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Décsey Sándor

Zászlógyalázási per
( 1956)

I Q  /T  /L  októberében a magyar hadtörténe- 
/  s J  ö  lemben példátlan eseményre került 

sor Nagykanizsán a 27. lövész ezrednél.1 Az alakulat 
csapatzászlójából a népköztársasági, közkeletű nevén 
„Rákosi”-címert a parancsnok utasítására kivágták.2 
Jelenlegi ismereteink szerint ilyen zászlócsonkítás 
sem korábban, sem azóta nem történt a mindenkori 
magyar fegyveres erőknél. Nem hasonlíthatóak eh
hez az esethez a világosi síkon 1849-ben történtek. 
Ismeretes, hogy akkor több honvédzászlót szétvág
tak, majd a darabokat a tisztek és a honvédek maguk
hoz vették. Ezt akkor nem a zászlók meggyalázása 
céljából tették, hanem azért, hogy azok ne kerüljenek 
az ellenség kezébe. Tulajdonképpen tehát megmen
tették őket a meggyalázástól.3

Ahhoz, hogy ezt az esetet megfelelően tudjuk ér
telmezni, fontos tudnunk néhány dolgot. A zászló a 
hadseregeknél a legfőbb jelkép és jelképhordozó is 
egyben. A csapatzászló önmagában megtestesíti a tu
lajdonos alakulatot.4 A zászló tisztelete, csatában való 
megvédelmezése a katonák egyik legfőbb feladata 
volt. Ha egy alakulat csatában elveszítette a zászlaját, 
az az alakulat minden tagjára nézve a lehető legna
gyobb szégyen volt. Gyakran a legénység megtizede
lését és az alakulat feloszlatását vonta maga után.

A zászlón található jelképek, címerek és egyéb 
motívumok világosan és félreérthetetlenül jelzik a 
szemlélő számára, hogy az adott alakulat mely or
szág haderejébe tartozik, valamint azt, hogy mik a 
legfontosabb „szentségek” a számára. A 20. század 
elejéig sok zászlóról még azt is meg lehetett tudni, 
hogy ki az adott ország uralkodója. Sok országban, 
így Magyarországon is, a katonák a zászlóra tették le

az esküt. Ahogy a korabeli (1949-es) honvédeskü fo
galmazott: „ ...Zászlóinkat szabadságharcos elődeink 
példáin lelkesülve, győzelemre viszem. Parancsnoka
inkat, zászlóinkat, baj társaimat megvédem, fegyvere
inket és egyéb harci eszközeinket el nem hagyom.. . .”

1956 őszén, a forradalom során az egyik legfon
tosabb szimbolikus cselekedet országszerte a „Ráko- 
si-címer” eltávolítása volt. Zászlókról, épületekről, 
mindenhonnan pillanatok alatt eltűnt az elnyomást 
megtestesítő, szovjet jellegű szimbólum. A forrada
lom és szabadságharc jelképe lett a lyukas közepü 
zászló és a koronátlan kiscímer.5 Míg az utcán, a ci
vilek között a rendszerrel való elégedetlenségnek ez 
teljesen elfogadott formája volt, addig a katonáknál 
az ilyen jellegű „véleménynyilvánítás” korábban el
képzelhetetlennek látszott.

A nagykanizsai események röviden

Tekintsük át röviden, hogy milyen események 
zajlottak le a forradalom és szabadságharc idején a 
nagykanizsai alakulatnál. Ebben segítségünkre van 
az a jelentés, amit az események után készítettek 
az ezred tisztjei.6 Természetesen nem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy a jelentéseket az esemé
nyekben érintett tisztek írták önmaguk és közvetlen 
bajtársaik tevékenységéről, tehát semmi esetre sem 
nevezhetők elfogulatlannak. Ennek ellenére az egyes 
katonai alakulatok magatartásának vizsgálatához el
engedhetetlen (és pótolhatatlan) forrást jelentenek.

Az október 23-ai budapesti történésekről a rá
dióból értesültek. 24-én, hajnali 4 órakor Üveges 
Lajos őrnagy, ezredparancsnok7 riadót rendelt el, 5 
órára pedig az összes gépkocsi előállt, kiosztották 
a lőszert és elsőfokú harckészültség lépett életbe. A 
személyi állomány egységes volt a tennivalókat il
letően: „ Menjünk Budapestre! Mi majd elbánunk az 
ellenforradalommal!" A  laktanyában hangszórókon 
keresztül hallgatták a rádió adását. Nagy Imre sze
mélye megosztotta az állományt, ám azt mindenki 
helyeselte, hogy Kádár János lett a Központi Veze
tőség első titkára.8 (Ne feledjük: a beszámoló 1956.
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december 30-ai dátummal készült!) A városban le
zajlott felvonulás során leverték a vörös csillagokat 
a középületekről (Gépgyár, Tanácsháza stb.), ledön- 
tötték a szovjet hősi emlékművet, kivágták a címert a 
zászlókból, illetve külföldi katonák sírjait dúlták fel a 
beszámoló szerint.

26-án általános sztrájk kezdődött a városban. A 
diákok csatlakoztak a Gépgyár dolgozóihoz, és de
legátust küldtek a laktanyához, azzal a céllal, hogy a 
katonákat bevonják az eseményekbe. Üveges őrnagy 
tudatta a küldöttséggel, hogy a katonák nem vonul
nak fel, de egyetértenek a követelésekkel. 10 óra után 
14-15 ezer fos tömeg érkezett a laktanyához, „le a 
vörös csillaggal, le a ruszki ruhával” kiáltásokkal. 
Felolvasták a 13 pontot, és fegyvert akartak szerezni. 
Megpróbálták betömi a kaput, de ezt az őrség meg
akadályozta. A parancsnok döntése alapján 50-60 
katona kiment a városba, és csatlakozott a felvonu
lókhoz. Erre a tömeg elhagyta a laktanya környékét. 
Üveges őrnagy tárgyalt a helyi ellenforradalmi veze
tőkkel, hogy húzza az időt, s ne kelljen fegyvert osz
tania a civileknek.9 Este 200-300 fő részeg betörte a 
laktanya kapuját, és rálöttek az örkatonákra. 13 gép- 
pisztolyos tiszt elállta az útjukat, mire a tömeg ki
hátrált a laktanyából. Ugyanekkor nagy tömeg gyűlt 
össze a Pártház előtt a városban, amit honvédtisztek 
védtek. Lövöldözés tört ki a téren lévőkkel. 30 fő
nyi fiatal a laktanyához ment, ahol segítséget kértek 
a pártházat védő „ávósok” ellen. Tervük azt volt, 
hogy egy tűzoltóautót feltöltenek benzinnel, és ezzel 
felgyújtják az épületet. Erre a parancsnok két harc
kocsit irányított a pártház védelmére. 27-én a tömeg 
hangulata radikalizálódott, a tárgyalások nem vezet
tek eredményre. Fegyvereket, autókat és kíséretet 
akartak, hogy Budapestre menjenek. Megtámadták 
a tiszti épületeket (lakásokat), fegyverek és ávósok 
után kutattak. A tisztek hangulata ennek megfelelően 
rossz volt, féltették a családjaikat. Megszervezték a 
tiszti házak védelmét.10

