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Dokumentum

Az ötvenes évek legendás magyar válogatottja, az 
Aranycsapat történetét már számtalan kötetben, 
dokumentumfilmben és egyéb művészeti formában 
feldolgozták. (A Wembley-ben szerepelt tizenkét 
játékos közül csak háromról nem készült önálló, a 
futballista teljes életútját bemutató kötet, többekről 
két–három is, sokszor nem is egy szerző tollából.)

A rendszerváltás után még életben lévő játékosokkal 
készített interjúk és kötetek már válaszoltak arra 
a kérdésre, hogyan élték meg az interjúalanyok 
a forradalom időszakát. Egészen mostanáig csak 
két labdarugó esetében derült ki, hogy valamilyen 
szerepet játszott lakóhelye forradalmi eseménye-
iben. Grosics Gyula a Serleg utcai lakásának pincé-
jében, a Móricz Zsigmond téri diákfelkelők fegyve-
reit tárolta október 30-a és november 6-a között.1 
Czibor Zoltánnak a forradalomban való részvé-
telét több anekdota, interjú őrzi. Ezek valóságtar-
talmát nehéz ellenőrizni.2 Utóbbi emigrálása után a 
Belügyminisztérium rendelkezésére az az információ 
állt, hogy fegyverrel kényszerítette a Honvédelmi 
Minisztérium Ezredes utcai garázsának parancsnokát, 
hogy távozzon munkahelyéről, majd a garázsban 
tárolt gépkocsikat a forradalmároknak adta át.3 

Most viszont olyan dokumentum került elő, amely 
az Aranycsapat balfedezetének, Zakariás Józsefnek4 

1 Kő András: A Grosics. 1-től 1-ig. Székesfehérvár, Apriori, 2007, 176–178.
2 Bodnár Zalán – Szöllősi György: Czibor Zoltán. Fényképes életrajz az Aranycsapat legendás szélsőjéről, a Barcelona világklasszisáról. 

Göd, Rézbong, 2019, 42–43. A szerzők szerint a Széna téren, mások szerint a Vérmezőn is fegyverrel a kezében látták, de a harcokban 

való részvételéről nem tudnak. Czibor saját elmondása szerint akkori klubcsapatában, a Budapest Honvédban megválasztották a 

Forradalmi Bizottság elnökének, helyettesei Kocsis Sándor és Budai László lettek. 
3 Vö. Koós Levente: „Ha majd az ellenségek kibékülnek, otthon találkozni fogunk.” Czibor Zoltán és a belügy. Aetas, 2015/4, [67–81.] 76. 

A szerző az ÁBTL 3.1.5. O-11911 7 dosszié alapján vonta le következtetését.
4 Zakariás József (1924–1971): olimpiai bajnok (1952), Európa Kupa-győztes (1953), világbajnoki ezüstérmes (1954) labdarúgó. Kétszeres 

magyar bajnokcsapat tagja, játszott az angolok elleni 6:3-as mérkőzésen és a 7:1-es budapesti visszavágón is. Az itt említett kitüntető 

címet 1951-ben kapta meg.
5 Szeidl István: Az aranycsapat szürke eminenciása. Zakariás József élete. Budapest, B-Humanitas, 2002.
6 Zakariás Mária személyes közlése, 2021. 07. 18.
7 Oroszi Ferenc (1898–1997): géplakatos, hajógyári művezető. 1945. áprilistól 1947. júliusig az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a 

Nemzetgyűlés tagja, a szabad szakszervezetek képviseletében. 1946–1948-ban a zuglói nemzeti bizottság tagja. 1950 és 1953 között 

Kistarcsára internálták.
8 Varga Gyula (1901–?): géplakatos, 1949-től kerületi elöljáró. 1950-től 1961-ig a XIV. kerületi tanács elnöke volt.

a forradalomban játszott eddig nem ismert szerepét 
igazolja. (A népszerű „Zaki” életéről készült kötetben 
nem szerepel az esemény.5 Saját családja csak 
annyira emlékszik, hogy édesapjuk napokra eltűnt, 
ők pedig a második szovjet támadáskor megsérült 
Kacsóh Pongrác utcai lakásukból nélküle a budafoki 
rokonaikhoz menekültek.6)

A forrás a Zuglóban élt Oroszi Ferenc,7 a szakszerve-
zetek képviseletében megválasztott nemzetgyűlési 
képviselő hagyatékából került elő. A dokumentum 
egyetlen közgyűjtemény állományában sem 
szerepel (az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, 
Plakát- és Kisnyomtatványtár, valamint a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye online 
’56-os gyűjteménye sem őriz belőle példányt), ami 
egyedi jellegét bizonyítja és indokolja közzétételét.  

