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Az '56-os forradalom és szabadságharc 
utáni megtorlások Szolnok megyében 

Jász-Nagykun-Szolnok megye ezért is érdekes a forradalom eltiprása szempontjából, mert 
itt, a megye központjában alakult meg Kádárék Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormá-
nya, a Nagy Imre-kormány ellenkormánya. Szolnok lett tehát az első állomás abban a szé-
gyenletes folyamatban, aminek vége a forradalom leverése lett. 

Az itt szervezett karhatalmi alakulatok tevékenyen részt vettek a megtorló akciókban úgy 
megyeszerte, mint az ország más pontjain (Dévaványa, Gyoma). A karhatalomból raj- vagy 
szakaszerőket osztottak be az objektumokhoz, igazoltató őrsöket az utakra. Szakaszerőt he-
lyeztek Tiszafüredre (32 fő), Kunmadarasra (45 fő), Karcagra (80 fő), Mezőtúrra (60 fő), Jászbe-
rénybe (52 fő), Jászapátiba (34 fő), Kunszentmártonba (40 fő). Ezenkívül még önkéntes cso-
portok is alakultak (pl. Nagyiván Vörös Csillag Tsz: ifj. Vadász Kálmán vezetésével). 1956. de-
cember 4-én az iskolák és a pedagógusok problémájáról tárgyalt a megyei tanács végrehajtó 
bizottsága, de a valóságban a megtorlás, a forradalomban részt vett pedagógusok eltávolítása 
és a kommunista tanítók megvédése volt a cél. Megállapították, hogy a megyében huszon-
öt-harminc nevelővel van probléma, tíz pedig letartóztatásban volt, hármat elbocsátottak, két 
középiskolai igazgatót leváltottak, lemondásra kényszerítettek több nevelőt (Karcagon példá-
ul hármat). Egyes helyekről egyszerűen elzavarták a tanítókat, tanárokat (Rákóczifalvárói 
például ötöt, más helyekről pedig hetet). Megállapították, hogy ez így nem törvényes, de csak 
február 19-én intézkedtek, amikor már mindenütt végbementek az elzavarások, vagy veré-
sek. 

Tizennyolc személy tett feljelentést a különböző vezető szerveknél, mert a karhatalmisták 
veréssel és fenyegetéssel vettek rajtuk elégtételt az októberi eseményekért. „Fentről jönnek le. 
Ők azt mondják, az egész országból nem érkezik annyi panasz, mint Szolnok megyéből" -
mondta a megyei tanácselnök. Lássunk tehát néhány várost, ahol említésre méltó akciók tör-
téntek. 

Jászberény: Alig hallgattak el a fegyverek, a szovjetek bábáskodásával újjászülető hatalom 
emberei máris megkezdték a forradalom és szabadságharc helyi vezetőinek begyűjtését. A 
megszállást követő második napon, november 5-én, az új szovjet parancsnok napiparancsot 
adott ki a város lakosságának. Ebben természetesen a szovjet beavatkozás szükségszerűségét 
és törvényességét magyarázták, a varsói szerződésre hivatkozva. A legfontosabb kitétele 
azonban az volt, hogy november 5-én délután fél négytől, reggel hatig kijárási tilalmat rendelt 
el. A katonai alakulatok és egyéb fegyveres csoportok lefegyverzésének határidejét november 
6-án délig szabta meg. Az ezt megtagadók felett a szovjet katonai rögtönítélő bíróság ítélke-
zett. A következő rendelkezésig megtiltottak minden gyülekezést, csoportosulást, színház, 
mozi stb. nem üzemelhetett. A város szovjet katonai parancsnokának Soljakov századost je-
lölte ki Kaszporszki alezredes, a Jászberényben állomásozó szovjet csapatok parancsnoka. Az 
utcákon feltűntek a pufajkások, akik különböző embereknél házkutatást végeztek. A Munkás-
tanácsok működését november 5-e után elismerték egy darabig, majd megtűrték, később tör-
vénytelen tevékenységnek nyilvánították. Tagjait letartóztatták. A börtönben napirenden vol-
tak a verések, és az embertelen megaláztatások. A berendelt tanúkkal szemben is megenged-
hetetlen magatartást tanúsítottak a hatalom emberei, bántalmazták és megfenyegették őket. A 
Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyében is példát akart statuálni, és néhányat a 
jászberényi forradalmárok közül külön kiválasztott. Dr. Nagy Pált, Gedai István, Kovács Ti-
bort, Lauer Lászlót a budapesti Fő utcai börtönből visszavitték a szolnoki börtönbe, hogy a 