28-ától a katonák kiszállásokat hajtottak végre a 
rend helyreállítására, párttitkárok, tanácselnökök 
megvédésére, többek között Csurgón, Letenyén, Ga
lambokon. Kiskomáromban. A tiszti állomány hangu
lata megingott, a vezetés nem volt szilárd. A politikai 
tisztek, akik nem nézték jó  szemmel Üveges őrnagy 
és az egyik helyi forradalmi vezető. Békéi tárgyalása
it és egyre szorosabb kapcsolatát, igyekeztek maguk 
köré vonni a „megbízható” tiszteket."

30-án a Nemzeti Bizottság leváltotta Üveges őrna
gyot a helyőrség-parancsnokságról. A Pártházat védő 
tiszteket visszavonták. Velük együtt a pártbizottság 
titkára is bement a laktanyába, ám a parancsnok 
utasítást adott, hogy fegyverezzék le és rakják ki a 
laktanyából. Este utasítás érkezett, hogy az alakulat 
alakítsa meg a Forradalmi Katonai Tanácsot (FKT).12 
A tartalékos tiszti tanfolyamon lévő egyetemisták 
követelték, hogy szereljék le őket, mert Budapestre 
akarnak menni, s harcolni. A parancsnok ebbe be
leegyezett.13 Ugyanezen este az ezred tisztjei közül

hatan (köztük 3 politikai beosztású) két civil pártve
zetővel (a letenyei járási és a nagykanizsai városi bi
zottság első titkára) Jugoszláviába mentek.14

31-én éjszaka 2 órakor riadót rendeltek el, majd 
megkezdődött a FKT megválasztása, amelyen jelen 
volt a városi Nemzeti Bizottság két tagja is.'5 A Ta
nácsba összesen 19 főt választottak meg, szemben a 
parancsban javasolt 9-11 fővel. Képviseltette magát 
a tisztikar, a tiszthelyettesek és a legénység is.16 A je 
lentés leszögezi, hogy a FKT szovjetellenes volt, s a 
fegyveres harcra buzdított.

Ekkor történt a minket leginkább érdeklő esemény 
is. „ Gosztonyi László őrmester, a FKT tagjának ja 
vaslatára, Üveges Lajos őrnagy utasítására megbecs- 
telenítették a csapatzászlót. Fazekas Antalfőhadnagy 
és Gergely Menyhért hadnagy bicskával kivágják a 
címert és a földön összetapossák. ”17

A jelentés szerint 31-én kezdődött a katonák szö
kése az alakulattól. Mindeközben a párthoz hű tisz
tek között illegális kommunista szervezkedés indult 
a laktanyában.

A november 1-je és 4-e közötti időszakot legjob
ban a zűrzavar szóval lehetne jellemezni az alaku
latnál. Különféle mendemondák kaptak szárnyra 
(volt horthysta tisztek át akarják venni a város pa
rancsnokságát, egyes tisztek fegyvert osztanak stb.). 
A tisztikar névsorát kiadták a Nemzeti Bizottságnak 
(név, rendfokozat, születési hely és idő, anyja neve, 
beosztás, származás). Az ezredparancsnok politikai 
helyettesének irodájából eltűntek a politikai helyette
sek káderlapjai, a pártaktivisták névsora.

November 3-án érkezett a hír, hogy Dombóváron 
nagy létszámú szovjet páncélos egység van. Megkez
dődött az ellenállás előkészítése. 3000 lánggránátot 
töltöttek fel és harckocsiaknákat málháztak gépko
csikra. Kiosztották az „M” zárolt fegyver és a ruha 
egy részét. 80 ezer lőszer tűnt el a laktanyából.18

Összeült a FKT, amely két javaslatot tárgyalt meg. 
Az egyik szerint az alakulat felveszi a harcot a szov
jetekkel, míg a másik szerint „ az ezred menjen szét az 
erdőkbe és folytasson gerilla harcot a szovjetek ellen. 
Végű! mégsem tudtak dönteni ezekben a kérdésekben 
és úgy határoztak, kimegy az egység utakra és ha jön 
nek a szovjet csapatok leteszik a  fegyvert. ”19

November 4-én lemondott a városi Nemzeti Bi
zottság és a FKT is. 5-én reggel a szovjet csapatok 
megérkeztek Nagykanizsára. Fegyveres ellenállás
ra nem került sor. Az alakulat tagjai közül többeket 
őrizetbe vettek, de később szabadon bocsátották és 
tartalékállományba helyezték őket.20

Ennyiről szólt a jelentés. A parancsnok mindezek
hez a következő megjegyzéseket tette. „A címert gya
lázatos módon vágták ki annak ellenére, hogy olyan 
parancsot kaptak a törzsfőnök helyettes vezetésével, 
hogy a Címert fejtsék le, vagy varrják le, és a gép
gyár kiküldött munkástanácsa arra kért bennünket, 
hogy a csapatzászlóra az új Kossuth Címert fe lv o n 
ják. ” Továbbá állítja, hogy a pártfunkcionáriusokat 
nem fegyverezték le, és a szökések csak november



4-én kezdődtek (16 katona és tiszthelyettes). Az 
egyetemisták leszerelése csak nappal volt lehetséges, 
véleménye szerint az anyagok leadása és az utazás 
miatt. Emlékezete szerint a FKT két javaslata novem
ber 3-án a gerillaharc, illetve a fegyverletétel volt a 
szovjetek előtt.