Az események helyszínén, a főváros XIV. kerületében 
a szövegben említett (Ideiglenes) Nemzeti Bizottság 
megalakítása gondolatának már voltak történelmi 
előzményei. Levéltári források alapján Zuglóban a 
kerületi tanács vezetői (Varga Gyula tanácselnök8 
és Horváth Géza tanácselnök-helyettes) már 1956. 
október 22-én megállapodtak a kerületi pártbizott-
sággal abban, hogy a Hazafias Népfrontot 1945–
46-os mintára alakítják át nemzeti bizottsággá, és 
abba bevonják a volt szövetségi pártok vezetőit. 

Szabó Róbert

Az Aranycsapatból a forradalomba 
Egy korai dokumentum a zuglói nemzeti bizottság 1956-os 
megalakításáról
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Velük 1956. október 22-én este és másnap is tárgya-
lásokat folytattak.9

A röplap 1956. október 28-án készült, akkor, 
amikor Nagy Imre radikális fordulatot jelentett be 
az az október 23-i események értékelésében, azt a 
délutáni beszédében nemzeti demokratikus mozga-
lomnak minősítve (a reggeli MDP PB határozatban az 
eseményeket forradalomnak és szabadságharcnak 
nevezte, és elrendelte az azonnali tűzszünetet, 
amelyet a KV előzetesen már elfogadott.) A Szabad 
Nép aznapi cikkében, Híven az igazsághoz címmel 
már nem ellenforradalmi, fasiszta puccskísérletnek 
bélyegezte a korábbi napok eseményeit, egyúttal 
tudósított a VII. kerületi Nemzeti Bizottság 
megalakításáról.10

A forrás a XIV. kerületi Ideiglenes Nemzeti Bizottság 
létrejöttéről tájékoztat. Ma már tudjuk, hogy szó 
szerint ideiglenességet tükröz, mert másnap a 
nemzeti bizottság összetétele megváltozott, csupán 
Kovács Mátyás,11 Nyúl Ferenc kisiparos12 és Bartóffy13 
maradt a véglegesnek tekinthető, október 29-én 
megalakult nemzeti bizottságban.

A grémium létrejöttének körülményeit nem ismerjük, 
valószínűleg nem személyes megbeszéléseken válasz-
tották meg a tagokat, hanem azok távollétében, 
„behívás” alapján történt. (Ezt bizonyítja Balogh István14 
példája. A páter monográfusa15 szerint a pap-politikus 
nem vett részt az 1956-os forradalomban, november 
4-e utáni felajánlkozását pedig a Kádár-kormány 
elhárította.) Teljesen bizonytalan az is, hogy ebben az 
összetételben valaha összeült-e a nemzeti bizottság. 
A kiválasztás egyik, ha nem a legfőbb szempontja a 
kerületi közismertség lehetett, a névsor összeállítása 
nem szakmai hozzáértés alapján történt. (Feltehetően 
kellettek olyan személyek, akiknek elfogadottsága 
magas és népszerűségük megkérdőjelezhetetlen volt.)

9 Vö. Eörsi László: Zugló, 1956. Fegyveres ellenállás a XIV. kerületben. Budapest, XIV. kerületi Önkormányzati Hivatal, 2016, 17.
10 Híven az igazsághoz. Szabad Nép, 1956. 10. 28. 1.; Nemzeti bizottságok alakulnak a budapesti kerületekben. Szabad Nép, 1956. 10. 28. 1.
11 Kovács Mátyás: A XIV. kerületi Kisgazda Párt volt alelnöke, majd a Hazafias Népfont kerületi elnöki tisztét is betöltötte. 1957. augusztus 

26-án Toller Károly forradalom alatti magatartásáról tett tanúvallomást (Toller Károly és társai perben).
12 Nyúl Ferenc: A Szociáldemokrata Párt volt tagja. 1957. augusztus 2-án tanúként hallgatták ki Kovács Béla tárgyalásán (Toller Károly 

és társai per 2. rendű vádlottja).
13 Bartóffy György (1919–?): mérnök, egyetemi tanár. Vezetésével alakult meg Zuglóban a Forradalmi Egyetemi Zászlóalj nevet viselő 

fegyveres egyetemista szervezet, amely a forradalom alatt mindvégig Kopácsi Sándor utasításainak megfelelően tevékenykedett. 

