, mert ősz van. Mindenkit, az összes leváltott
funkcionáriust vissza kell helyezni állásába. A szovjet csapatok - amelyeket egyébként ők
hívtak be - törvényesen avatkoztak be, és leverik az ellenforradalmat.15

Andics, Bérei, Egri, Hidas és Vég, továbbá Kovács István neve Horváth Imre
külügyminiszter november 3-án este, a Kremlben készített feljegyzésében is előfordul,
mégpedig igencsak érdekes felsorolásban, a Kádár-kormány tagjaival párhuzamosan
lejegyezve. Huszár Tibor Kádárról írt monográfiája szerint ekkor még valamennyien
Munkácson tartózkodtak, és „.. .vélelmezhetően valakiknek velük is voltak terveik..."" Az

14 Uo. -1956. október 28-29-én a két repülőgéppel Szolnokra érkezett a Szovjetunióból a magyar pártfunkcionáriusok, diplomaták
és pártösztöndijasok csoportja. Esetleges politikai szerepük a forradalom leverésében és a kommunista rendszer
konszolidálásában mindmáig tisztázatlan. Erdélyi Károly is közéjük tartozott, és 1956. november 4-e után Kádár János személyi
titkára, tolmácsa lett. Kádár állítólag szinte fiaként szerette. Erdélyi 1971 januárjában, 43 éves korában rejtélyes körülmények
között hunyt el. Öngyilkosságot követett el, de a lövés irányából többen idegenkezűségre következtettek. Nekrológ is csak közel
két hónappal később jelent meg róla a Népszabadságban. Halála előtt a Központi Bizottság külügyi osztályvezetője volt. -
Népszabadság 1971. március 20. - Dolecskó Kornélia: Az Erdélyi-rejtély. In: Ország-Világ 1991. november 27.

15 Filep István: Karcag 1956. Karcag Város Önkormányzata. Karcag, 1997. 75-76. p.
16 Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza 1912-1956. 1. kötet. Szabad Tér Kiadó. Kossuth Kiadó. Budapest, 2001. 343. p.
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Andics - Bérei csoport tagjait Szeröv KGB főnök szállíttatta Szolnokra, ám hogy Hruscsov
kívánta velük Kádárt zsarolni és feltétlen engedelmességre bírni, vagy az SZKP Központi
Bizottsága Elnökségének ortodox tagjai ígértek nekik támogatást, bizonyára még sokáig
nyitott kérdés, talán az 1956-os forradalom leverésének egyik legrejtélyesebb részlete
marad. Szeröv önállóan semmiképpen sem cselekedhetett, nem lehet azonban tudni, hogy
kinek az utasítását hajtotta végre, továbbá azt sem, hogy pontosan milyen politikai
szándékok rejlettek a KGB vezetőjének kiadott parancsok mögött. Apró Antal valószínű-
leg közvetíteni akart a Kádár-kormány és az Andics - Bérei csoport között. Münnich
Ferenc és a szerveződő karhatalom vezetői, Ilku Pál, Úszta Gyula, és Gyurkó Lajos már
november 5-én este helikopterrel Budapestre utaztak, s egy nappal később a Kádár-
kormány Szolnokon tartózkodó tagjai indultak a fővárosba, de Aprót néhányan még
később is látták a megyeházán, mivel valószínűleg visszatért, vagy az 1986-ban közölt
visszaemlékezésével ellentétben el sem utazott a Tisza-parti városból. Az Andics - Bérei
csoport, továbbá Piros László, volt belügyminiszter még néhány napig Szolnokon maradt.
Szabó József őrnagy, a Kilián Repülőtiszti Iskola iskolaezredének parancsnoka szerint, aki
egységével a megyei tanács fegyveres őrzését látta el, Apró Antal november 10-e körül
összehívta a Szolnokon maradt funkcionáriusokat, a megyei operatív bizottság tagjait és a
fegyveres szervezetek vezetőit. Utasította őket, hogy ezentúl mindent annak szellemében
tegyenek, ahogyan a Budapesten törvényesen megalakult Ideiglenes Kormány
irányelveinek megfelel. Szabó őrnagy szerint Apró Antal Andicsot, Batát és Janza Károlyt,
az ugyancsak itt tartózkodó, korábbi másik honvédelmi minisztert kikapcsolta a vezetői
tevékenységből. Egy, állítólag Budapestről érkezett parancs értelmében Szabó őrnagy
egysége Szolnokról Aprót és néhány más személyt a parlamentbe, Andics Erzsébetet és
Bérei Andort Baross utcai lakásukba, Janza Károlyt pedig rózsadombi otthonába
szállította." A fentiek szerint Apró szerepe a szolnoki ultrabalos csoport feloszlatásában
kulcsfontosságú volt és ezzel Kádár János előtt bizonyára elévülhetetlen érdemeket
szerzett. Kádár a korábbi sztálinista politikusokat elfogadta, amennyiben őt feltétel nélkül
támogatták, ám a szembeszegülőket gyorsan eltávolította a hatalomból.