A vizsgálat

Üveges Lajos őrnagy ügyét ezzel korántsem zárták 
le. Mint oly sok tiszt esetében, nála is a felülvizsgá
lat következett. Ez volt hivatott eldönteni, méltó-e 
arra, hogy továbbra is a Néphadsereg kötelékében 
szolgáljon. 1957. január 19-én a Pf. 720321 alakulat 
felülvizsgálati bizottsága rendfokozata meghagyása 
mellett tartalékos állományba helyezte, háromhavi 
illetmény megítélésével.22 Üveges őrnagy a bizottság 
jegyzőkönyvéhez a következőket fűzte hozzá: „...a  
Katonai Tanács választásán Gosztonyi őrmester ja 
vaslatot tett arra, hogy a csapatzászlóról a Köztár
sasági Címert távolítsuk el. És mivel a MAORTüzem  
küldöttei, akik szintén jelen  voltak a tanács válasz
táson és akiktől a csapatzászlót is kaptuk annak ide
jén  hasonló kéréssel fordultak hozzám azzal, hogy ők 
majd az új Kossuth címert fogják ráhímeztetni. így 
következett he a csapatzászlóból a címer kivágása. ”23 
Február 22-én kelt döntésével a Pf. 71 1524 Tiszti Fe
lülvizsgálati Bizottsága az előző döntést jóváhagyta, 
de hozzátették, hogy „a Honvéd Esküben és a sza
bályzatainkban a csapatzászlóra vonatkozó tételek 
megszegéséért, a csapatzászló meggyalázásáért Üve
ges őrnagy ügyét a Hadbíróságnak javasoljuk átad
ni. ”25 A határozatban szerepel, hogy Üveges őrnagy 
hozzáfogott Nagykanizsa szovjetek elleni védelmi 
tervének kidolgozásához, s egy „Szabad Kanizsa” 
rádióadó létrehozása céljából leszereltette a somogy- 
csicsói AVH rádió-zavaró berendezést.

A Kaposvári Katonai Ügyészség a Népköztársa
ság megdöntésére irányuló szervezkedés bűntetté
nek gyanúja miatt rendelt el nyomozást az ügyben 
1957. július 6-án.26 A vallomásokban végig jelen volt 
a zászló megcsonkításának kérdése. Minden katonai 
tanú, aki jelen volt a tanácsválasztáson, nyilatkozott 
az esetről, tehát valószínűsíthető, hogy a kihallgatok 
nagy hangsúlyt fektettek a kérdés tisztázására. Abban 
nagyjából egyetértenek a tanúk, hogy Gosztonyi őr
mester tett javaslatot a címer eltávolítására. Üveges 
őrnagy adott rá utasítást. Zakor Sándor főhadnagy, 
az ezred törzsfőnökhelyettese kapott utasítást a csa
patzászló kiadására, és jelen volt, amikor Fazekas fő
hadnagy eltávolította a címert. Zakor a következőket 
tette még hozzá: „Határozottan állítom, hogy a  tömeg 
ezt nem követelte. Az én véleményem, hogy abban az 
esetben is, ha idejét múlta is a csapatzászló, akkor 
sem szabad megcsonkítani, mivel ebben az esetben a 
[Hadtörténeti] Múzeumnak kell átadni, valamint az 
az egység, amelyiknek a zászlója megsemmisül, illet
ve megbecstelenítik, abban az esetben parancsnokok

és akik ezt elkövetik, hadbíróság elé kell állítani, a 
legénységet pedig szét kel! szórni. ”27

Fazekas Antal főhadnagy: „Én ebben annyiban 
vettem részt, hogy a csapatzászlót tartottam, amíg ki 
lett vágva. Határozottan tagadom, hogy én is vágtam 
volna. ”28

Gosztonyi László őrmester, az értelmi szerző a 
következőket vallotta: „...javasoltam, hogy a csa
patzászlóban még mindig a Népköztársasági címer 
van, és azt ki kell cserélni Kossuth címerre, vagyis 
csináltassunk bele Kossuth címert. " Az ő tudomása 
szerint Fazekas és Zakor főhadnagyok, valamint egy 
honvéd hajtották végre a kivágást. Még hozzátette: 
„ Meg kívánom jegyezni, hogy az, aki a csapatzászlót 
megcsonkítja, elhagyja, vagy az ellenség kezére adja, 
a szabályzatok értelmében hadbíróság előtt fe le l tet
teiért. Én ezekre akkor nem gondoltam. ”29 Fentieket 
három héttel később már így adta elő: „A javaslato
mat elfogadták és többek között Fazekas főhadnagy 
több tiszttel elment, hogy eltávolítsa a csapatzász
lóból a címert. Nemsokra rá visszatértek, Fazekas 
kezében a csapatzászlóból kivágott Népköztársasági 
címer volt. Majd odament Üveges őrnagyhoz, átad
ta neki a zászlódarabot. Én a javaslatommal nem 
ezt akartam, mert tudatában voltam annak, hogy a 
csapatzászló megcsonkítása, abban való részvétel 
bűncselekmény. A javaslatommal azt akartam elérni, 
hogy vagy új zászlót kérünk, vagy esetleg az új címert 
ráhímezzék a régi helyére. Megkívánom jegyezni, 
hogy tudomásom van arról, hogy a csapatzászlót, ha 
elavult, akkor a múzeumba kell helyezni. ”30