Bartóffy szerepet vállalt a XIV. kerületi végleges Nemzeti Bizottság munkájában is. 1956. november 4-én Király Béla embereihez 

csatlakozva elhagyta az országot, és külföldön telepedett le.
14 Balogh István (1894–1976): római katolikus pap, politikus. A Független Kisgazdapárt tagjaként (1944–1947) rövid ideig miniszterelnökségi 

államtitkár, majd kisgazdapárti főtitkár (1947. február–június). 1944. decembertől 1951-es lemondásáig folyamatosan nemzet- és 

országgyűlési parlamenti képviselő. 1947. júniustól a Független Magyar Demokrata Párt elnöke volt.
15 Miklós Péter: Balogh István politikai pályája. Doktori (PHD) értekezés. Szeged, 2012.

A kétoldalas, betűhíven közölt röplap azt bizonyítja, 
hogy a XIV. kerületi MDP vezetésében és a Hazafias 
Népfront vezetőiben még élt a remény, hogy a 
kezdeményezésükkel megalakított „népfrontos” 
összetételű nemzeti bizottságban továbbra is 
megőrizhetik korábbi vezető szerepük maradékát. A 
felülről kezdeményezett, a korábbi párt- és tanácsi 
vezetés befolyását biztosítani szándékozó kísérlet 
nem élhette túl a forradalom kibontakozását. Az 
események ellenőrzésére, azok befolyásolására tett 
kísérletük egy napot élt…

Zakariás József válogatott labdarúgó 1949-ben. Fotó: 
Fortepan / Kovács Márton Ernő adományozó, 33149.
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A XIV. kerületi IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG 
felhívása.

Magyarok! Kerületünk Dolgozó Népe!

A Magyar Dolgozók Pártja XIV. kerületi Bizottsága és a XIV. kerületi Hazafias Népfront javaslatára ma délben 
kerületünk lakóinak jogos kívánságára megalakult a kerületi IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG.

A kerületi IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG tagjai:

Balogh István, a Balogh-párt volt vezetője,
Bartóffy György, szövetkezeti dolgozó, egyetemi hallgató,16

Béres Gyuláné, szövőnő, a Könnyűipari Minisztérium dolgozója,17

Csonka Gyula, a ker. [kerületi] Parasztpárt volt elnöke,
Csatlós András, a Danuvia gyár dolgozója,18

Dombai Tibor, a Geofizikai Int. [Intézet] Kossuth-díjas igazg. [igazgatója], a Népfront elnöke,19

Engler Zoltán, a Telefongyár dolgozója,
dr. Farkas Károly, az Uzsoki kórház igazgatója,20

Kovács Mátyás, a ker. [kerületi] Kisgazda Párt volt alelnöke,
Lotharides István, a ker. [kerületi] Kisgazda Párt volt elnöke,21

Macsári Károlyné, a Főv. [Fővárosi] Villamosvasút dolgozója,
Nyúl Ferenc, a Szoc. dem. [Szociáldemokrata] Párt volt tagja,
Nyerges Béla iskolaigazgató,
Sebestyén Ernő, kisiparos,
Sima Sándor műlakatos mester,22

Simándi Béla újságíró, a ker. [kerületi] Kisgazda Párt volt elnöke,23

Sugár G. János, tanácsi összekötő, 
Süle János, a ker. [kerületi] tanács dolgozója,
Schumeth János, a XIV. ker. [kerületi] MDP első titkára,24

dr. Tóth István, a Pedagógus Szakszervezet titkára,
Varga Gyula, a XIV. ker. Tanács elnöke,
Várkonyi Györgyné, a ker. MNDSZ. volt elnöke, a ker. Népfrontbiz. tagja,
Virág Imre, Közp. Szerszámgyár ifjú munkása, 
Zakariás József kiváló sportoló.25