November 12-én Andics és Piros valóban megjelent Budapesten a parlamentben, de Kádár
kérésére hosszabb időre Moszkvába vitték őket, s ezzel esetleges vetélytársait véglegesen
kikapcsolta a politikai életből.18 Az Andics - Bérei csoporttal kapcsolatosan talán jogosan
merül fel a kérdés, hogy a november 4-ei szovjet beavatkozás után lehetett-e a Kádár-
kormánynak alternatívája? Valószínűleg igen, ám semmiképpen sem Nagy Imre reform-
kommunista irányzata, hanem a Szolnokon összegyűlt ultrabalos, szektás funkcionáriusok
Hegedűs András, vagy valaki más irányításával. Hatalomra kerülésük esetén a következ-
ményeket, különösen a megtorlás vonatkozásában, némi borzongással csak sejteni lehet.
Talán Kádár János ellentmondásos személyiségének megítélése szempontjából sem
lényegtelen a Szolnokon játszott szerepük, hiszen eszközt jelentethettek a moszkvai vezetés

17 JSZML. XXXV. fond, 1. fondcsoport, 1956. 5. ö. e.
18 A kulcs Szolnokon keresendő. Dokumentum. Ismeretlen Kádár-beszédek 1956 novemberéből (2.) Szerkesztette és

kommentárokkal ellátta: Kő András - Nagy J. Lambert. Új Magyarország 1995. április 8. - Szabó József őrnagy
visszaemlékezése szerint jóval később, 1956. november 16-án került sor az Andics - Bérei csoport Szolnokon maradt
tagjainak Budapestre szállítására.
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kezében. Keményebb fellépésre lehetett velük kényszeríteni a Kreml politikusai szerint
túlságosan engedékeny Kádárt, aki csak jóval később, a szovjet gyeplő lazulásával enyhített
fokozatosan a politikai nyomáson és mutatta meg másik arcát, s hozta létre az 1960-as
években a „gulyáskommunizmus" fraternizáló és élhetővé váló Magyarországát.

Az 1956. november 6. és 11. között Szolnokon megjelentetett Szabad Nép kinyomtatott
példányait, gépkocsin, motorkerékpáron, sőt repülőn szállították Budapestre és elsősorban
a tiszántúli megyékbe.' Sok helyre mégsem juthatott el, hiszen a szovjet csapatok mozgása
akadályozta a közúti forgalmat. A szolnoki pártlap mindössze hat számot megért, rövid
történetének végét a Népszabadságban, november 11-én megjelent célzott támadás jelezte,
amely a budapesti pártvezetőség álláspontját tükrözte. Az Amiből nem kérünk című cikk
„botcsinálta Szabad Nép"-nek nevezi az Andics-Berei-féle újságot. „Úgy tűnik, látszik,
vannak emberek, akiknek az utóbbi napok tragikus eseményei alatt bedugult a fülük, vagy
elhomályosult a látásuk ... Az egész ország tudja, — ezt adta hírül az MSZMP alapító
nyilatkozata is - hogy az új párt központi lapja a Népszabadság ... A szolnoki Szabad Nép
neve és nem egy cikke a közelmúltra emlékeztet. A szabadságért küzdő magyar nép
megvédi a népi hatalmat minden tényleges eredményével együtt, de ebből a múltból nem
kér." - folytatta gondolatmenetét a Népszabadság újságírója.

A szolnoki Szabad Nép számain nem tüntették fel a megjelentetés helyét. A Szolnoki
Rádió bemondónői is Kossuth Rádió Budapest konferálással olvasták be a Kádár-
kormánytól, a megyei pártbizottságtól és a szovjet főparancsnokságtól kapott híranyagot.
Igaz, egyikük egyszer elvétette, és Kossuth Rádió Szolnok bejelentéssel kezdte a műsort."
Ám a Szabad Nép és a Kossuth Rádió közleményeiben a feltűnően sok, Szolnok megyei
vonatkozású hír elárulja a lap és a rádióműsor szerkesztésének színhelyét. A nemzetközi
híreket a szolnoki rádiósok részben maguk szerezték be más, elsősorban külföldi, magyar
nyelvű adók műsorainak lejegyzésével. Az összeállított anyagot azonban az Andics-Berei-
féle tájékoztatási csoport sugárzás előtt mindig lektorálta.