Üveges Lajos a Nagykanizsai rendőrkapitánysá
gon a következőket vallotta: „ ...magamhoz hívattam 
Zakor főhadnagyot és közöltem vele, hogy a címert 
varja le, fejtse le vagy bontsa le. O az utasítást meg
értette és Fazekas főhadnagyot, valamint még egy fő t  
kijelöltem, akivel Zakor eltávozott. Majd később visz- 
szatértek és Fazekas főhadnagy átadta a címert, mely 
ki volt vágva a zászlóból, [ . . . j a  gyűlés befejeztével 
tudtam meg, hogy Fazekas főhadnagy a kiadott uta
sítás ellenére bicskával vágta ki a címert, amelyben 
segítette öt Getgely hadnagy is. Későbbiekben Zakor 
főhadnagy jelentette, hogy a címer kivágását nem 
tudta megakadályozni, mivel Fazekas ittas volt és a 
pisztolyával hadonászott. ”31

Szurgyi Barnabás százados szerint ez október 29- 
én este történt, és Üveges őrnagy vetette fel. Ha nem 
teszi, senkinek nem ju t eszébe.32 Vajtai István főhad
nagy szerint is a parancsnok volt a kezdeményező.33 
Bodnár Béla tartalékos örvezető vallomásában így 
fogalmazott: „Üveges ezt a kérdést el tudta volna 
kenni olyformában, hogy nem teszi f e l  a javaslatot a 
személyi állomány felé, esetleg ha követelték volna, 
hivatkozott volna arra, hogy most más komolyabb 
problémák vannak. ',34

A Katonai Ügyészség Üveges Lajos őrnagyot 
1957. július 19-én előzetes letartóztatásba helyezte.35 
Szeptember 10-én határozat született a vádlott vagyo
nának zár alá vételéről, mivel „a bűnvádi eljárás so-
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rán előreláthatóan a cselekmény súlyosságánál fogva 
vagyonelkobzás is meg lesz állapítva. ”36 Szeptember 
4-én határoztak a nyomozás befejezéséről, másnap a 
nyomozás anyagát ismertették Üveges Lajossal, aki 
-  többek között -  az alábbi kiegészítést tette: „Za- 
kor főhadnagy vallomásának azon része nem fed i a 
valóságot, hogy tőlem kapott utasítást, hogy a  csa
patzászlóból a címert vágja ki. Én kértem őt, hogy a 
címert varr ja  le, fe jtse  ki, de arról nem volt szó, hogy 
bicskával, durván vágják ki. ”37

A szeptember 30-án kelt vádirat a következőkép
pen fogalmazott az esettel kapcsolatban. Október 31- 
én, a gyűlésen „javasolták, hogy a csapatzászlóban 
még mindig vöröscsillagos címer van és hogy már 
mindenhonét eltüntették, ezt is tüntessék el. Üveges 
őrnagy ekkor elodázhatta volna a kérdést, de saját 
kezdeményezésére utasítást adott Zakor főhadnagy
nak, hogy a csapatzászlóból a címert tüntesse el, mint 
az ezred törzsfőnök helyettese. Fazekas főhadnagy’ 
italos állapotban bicskával durván megcsonkította a 
csapatzászlót, a címert pedig bevitte a gyűlésre és ott 
dobálták és rá is tapostak. A címer kivágását a tömeg 
nem követelte. ”38

A tárgyalás

A tárgyalást 1958. január 22-23-án folytatták le 
a Nagykanizsai Járásbíróság épületében, a Kapos
vári Katonai Bíróság előtt. Itt a Tanács elnökének 
kérdésére Üveges Lajos I. rendű vádlott a követ
kezőket adta elő. 1956. október 31-én a Katonai 
Forradalmi Tanács megválasztásának alkalmával 
Gosztonyi törzsőrmester [sic!] indítványt tett, hogy 
az ezred csapatzászlójából a köztársasági címert ki 
kell vágni, illetve el kell távolítani, mivel a MAORT 
vezetősége ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy 
egységemnek új csapatzászlót fo g  adományozni. 
Gosztonyi törzsőrmester indítványát a jelenlévők  
elfogadták, majd parancsot adtam Zakor főhad
nagynak, ezred törzsfőnök helyettesének, hogy a 
csapatzászlón lévő köztársasági címert fe jtse  le, 
vagy bontsa le. Nem fed i a valóságot az a körül
mény, hogy Zakor főhadnagynak olyan irányú pa 
rancsot adtam volna, hogy a  köztársasági címert 
a csapatzászlóból vágják ki. A jelenlévők között 
tartózkodott Fazekas főhadnagy, aki egy beosztott 
tisztem volt, ittas állapotban a  helységet elhagyta, 
majd Gergely hadnagy segítségével a csapatzászlót 
a zászlótartó tokból kivették, majd a  csapatzászlót 
durván megcsonkították, illetve zsebkéssel a címert 
a zászlóból kivágták. Ezen cselekményüket Zakor 
főhadnagy ezred törzsfőnök helyettes már nem tud
ta megakadályozni. A kivágott címert Fazekas és 
Gergely hadnagyok lehozták bemutatni a kultúrte
rembe, m ajd a címert átvettem tőlük és az asztalra 
helyeztem. Nem fed i a valóságot az a körülmény, 
hogy a csapatzászlóból kivágott címert a  sarokba 
dobtam és azt a beosztottak megtaposták. ”39

Zakor Sándor a tárgyaláson tett vallomásában már 
azt mondta, hogy Gosztonyi őrmester javaslata után a 
vádlott közölte vele, hogy a csapatzászlóból a címert 
vágja ki, vagy varrassa le. A kivágást az ittas álla
potban lévő Fazekas főhadnagy követte el, de nem 
bicskával, hanem ollóval. „Ezt követően az utasítást 
végrehajtva a csapatzászlóból kivágott címert levit
tük a gyűlés színhelyére, majd bemutattam I. rendű 
Üveges Lajos vádlottnak, aki a  kivágott címert magá
hoz vette, majd a sarokba dobta. ”40 Szurgyi Barnabás 
százados szerint a kivágott címert Üveges „az egység 
előtt felmutatta, majd a sarokba dobta. ”41 Ezt a ver
ziót erősítette meg Vajtai István főhadnagy vallomása 
is. Érdekes módon Fazekas Antal volt főhadnagy, a 
tárgyaláskor már polgári egyén, a bíróság előtti val
lomásában említést sem tett a csapatzászlóval történ
tekről. Gosztonyi László volt őrmester a bíróság előtt 
tett vallomásában elismerte, hogy ő tette a javaslatot a 
címer kivágására, amit a vádlott elfogadott. Tudomá
sa szerint a kivágást Zakor főhadnagy hajtotta végre, 
majd a címert a vádlott a sarokba dobta.42 Érdemes 
megjegyezni, hogy a meghallgatott összesen 47 tanú 
közül mindössze 8 említette az esetet vallomásában. 
Természetesen a tanúk között voltak civilek, illetve 
más alakulatbeliek is, akik nem voltak jelen a gyű
lésen, más kérdésekben voltak beidézve (27 fő). 
A további 12 fő, aki az alakulat tagja volt, nem tett 
említést az esetről, vagy nem volt jelen a gyűlésen, 
vagy nem tartotta említésre méltónak az esetet, és az 
ügyész sem kérdezett rá. Ezt a két utóbbi lehetőséget 
a magunk részéről kizártnak tartjuk.