megyeszékhelyen állítsák őket bíróság elé. Mivel Szolnokon nem állítottak fel népbíróságot, 
ezért a Pest megyei Népbíróság tárgyalta ügyüket. Ennek a bíróságnak az elnöke dr. Boros 
Lajos volt. Madarász Viktor és Sági Gyula voltak a népbírák. Dr. Huszti Rezső vezette a jegy-
zőkönyveket. Pásztor Péter látta el az ügyészi teendőket. Első fokon az ítéletek: I. rendű vád-
lott dr. Nagy Pál 2 év börtön; II. rendű vádlott Gedai István 5 év börtön; III. rendű vádlott Ko-
vács Tibor 1 év börtön; IV. rendű vádlott Orendás Béla 1 év 6 hónap börtön; VIII. rendű vád-
lott Lauer László 1 év 6 hónap börtön. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa az ítéleteket 
mérsékelte: dr. Nagy Pál 1 év, Gedai István 1 év 6 hónap, Orendás Béla 1 év 6 hónap börtön. 
Ez a végső ítéletük volt, amit ki is töltöttek. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa az íté-
leteket a következőképpen indokolta: „A vádlottak társadalmi veszélyességének vizsgálatá-
nál arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a vádlottaknak sem cselekményben, sem személyé-
ben nem fedezhető fel magas fokú társadalmi veszélyesség. Cselekményük nem nagy súlyú-
ak, szűk körűek, egy-két cselekmény jellemzi ellenforradalmi magatartásukat, nem a cselek-
mények sorozata." 

Tószeg: November 4-e után néhány fiatal röpcédulákat szórt szét Tószegen. Úgymond a 
közrend ellen izgattak, és sztrájkra szólították fel a parasztságot. Az is „kitudódott", hogy 
volt csendőrök szervezkedtek a hatalom fegyveres átvételére. Hogy mennyire volt igaz, 
mennyire nem, egy biztos: az életükkel fizettek érte. 1957 februárjában nyolc férfit vittek be a 
pufajkások Tószegen a volt jegyzőlakásba. „Itt kettesével zártak be bennünket - emlékezik 
Törőcsik Mihály. En egy pappal, a tiszavárkonyi Kenyeres Lajossal, akit később a Tiszába lőt-
tek, zártak egy szobába. Kegyetlenül megvertek, összerugdostak, el is ájultam. Aztán a legna-
gyobb szobában összeült - magukról így mondták - a »statáriális bíróság«. Kihirdették az íté-
letet: a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nevében halálra ítélnek. Bekötötték a szemem, 
falhoz állítottak, majd vezényeltek: egy, kettő, három, tűz! - és egy gumibottal az asztalra 
csaptak. Ezek után kihirdették, hogy kegyelmet kapok, de fel kell esküdnöm a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormányra. Nem esküdtem fel, talán nem is voltam észnél ekkor. Az egyik 
verőlegény az 1970-es években elmondta, hogy ketten nem esküdtünk fel: a pap és én. Ami-
kor másodszor is kihoztak a szobából, a fejemhez tartották a géppisztolyt. Esküdjek fel! Nem 
tettem meg. Ekkor egy sorozatot engedtek a falba a fejem mellé. Nem messze lakunk onnan, a 
szüleim azt hitték, agyonlőttek. Megvertek megint, majd hazaengedtek. Nem bírtam menni, 
szinte csúsztam-másztam. A többiek is így szenvedtek előttem az úton. Közülük aztán ketten 
bele is haltak a verésbe, a harmadik még néhány hónapig élt. Műtéteken átesve már csak én 
vagyok életben a nyolc megkínzott közül. De a verőlegényeket nem felejtem: Szalay Lászlót, 
Kolozs Mihályt, Templom Ferencet, meg a többieket." 

Szolnok: A megyeszékhelyen máig vitatott körülmények között alakult meg Kádár Mun-
kás-Paraszt Kormánya. A forradalom napjaiban a városban is volt szoborledöntés, ami a meg-
torlások egyik okát szolgáltatta. Szolnok 1956. október 30-tól november 4-én hajnalig Kablay 
Lajos alezredes, hely őrségparancsnok és Szathmári József százados, városi védelmi parancs-
nok katonáinak teljes ellenőrzése alatt állott. Ezeket a katonatiszteket is elérte aztán a kommu-
nista hatalom bosszúja. November 4-én hajnalban ugyanis a megszálló szovjet csapatok lőni 
kezdték azt a laktanyát, ahol Szathmári volt a parancsnok. Szathmári megtette azt, ami min-
den jó tiszt kötelessége ilyen helyzetben, de neki később bűnül rótták fel: géppuskatűz köze-
pette odalépdelt a támadó parancsnoki kocsihoz, és kérte, szüntessék be a tüzet. Ha ezt nem 
tette volna, a laktanyáját körülvevő 36 harckocsi percek alatt megsemmisítette volna a légvé-
delmi tüzérezredet. Súlyos büntetésre ítélték, lefokozták. 1990-ben posztumusz őrnaggyá lép-
tették elő. Felettesét, Kablay Lajost is bebörtönözték, lefokozták. A velencei halászati téeszből 
ment nyugdíjba. 1990 nyarán posztumusz ezredessé léptették elő. 

