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A forradalom 60. évfordulójának megünneplése sokféle esemény megrendezésére adott 
alkalmat. Ezek egyike szakmai kerekasztal konferencia megrendezése volt a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében. A résztvevők a téma értő képviselői, levéltárosok, 
muzeológusok és könyvtári szakemberek. A beszélgetés irányítását Kiss Gábor 
könyvtárigazgató vállalta. 
A köztudatban az a kép él, hogy a forradalom Budapesté. Azonban az események nemcsak a 
fővárosban zajlottak. A beszélgetés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet e tényre. 
Megyénkben számos szakmai kiadvány dolgozta fel a helyi történéseket, de mindez a 
köztudatba kevéssé ment át. A beszélgetés jó alkalom volt ezek áttekintésére.  
Bevezetésképpen Béres Katalin történész elevenítette fel a véres eseményt, amikor 
Zalaegerszegen, október 26.-án, az Ady utcai pártházból a tömegbe lőttek. A választott 
küldöttség felszólította Dénes István első titkárt, hogy mondjon le. Ő látszólag ezt megtette. A 
tömeg ekkor követelte, hogy jöjjön ki, és álljon közéjük. Ekkor jöttek a lövések bentről. Hat 
sebesült és két halott maradt ott. Németh Imre, a Tejüzem dolgozója, és Telenkó János honvéd. 
Kapiller Imre levéltáros egy eddig kevéssé preferált vonalat vizsgált. Milyen volt a 
Néphadsereg katonáinak a hozzáállása? A forradalom napjaiban egymásnak ellentmondó 
parancsokat kaptak a katonák. A tisztek sem tudták mi tévők legyenek, melyik oldalra álljanak. 
Fentről várták az utasításokat, ahol ugyanolyan tanácstalanság uralkodott. A katonaság 
műszaki állapotára jellemző, hogy a Pártház elé vezényelt öt harckocsiból mindössze kettő ért 
oda. Egy útközben lerobbant, kettő pedig hátra maradt ennek biztosítására. 
Csomor Erzsébet levéltáros a Zalaegerszegi Forradalmi Tanács megalakulásáról szólt. Óriási 
tömeg gyűlt össze a Petőfi Klubban (ma a Göcseji Múzeum épülete), ahol a tanácskozást egy 
budapesti egyetemista nyitotta meg. Varga Ferencet választották meg elnöknek, a titkár pedig 
Pék József lett. 
A forradalom napjaiban szinte megállás nélkül üléseztek. Ekkor vállalt szerepet Fülöp István, 
Szerencsés Rudolf, Ostoros Károly is, amiért a megtorlást követően súlyos árat kellett 
fizetniük.  
A helyi sajtó pontos kronológiája a forradalom eseményeinek. Erről dr. Gyenes Imre 
helytörténeti könyvtáros beszélt. Október 26-án a rendes kiadást követően rendkívüli szám 
jelent meg. Nemzetiszín kerettel, lelkes, felszabadult cikkekkel. Október 28-án szakítanak a 
korábbi elnevezéssel, „Új Zala” címmel új szerkesztőség alakul. A főszerkesztő Rákosy 
Gergely. A felszabadult sajtó elemi erővel mutatkozik meg. A november 4-i számban Pál 
József ír verset „A szabadsághoz!” címmel. A „Világ proletárjai egyesüljetek”feliratot felváltja 
a „Szabad Független Magyarországért” szlogen. Közlik a Nagy Imre beszédet, a kilépést a 
Varsói Szerződésből.  Néhány napig tart csupán az eufória, a november 6-i szám már újra az 
MDP lapja. A sajtó előbb konszolidálódik, mint az utca, ahol még decemberben a meghirdetett 
országos sztrájkhoz csatlakoznak a zalaegerszegiek. Szentmihályi Imre múzeumigazgató 
azonban ekkor már csak titokban meri a fényképfelvételeit elkészíteni. 
              Gyenes Imre 
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