Az ítélet

A  bíróság Üveges Lajos tartalékos őrnagy vádlottat 
bűnösnek mondta ki a népi demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevé
keny részvétel bűntettében, ezért 4 év börtönre, mint 
főbüntetésre, lefokozásra, egyes állampolgári jogai 
gyakorlásától 3 évi időtartalomra történő eltiltásra, 
valamint vagyona egynegyed részének elkobzására, 
mint mellékbüntetésre ítélte 1958. január 23-án kelt 
ítéletében.43 Az ítélet indoklásában a zászlóval történ
teket így foglalták össze: „A gyűlésen I. rendű vádlott 
az elnökségben foglalt helyet és amikor a gyűlésen 
az egyik beosztottja felvetette, hogy miért van még 
mindig a régi címer a csapatzászlóban, l. rendű vád
lott, bár a körülmények erre egyáltalán nem kénysze
rítették, önként, minden különösebb ráhatás nélkül 
utasítást adott egyik beosztott tisztjének, hogy a csa
patzászlóból a címert nyomban tüntesse el, mire azt 
bicskával durván kivágták, és még a gyűlés tartott, 
amikor a kivágott címert a terembe bevitték és az asz
talra dobták, ami aztán huzamosabb ideig a kultúr
terem sarkában hánykolódott, ott taposták, semmibe 
vették. ”44 Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a 
vádlottak és védőik pedig enyhítésért fellebbeztek.



A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága 
Katonai Kollégiumának Különtanácsa 1958. április 
1-jén megtartott zárt tárgyalásán az elsőfokú ítéletet 
ellen bejelentett fellebbezéseket elutasította.45 Termé
szetesen nem csak a csapatzászló meggyalázása miatt 
ítélte el a bíróság Üveges Lajost. A teljes hitelesség 
kedvéért álljon itt az ítéletben szereplő cselekmények 
rövid listája, amiket külön-külön már érintettünk. 
1956. október 23. után alakulatánál rendet és fegyel
met tartott. Biztosította a pártház védelmét, tömeg- 
tüntetéseket, szoborledöntéseket akadályozott meg, 
sortüzet is parancsolt (áldozatokkal nem járt). 1956. 
október 29-én részt vett a Városi Gépgyárban tartott 
nagygyűlésen, ahol főként az ö leváltását követelték. 
Felszólalásában kijelentette, hogy a nép mellett van, 
igaz magyar ember, és hogy kész megvédeni a vá
rost a szovjetektől. (Egyes tanúk elmondása szerint 
még édesapja vitézi címére is hivatkozott magyarsá
ga bizonyítása érdekében.) A helyőrség-parancsnoki 
teendőket így is át kellett adnia. Természetesen egy 
civil fórumnak semmilyen joga nem volt egy kato
nai vezető leváltásához. A továbbiakban szoros kap
csolatot tartott fenn a városi Nemzeti Bizottsággal és 
forradalmi gyűlésekre járt. 1956. október 31-én az 
elnökségben foglalt helyet a FKT választógyülésén, 
eközben utasítást adott arra, hogy a csapatzászlóból 
tüntessék el a címert. Még aznap visszahívta a helyi 
pártbizottságból a katonai őrséget, megtiltotta, hogy 
a pártbizottság munkatársai bevonuljanak a laktanyá
ba, és katonáknak öltözzenek, majd, amikor mégis 
megérkeztek, lefegyverezte és elküldte őket. Hoz
zájárult ahhoz, hogy az alakulat kémelhárító tisztjeit 
letartóztassák. 1956. november 1-jén Somogyudvar- 
helyre ment, hogy helyreállítsa a rendet a környező 
határörörsökön. Közben utasítására a somogyudvar- 
helyi nemzetőrök a határőrségtől fegyvereket kaptak. 
Somogycsicsón meglátogatta az ottani ÁVH-s rádió- 
állomást, a sorállományt bevonultatta az egységéhez, 
az elromlott rádiót pedig megpróbálta megjavíttatni, 
hogy annak segítségével „Szabad-Nagykanizsa” rá
dióadót létesíthessenek. Még Somogycsicsón arról 
értesült Kaposvártól, a hadosztály forradalmi bizott
ságától, hogy szovjet csapatok közelednek feléjük. A 
vádlott belejelentette, hogy kész harcolni a szovjetek 
ellen. 1956. november 2-án a FKT ülésén ismertette 
a Nagykanizsa védelmére vonatkozó elképzeléseit, 
továbbá intézkedett harckocsiaknák és lánggránátok 
előkészítéséről. Előbb mozgósítást akart elrendelni 
a városban, majd ennek lehetetlenségét belátva két 
tisztet küldött ki, hogy a nemzeti bizottságnál gyüle
kező önkénteseket fegyverkezelésre oktassák. 1956. 
november 4-én arról értesült, hogy Kaposvár szovjet 
kézre került, a letartóztatottak -  köztük hadosztály- 
parancsnoka -  kiszabadultak. Ez utóbbitól utasítást 
kapott a forradalmi bizottság letartóztatására és a 
„rendcsinálásra”, aminek nem engedelmeskedett. El
tűrte, hogy a pánikba esett katonák elhagyják a lakta
nyát, hogy fegyvert és lőszert vigyenek magukkal; az 
ellenállástól azonban intette őket. Dél körül a kato

nákat bevonta a laktanyába, és fegyvereiket leadatta. 
Mindezekből látható, hogy tevékenysége igen kétol
dalúnak nevezhető, tetten érhető benne a sok akkori 
tisztre jellemző irányváltás, ami október 28-a után 
következett be.