Az új kormány tagjai Budapestre érkezésük után jó ideig szinte titkolták, vagy
legalábbis nyilvánosan nem emlegették, hogy néhány napig Szolnokon tartózkodtak.
Bizonyára szovjet instrukcióra tették ezt, hiszen a Moszkvában fogalmazott Felhívás a
magyar néphez kiáltványt is Budapest, 1956. november 4. datálással látták el. 1966-ban, a
Kádár-kormány megalakulásának tizedik évfordulóján, majd a huszadik és a harmincadik
évfordulón is a megyeházán ünnepi tanácsülésen emlékeztek meg a szolnoki
eseményekről. A hivatalosan terjesztett, ám a valóságtól igencsak távol álló verzió szerint
Kádár János és kormányának tagjai már 1956. november 2-án megérkeztek a Tisza-parti
városba és 3-án a kormányt is megalakították. Ez persze teljes képtelenség, hiszen Nagy
Imre napokig kerestette a Budapestről eltűnt Kádárt, Szolnokon pedig a Nagy Imre-
kormányhoz hű katonák, rendőrök és egyetemistákból verbuválódott nemzetőrök
járőröztek. 1966-ban Apró Antal, 1976-ban Győri Imre, a Központi Bizottság titkára,
1986-ban Berecz János mondott beszédet a megyei tanács dísztermében. Berecz azonban
már november 4-ei kormányalakulásról beszélt, és ezzel jóval közelebb járt az igazsághoz,
mint ahogyan a korábbi évfordulók szónokai tették.20

19 Cseh, 2003. 21. p.
20 Szolnok Megyei Néplap 1986. november 5.
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A sorsdöntő szolnoki napok történetének rekonstruálását a tanúk emlékezete csak
korlátozottan segíti elő. Ugyanis 1989-ig nem volt tanácsos a szándékosan elhallgatott és
meghamisított múltat nyilvánosan feszegetni. A rendszerváltás után azonban számos
interjú jelent meg a helyi sajtóban, s jórészt ezeknek köszönhető, hogy részlegesen
feltárhattuk közelmúltunk fontos eseménysorozatát. Sokan állították, sőt ma is állítják,
hogy látták Kádárt Szolnokon, sőt már 1956. november 4-e előtt is a legképtelenebb
helyeken és helyzetekben, pl. lefüggönyözött (!) szovjet autóbuszban, vagy a szovjet
laktanya udvarán leereszkedő helikopterek egyikében. Hallották, hogy a Jászberényben,
Karcag, vagy éppen Törökszentmiklós környékén rejtőzködött, ám ezeknek a
mendemondáknak kevés a közük a valósághoz. Van, aki mindmáig meggyőződéssel
állítja, hogy Kádár János két napig Dögei Imre Barta-pusztai tanyáján tartózkodott, és ide
jártak hozzá a szovjet vezetők tárgyalni. Akik azonban a leghitelesebben emlékezhettek
volna, a Kádár-kormány tagjaival közvetlen kapcsolatba került, még élő, egykori
pártfunkcionáriusok, 1990 után nem nyilatkoztak többé. Félelmük az esetleges politikai
támadásoktól sajnos az 1956-os kutatásokat is gátolja és egyoldalúvá teszi, hiszen a
forradalom leverésének számos részletéről csak ők szolgáltathatnának - szolgáltathattak
volna - adatokat. Hiteles tanúk pedig fél évszázad elteltével egyre kevesebben vannak...

Kádár egykori miniszterei, Marosán György kivételével, nem írtak memoárjaikban a
Tisza-parti városban eltöltött napokról. Apró Antal 1986-ban közölt rövid
visszaemlékezése inkább a ködösítést, mint a tényfeltárást szolgálta. Kádár János, az
események főszereplője és legfőbb tanúja, pedig kifejezetten elzárkózott az erre irányuló
kérdések elől. A kormányalakulás kerek évfordulóin tartott ünnepségekre mindig
meghívták, ám ő sohasem jött el. Szinte kerülte Szolnokot és még a legközelebbi
munkatársainak sem beszélt az itteni eseményekről. Tiszai Lajos, szolnoki újságíró
emlékezete szerint 1969 október végén, amikor Kádár megyelátogatás keretében két napig
Szolnokon tartózkodott, a tiszaligeti pártüdülőben rendezett szűk körű vacsora után
valamelyik pártfunkcionárius szóba hozta 1956-ot és megjegyezte: „Kádár elvtárs
mindannyiunknál pontosabban emlékszik mindenre, ami ekkor történt." Kádár a zsebébe
nyúlt, rágyújtott elmaradhatatlan szimfóniájára és csak annyit mondott: „Rég volt az!"
Nagy füstcsíkot fújt a levegőbe, és más irányba terelte a beszélgetést: „Mondják, miért
ilyen rosszak a magyar cigaretták?"21

21 Tiszai Lajos: Szolnokország. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szolnok, 2001. 131. p.

- 5 0 -



Cseh Géza: A Kádár-kormány Szolnokon

A 135 kW-os nagyadó a szolnoki rádióállomáson

J
Leveszik a stúdió épületéről az emléktáblát

- 5 1 -



TANULMÁNYOK - Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei, szereplői

A József Attila úti laktanyaépület,
ahol Kádár János 1956. november 4. és 6. között tartózkodott.

A Szolnok Megyei Furradalmi Munkástanács megalakulása a megyei tanács
dísztermében 1956. október 26-án.

(Az ülést Kálmán István, az MDP megyei első titkára vezette le.)
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Egykori pártház épülete

Az 1990-ben eltávolított emléktábla a megyei tanács díszterme előtt.
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A megyeháza különös lakói: Andics Erzsébet.
....és Bérei Andor
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