16 A röplap kiadói tévedtek. Bartóffy György egyetemi tanár volt és nem egyetemi hallgató.
17 Személyéről nem sokat lehet tudni. 1957. március 15-én tanúvallomást tett a zuglói forradalmi rendőrség vezetői ellen indított (Toller 

Károly és társai) perben Antal Jenő vádlott magatartásáról.
18 Csatlós András: 1947-ben a Danuvia Fegyver- és Lőszergyár Rt.-ben a Magyar Kommunista Párt vezetőségi tagja volt.
19 Dombai Tibor (1912–1990): geofizikus, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatójaként 1954-ben kapta meg a Kossuth-díj II. fokozatát.
20 Dr. Farkas Károly: patológus, 1948–1957-ben az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója volt.
21 Lotharides István: 1948–49-ben Budapest törvényhatósági tagja, 1950-ben Zuglóban bőröndös mester volt.
22 Sima Sándor (1894–1968): 1922-ben önálló műlakatos, 1932-ben ezüst-, öt évvel később aranykoszorús (1937) műlakatos mester lett. 

Több hazai és nemzetközi versenyen vett részt, és azokon számos díjat nyert.
23 Simándi Béla (1899–1969): költő, író, újságíró. A Horthy-korszakban több kisregénye és elbeszélése jelent meg. Tanyasi tanítóként 

kapcsolatba került a földmunkásmozgalommal, majd Dobi István révén a Független Kisgazdapárttal. 1945 után kisgazda lapoknál 

dolgozott (a Kis Újság vidéki kiadása, a szegedi Kis Újság rovatvezetője), 1953-tól az Országos Takarékpénztár Sajtóosztályának 

munkatársa volt.
24 Schumeth János (1914–1998): vasesztergályos, pártfunkcionárius. 1952-től 1974-ig egy év megszakítással az MDP (MSZMP) Budapest 

XIV. kerületi Bizottsága első titkára. Több alkalommal bekerült az MDP/MSZMP vezető testületeibe (MDP KV tag 1951 és 1956, MSZMP 

KB póttag 1959-től, majd rendes tag 1962 és 1966 között). 1957 és 1975 között listáról és egyéniben választva is tagja volt a magyar 

törvényhozásnak.
25 Zakariás József a „kiváló sportoló” kitüntető címet 1951-ben kapta meg.
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Az IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG az üzemek által javasolt tagokból kiegészül.

A ma megalakult kerületi IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG teljes mértékben átérzi azt a felelősséget, amely 
reá hárul ebben a nehéz helyzetben. Átérzi a kerület dolgozó népének gondját, nehézségeit, követeléseinek 
jogosságát. Ezért a legfontosabb és legsürgősebb feladatának tekinti:

1./ Kerületünk lakóival egyetemben, minden erővel támogassa az új magyar Nemzeti Kormányt, abban a 
törekvésében, amely népünk jogos, nemzeti és demokratikus követeléseit kívánja megvalósítani.

2./ Mivel legsürgősebb feladatunknak tekintjük, máris hozzáfogtunk, hogy kerületünkben haladéktalanul 
helyreállítsuk a teljes rendet, megindítsuk a lüktető, alkotó életet, mert ezt akarjuk, hogy a tragikus napok 
után megkezdődjék kerületünk egészséges vérkeringése.

3./ Azonnal hozzáfogtunk kerületünk dolgozó népének élelmiszerekkel való ellátásához, a közlekedés helyre-
állításához és beindításához, a tragikus harc során ért károk mielőbbi helyrehozásához.

Azt akarjuk és azért dolgozunk, hogy minél előbb meginduljon szeretett kerületünk alkotó, dolgos élete, hogy 
mielőbb megvalósuljanak kerületünk lakosai, dolgozó népének jogos követelései.

Ennek érdekében fordulunk kerületünk lakosságához és kérjük, támogassa az IDEIGLENES NEMZETI 
BIZOTTSÁG-ot, új kormányunkat mind a mostani legsürgősebb, mind távolabbi feladatai megvalósításában.

Budapest, 1956. október 28.

Hazafias üdvözlettel:

a XIV. kerületi IDEIGLENES
NEMZETI BIZOTTSÁG.

Tudnivalók:

1./ A kerületi IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG székhelye:
XIV. ker. Pétervárad u. 2. I. em. 21.

2./ Az IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG fogadóóráit naponta reggel 9 órától délután 5 óráig tartja.