Danes József a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács elnöke, 1956. november 9-étől 
pedig a Szolnoki Városi Tanács VB elnöke volt. 1957. január 31-én lemondott. 1957. április 
24-én a kórházi ágyáról vitték el, és két hónapon át fogdában tartották. 1958 decemberében 8 
évi börtönre ítélték. Rajtuk kívül még számos embert meghurcoltak, bebörtönöztek, bántal-
maztak a rendszer pribékjei. December végéig csak Szolnokon 147 főt fogtak le, 47 házkuta-
tással egybekötött razziát hajtottak végre. Szoros kapcsolatot tartottak fenn az üzemekkel, 
részt vettek a taggyűléseken, az aktívaértekezleteken, aktivizálták a rendőrség és az AVH ál-
tal kiépített besúgórendszert, így megtudtak mindent. Gosztonyi Péter adatai szerint Szolno-
kon is volt kivégzés, mások ezt cáfolják. 

47 



Karcagon véres kegyetlenkedésekre került sor. Ennek főleg az szolgáltatta az okot, hogy 
október 30-án a páncéltörő tüzérosztály Forradalmi Katonai Tanácsa megválasztására össze-
hívott gyűlés résztvevői elküldték Szabó Sándor főhadnagyot, a párttitkárt és Radnai Tamás 
főhadnagyot, a parancsnok politikai helyettesét. Ezt nem bocsátották meg, Szabó lett a karha-
talom parancsnoka, melyben katonák és civilek együtt tevékenykedtek, az ÁVH módszereit 
alkalmazva. Agyonverték Kemény Pált, a Városi Forradalmi Bizottság tagját, mert főhad-
nagyként szolgált az előző rendszer hadseregében. Keményt eltemetni sem engedték Karca-
gon, sem szülőfalujában, Mezőberényben, így Szolnokon kaparták el a temető egyik sarká-
ban. 1957 nyarán a családjának is (felesége, két gyermeke, öreg szülei) menekülniük kellett 
Karcagról. Megkínozták Tamás József főtörzsőrmestert, kiverték a fogait és elkergették a had-
seregből. Bűne, a Magyar Királyi hadseregben is szolgált. Radnai feljelentése alapján Szabóék 
lefogták, és bíróság elé állították az alakulat 14 tisztjét és tiszthelyettesét, családjukat pedig 
tönkretették mint ellenforradalmárokat. 

Egyéb megtorló akciók a megyében. A pufajkások Jászfényszaruban is találtak egy „ellenforra-
dalmi csoportot", amelyet szétvertek, a jánoshidai rendőröknek pedig segítséget adtak, le-
fegyverezték őket. Tiszaréven is felfedtek egy leverésre váró csoportot. Tiszaörsön, 
Tiszaderzsen és Tiszaszőllősön erőszakkal zavarták szét az „ellenforradalmi" tanácsot, átku-
tattak 47 házat, Tiszaörsön lefogtak egy 12 tagú csoportot és fegyverrejtegetőket vettek őrizet-
be. Jászapátin a Haladás Tsz feloszlatása szolgáltatott okot a 38 házkutatáshoz, a razziához, és 
48 személy lefogásához. Törökszentmiklóson sajtótermékek keresése címén átkutattak 35 há-
zat, valamint a gimnáziumot, hat ízben razziáztak, valamint lefogtak és előállítottak 42 sze-
mélyt. Mezőtúron december 30-ára „rendet" teremtettek. Kunhegyesen 22 házkutatást tartot-
tak, 130 személyt állítottak elő, akik közül húszat bűnvádi eljárásba fogtak. Az emlékműrom-
bolásban résztvevőket a kár megtérítésére, valamint az újjáépített emlékmű karbantartására 
kötelezték. Tiszafüreden a karhatalmisták elrabolták a vízügyi igazgatóság főmérnökét. 
Tiszavárkonyban a gáton elfogták, megverték, majd tarkólövéssel kivégezték Kenyeres Lajos 
plébánost. Holttestét a Tiszába dobták. 

Epilógus. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendcsinálás azért is tekinthető különösen bru-
tálisnak, mert itt néhány emlékműdöntésen, békés tüntetésen kívül másra nem igazán került 
sor. A sortüzek, lincselések és más véres cselekmények szerencsére megkímélték a lakosságot. 
A megye - és ezen belül a megyeszékhely, Szolnok - területén nagy számmal éltek a rendszer-
nek elkötelezett egyénei is, akik segítségével és részvételével a megtorló gépezet olajozottan 
beindulhatott. Szolnokot a népnyelv mind a mai napig „kis Moszkva" néven emlegeti. Az 
egykori szabadságharcosok és forradalmárok egyre fokozódó számban, de ma is köztünk él-
nek, őrzik emlékeiket, mit sem feledve. 

Retkes Tamás 
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Móser Zoltán felvétele ' 
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