Üveges Lajos volt őrnagy tehát jogerős ítélettel 
börtönbe került, többek között, a csapatzászló meg- 
gyalázásáért. A részleges közkegyelemről szóló 1959. 
évi XII. törvény 2. §-a alapján büntetése a felére csök
kent. A kitöltött fogva tartási idő napra pontosan 2 év 
volt (1957. július 19.-1959. július 18.). A Kaposvári 
Katonai Bíróság NT 359/37/1990. számú határozatá
val az ítéletet semmisnek nyilvánította. 1990. február 
28-án Üveges Lajost tartalékos alezredessé léptették 
elő. 2001. február 15-én hunyt el.46

Mi történt valójában

Az egymásnak helyenként ellentmondó vallomások 
dzsungelében egy valami biztos. A 29. Lövész Ezred 
1950M csapatzászlójából a „Rákosi”-címert kivág
ták. Hogy valójában mire adott utasítást a parancs
nok, beosztottai az ő parancsa alapján jártak el, vagy 
önhatalmúlag átértelmezték azt, esetleg eleve félre
érthető volt, már soha nem fogjuk megtudni. Azt az 
ügy minden szereplőjének tudnia kellett volna, hogy 
szabályellenes, amit tesznek. Ezzel többen utólag, a 
vallomástételkor pontosan tisztában voltak. Október 
31-én éjszaka, a -  vélhetőleg -  felfokozott hangula
tú gyűlés közben többen megfeledkeztek esküjükről, 
szabályzataikról. Ez minden korban elfogadhatatlan 
egy katonától, különösen egy hivatásos tiszttől. Nem 
tudhatjuk, hogy kire mekkora nyomás nehezedett, 
milyen érzések kavarogtak a szereplőkben. Ne feled
jük, az október 28-ai fordulat után vagyunk, amikor 
a hadsereg vezetői ellenforradalom helyett hirtelen 
forradalomról, a nép jogos követeléseiről kezdenek 
beszélni. Sok tiszt elbizonytalanodott, egyesek -  akik 
addig felléptek a felkelők ellen -  most félni kezdtek a 
felelősségre vonástól, míg mások igazolni látták ko
rábbi magatartásuk helyességét.

Hogy a konkrét esetben mi vezethette Üveges őr
nagyot a kérdéses utasítás kiadásához, nem fogjuk 
soha megtudni. Talán bizonyítani kívánta beosztott
jai előtt, hogy teljes mértékben szimpatizál a forrada
lommal. Félt, hogy könnyen a „rossz oldalon” találja 
magát, ha nem próbál meg forradalmibbnak lenni 
mindenkinél. Gosztonyi őrmester bizonyára nem 
gondolta át, hogy javaslata milyen következmények
kel jár. Zakor főhadnagy hibát követett el, amikor 
teljesítette parancsnokának a csapatzászló kiadására 
vonatkozó utasítását.

A szolgálati szabályzat nemcsak lehetőséget biz
tosít a törvénytelen és szabályellenes parancs meg
tagadására, hanem egyenesen kötelezi erre a beosz
tottakat. Hogy Fazekas főhadnagy ittas volt-e, vagy 
csak a forradalmi hevület fűtötte tette elkövetésekor, 
teljesen lényegtelen. Meg kell jegyezni ugyanakkor,
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hogy -  jelenlegi ismereteink szerint -  Üveges Lajos 
őrnagyon kívül az eset szereplői közül senki más nem 
került bírósági felelősségre vonás alá a zászlócsonkí
tás miatt. Hogy van-e, és ha igen, milyen összefüggés 
ezen esemény és aközött, hogy a tárgyaláskor már 
sem Gosztonyi őrmester, sem Fazekas főhadnagy 
nem volt hivatásos állományban, egyenlőre nem de
rült ki.

A címert kivágták a csapatzászlóból.47 Le lehetett 
volna takarni, például kétoldalt egy-egy vörös színű 
anyagdarabbal.48 A parancsnok által többször említett 
lefejtés az adott körülmények között kivitelezhetet
len volt. Azt csak mühímző műhelyben, megfelelő 
gépekkel lehetett volna elvégezni. Természetesen 
felsőbb utasítás hiányában mindegyik megoldás bün
tetendő lett volna. Külön említésre méltó, hogy mek
kora hangsúlyt kapott a vádlott védekezésében az, 
miszerint a kivágott címert nem dobta a sarokba, azt 
nem taposták meg.

Érdekes módon, 1957-ben, amikor a „Rákosi”-cí- 
mert felváltotta a „Kádár”-címer, a katonai alakula
tok részére nem rendszeresítettek új zászlót, hanem 
a meglévőket bevonták a Hadtörténeti Múzeumba,

J egyzetek---------------------------------------------------

1 Postafiókszám: 7314. Az alakulatokat a titkosság érdekében 
nem nevezték nevükön, hanem ilyen négyjegyű fedöszámokkal 
látták el. Ez szerepelt az alakulat iratain, a bélyegzőkön, minden 
hivatalos helyen.
2 I950M gyalogsági csapatzászló, amelyet a 6600/Elnökség- 
1950. számú körrendelet (Csapatzászlók kivitelezésének módo
sítása. Honvédségi Közlöny, 6. [LXXVII.] évfolyam, 23. szám. 
423. p.) rcndszcresitett. Mérete 120x140 cm, anyaga vörös se
lyem. Mindkét oldalán középen a Magyar Népköztársaság cí
mere (40 cm széles), a zászlólap négy szélén fehér és zöld, ék 
alakú pártázat. Ez volt a magyar hadtörténclem első rendszere- 
sitett vörös alapú csapatzászlója. A zászlót 1952. áprilisában a 
Dunántúli Ásványolaj Gépgyár dolgozói adományozták. A Gép
gyár az események leírásában MAORT néven szerepel. A zászló 
tárolásáról a rendelet melléklete a következőket írja: „A csapat- 
zászló használaton kiviil a zászlótartó szekrényben tartandó [...] 
a zászlótartó szekrényt jó l látható központi helyen kell elhelyez
ni. A csapatzászló mellé állandóan I fő  diszört kell vezényelni. 
(Diszöllözetben. géppisztollyal.) E diszörséget a  csapattest legki
válóbb harcosai látják el. A csapatzászló-szekrény napnyugtától- 
napkeltéig kivilágítandó."
3 Ügy tervezték, hogy a darabokat majd ismét összevarrják, ha 
a körülmények ezt lehetővé teszik. Erre azonban még a kiegye
zés (1867) után sem került sor. Ezek a zászlótöredékek azután a 
nemzeti emlékezet fontos darabjaivá váltak. Hasonló eset történt 
a Nagy Háború során, 1915-ben, Przcmysl várában a megadás 
előtt. Itt szintén szétdarabolva rejtettek el legalább egy, de való
színűleg több császári és királyi, valamint magyar királyi csapat- 
zászlót az oroszok elől.
4 Erre utalva szokták mondani: ahol a zászló, ott az alakulat.
5 Utóbbit nevezi a köznyelv „Kossuth-cimer"-nek.
6 Egy 1956. december 17-ei vezérkar főnöki utasítás alapján 
minden alakulatnál összefoglaló jelentések készültek az októ
ber-novemberi eseményekről. Ezek a jelentések kitérnek a sze
mélyi, fegyverzeti és anyagi veszteségekre; az elöljáró-parancs
noksággal. más alakulatokkal és a szovjetekkel való kapcsolatra: 
a személyi felelősség kérdésére és a helyőrség területén történt 
„ellenforradalmi" eseményekre (Hadtörténelmi Levéltár 1956-os 
Különgyüjtemény 2. doboz 21. őrzési egység, 268-278. p. [a to
vábbiakban: MN KGY-F + oldalszám]). A jelentést 1956. decem-

és központilag fejtették el a régi címereket. Ezek he
lyére került az új címer. Ezzel jött létre a módosított 
1950M csapatzászló, mert nem egy új zászlót rend
szeresítettek, hanem a korábban már kiadott darabok 
kivitelezését módosították.49

Az eset megtörtént, a magyar hadtörténelem gaz
dagabb lett egy különleges epizóddal, amely messze 
túlmutat önmagán. Ismételten rávilágított arra, hogy 
a 20. század emberének életében milyen fontos sze
repük van a jelképeknek, szimbólumoknak. A gyűlölt 
hatalmat megtestesítő címer eltüntetése^ és helyére 
egy olyannak emelése, amely az emberek számára 
elfogadható, követhető értékeket, eszméket közvetít, 
a forradalom idején mindenki számára fontos volt. 
Gosztonyi őrmester bizonyára az utcáról, a civilek 
felől kapta az indíttatást javaslatához. Nem értette, 
hogy ha mindenhol „megszabadultak már” a régi
től, akkor az ö zászlaján miért van még mindig fönt. 
Hasonló gondolatot mutat a Gépgyár küldöttségének 
felajánlása is. A mi hadseregünk, a mi fiaink harcol
janak ugyanazon címerrel díszített zászló alatt, amely 
alatt mi is felvonulunk -  gondolhatták a forradalmi 
munkásifjak.

bér 30-ai dátummal aláírta: Keleti Ferenc őrnagy, parancsnok 
politikai helyettese, Sebján József őrnagy, törzsfönök, Balogh 
Sándor főhadnagy, szállító század parancsnoka, Vajtai István fő
hadnagy, személyügyi tiszt és Szurgyi Barnabás százados, ezred 
klub parancsnok. A továbbiakban az idézeteknél a jelentés erede
ti szóhasználatát alkalmazzuk.
7 Üveges Lajos (1922. március 27. Sajólád -  2001. február 15. 
Ónod). Szülei zsellérek, apja I. világháborús tizedes, a vitézi rend 
tagja volt. 1943. október 4. és 1944. március 4. között teljesítet
te tényleges katonai szolgálatát a m. kir. I. Ejtőernyős Ezrednél 
Pápán, mint kerékpáros honvéd. 1950. július 17-étöl Tapolcán, 
a Tartalékos Tiszti Iskolában, majd a 75. Lövész Ezrednél, mint 
századparancsnok szolgált. 1951. október 1-jétöl a 29. Lövész 
Ezred 3. zászlóaljának parancsnoka, majd 1952. november l-jé- 
töl a Honvéd Akadémia hallgatója századosként. 1953. október 
15-étöl a 29. Lövész Ezred parancsnoka őrnagyi rendfokozatban 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár 81518. Ok- 
mánygyüjtö). 
x MN KGY-F 269. p.
’ MN KGY-F 270. p. A civil vezetők közül a jelentés többeket 
megnevez, egyiküket (Békéi) a Szabad Európa Rádió hírszerző
jének nevezi.
10 MN KGY-F 271. p.
" MN KGY-F 272. p.
12 Janza Károly altábornagy, honvédelmi miniszter parancsa. 
Idézi például: Dr. Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg az 
1956-os forradalom és szabadságharc időszakában (Egyetemi 
Kiadó, Budapest, 2003, 63. p.). A jelentés végig Forradalmi Ka
tonai Bizottságról beszél, de mi a helyes megnevezést használjuk 
a továbbiakban.
13 A jelentés készítői fontosnak tartották megjegyezni, hogy a pa
rancsnok csak a Forradalmi Katonai Tanácsot megalakító gyűlés 
után szereltette le az egyetemistákat, akik a gyűlésen szovjet- és 
pártellenes hangulatot szítottak.
14 MN KGY-F 273. p.
15 Érdekes adalék, hogy a gyűlésen a tisztek nem mertek szavazni, 
mertjelen volt Keleti Ferenc őrnagy, a parancsnok politikai helyet
tese. Egyikük javasolta, hogy távozzon a teremből, amit egyik társa 
megtoldott azzal, hogy fokozzák le, és „ toloncolják ki Romániába, 
ahonnan jött. " Később mindketten tagjai lettek a tanácsnak.
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“  MN KGY-F 274. p. A jelentés szövegezői olyan információkat 
jegyeztek meg az egyes tagokról, mint például: „továbbszolgáló 
tiszthelyettes volt Horthynál és a II. világháborúban 7-8 kitün
tetést szerzett" vagy „több esetben volt népi demokrácia ellenes 
kijelentése".
17 MN KGY-F 275. p.
18 MN KGY-F 276. p.
19 MN KGY-F 277. p.
70 MN KGY-F 278. p.
21 12. Lövészhadosztály, Kalocsa, a 29. Lövész Ezred közvetlen 
felettes alakulata.
27 Hadtörténelmi Levéltár Kaposvári Katonai Bíróság 196/1957., 
10. p. (a továbbiakban: HL Kaposvári Kát. Bir. 196/1957. + ol
dalszám)
23 „A csapatzászlót a MAORT gyár dolgozói adományozták az 
alakulat részére" kitétel nem azt jelenti, hogy ők is készítették. A 
csapatzászlók ebben a korban (mint azóta mindig és napjainkban 
is) központilag készültek a Honvédelmi Minisztérium költségére. 
Azonban minden alakulatnak valamely környékbeli gyár, üzem, 
termelő egység dolgozói adták át. Ez tulajdonképpen az 1945 
előtt (de helyenként még 1949-ben is) létező zászlóanyai intéz
mény egyfajta továbbélése volt, kollektív „zászlóapaságként'’. 
Az „adományozó” szervezet szoros kapcsolatot tartott fenn az 
adott alakulattal, részt vett annak kulturális életében, ünnepsé
gein, egyfajta kapocsként működött a hadsereg és a civil szféra 
között.
24 3. Hadtest, Kecskemét, a 12. Lövészhadosztály elöljáró pa
rancsnoksága.
25 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 13. p.
26 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 14. p. A másodrendű vádlott 
Bodnár Béla tartalékos örvezetö volt, aki mint a FKT tagja, több 
tiszt lakásán vett részt házkutatásban, amelyek során elrejtett 
fegyvereket és a politikai tisztekre és pártaktivistákra vonatkozó 
iratokat kerestek. Ezek során a tisztekkel és feleségeikkel dur
ván beszélt, valamint a FKT részére egy darab motorkerékpárt 
rekvirált.
27 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 20. p. A vallomás dátuma: 
1957. február 14.
28 HL Kaposvári Kát. Bir. 196/1957. 27. p. A vallomás dátuma: 
1957. március 13.
29 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 32. p. A vallomás dátuma: 
1957. február 14.

10 HL Kaposvári Kát. Bir. 196/1957. 33. p. A vallomás dátuma: 
1957. március 9.
51 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 67. p. A vallomás dátuma: 
1957. július 16.
32 HL Kaposvári Kát. Bir. 196/1957. 72. p. A vallomás dátuma: 
1957. augusztus 30.
33 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 74. p. A vallomás dátuma: 
1957. augusztus 30.
34 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 220. p. A vallomás dátuma: 
1957. szeptember 6.
33 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 96. p.
36 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 227. p.
37 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 229. p.
38 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 241. p.
39 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 288. p.
40 HL Kaposvári Kát. Bir. 196/1957. 296. p.
41 Uo.
42 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 304. p.
43 HL Kaposvári Kát. Bir. 196/1957. 316. p. A másodrendű vád
lott Bodnár Bélát 1 év börtönre, lefokozásra, I év közügyektől 
eltiltásra és egynegyed résznyi vagyonelkobzásra ítélték.
44 HL Kaposvári Kát. Bír. 196/1957. 317. p.
45 Hadtörténelmi Levéltár Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiu
ma 202/1958. 16. p.
46 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár 81518. Ok- 
mánygyüjtö.
47 Véleményünk szerint a kivágás nem történhetett bicskával, 
zsebkéssel. A zászlólap három réteg vastagságú anyagát ilyen 
módszerrel legfeljebb szaggatni lehet, nem pedig meghatározott 
vonal mentén vágni. A címert pedig szabályosan körbevágták.
48 Ismeretes egy 1938M csapatzászló, ahol a középcímer feletti 
Szentkoronát takarták le ily módon. Sajnos azt nem tudni, hogy 
ez mikor történt, lehetséges, hogy a nyilas hatalomátvétel után, 
de lehet, hogy már a háború után. Második esetben külön érdekes 
a középcimer változatlanul hagyása a pajzstartó angyalokkal és 
zászló másik lapján lévő Szüzanya-ábrázolással egyetemben.
49 42/1957 HM utasítás, A csapatzászlók új címerrel való ellátá
sáról (Honvédségi Közlöny, XIII. évfolyam, 11. szám, 164. p.). 
Érdekessége ezeknek a csapatzászlóknak, hogy a rájuk hímzett 
„Kádár”-címer kisebb, mint a korábban rajtuk lévő, így a hímzés 
alól kilátszanak az eredeti öltések lyukai. Tulajdonképpen tehát 
az valósult meg, amit esetünkben is többen elképzeltek.

Föglein Gizella

A nemzetiségi érdekkép
viseleti szervezetek meg
alakulása és elnevezésük 

szimbolikája Magyaror
szágon a második világ

háború után (1945-1955)

Jogi-politikai háttér és előzmények

A  mérvadó hazai tudományos és politikai 
irodalom a németeket, szlovákokat, dél- 
szlávokat (szerbeket, horvátokat, szlo- 

venoicai) és románokat tekinti nemzetiségeknek. A 
mai Magyarországon a cigányok etnikai csoportnak 
minősülnek; a zsidóságot, mint önálló csoportot 
elsősorban vallási közösség értelmében határoz
zák meg.”1 Ez az 1980-as évek közepén publikált 
meghatározás és terminológia a második világhábo
rú befejezésétől az alkotmány módosításáról szóló 
1989. évi XXXI. számú törvényig, illetve a nem
zeti és etnikai kisebbségek jogairól alkotott 1993. 
évi LXXVII. számú törvényig de jure és de facto 
érvényben volt.
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