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Az 1953. július 26-án megjelent, 1034/1953. (VII. 
26.) számú Minisztertanácsi határozat1 szabályoz
ta az internáló- és kitelepítő táborok feloszlatását. 
Ezen a napon jelent meg a Magyar Közlönyben a köz

kegyelem gyakorlásáról szóló 1953. évi 11. törvényerejű 
rendelet is.2 A tervek szerint augusztus elejétől megindul
tak az internáló-, kitelepítő- és zárt táborokban levő sze
mélyek felülvizsgálatai.3 Akikről a felülvizsgáló bizottság 
úgy döntött, hogy nem veszélyesek a „demokratikus ál
lamrendre”, azokat szabadon bocsátották. Ez sok esetben 
bizonyos feltételek mellett valósulhatott meg. Többen 
voltak olyanok, akiket megadott városból és/vagy terület
ről kitiltással vagy rendőrhatósági felügyelet alá helyezés 
mellett engedtek el. Azon személyek, akiket a vizsgálóbi
zottság továbbra is kockázatosnak tartott az elbocsátásra, 
azokat Kistarcsán, a két különbíróság valamelyike továb
bi börtönbüntetésre ítélhette. A hivatkozott minisztertaná
csi határozat szerint a táborok teljes felszámolását 1953. 
október 31-éig be kellett fejezni. Ehhez a határozathoz, 
illetve a belügyminiszter 1. számú utasításának végrehaj
tásához 1953. július 30-án ütemterv is készült.4 Ezt kö
vetően, 1953. szeptember 11-én kelt az Országos Rend
őrkapitányság vezetőjének 00451-15/1953. TÜK. számú 
utasítása, amely összefoglalta az államvédelmi internáltak 
szabadon bocsátásával kapcsolatos eljárást.5

A szabadítások az internálótáborokból hol akadályoz
tatva, hol zökkenőmentesen folytak, és a visszaemlé
kezések, illetve levéltári dokumentumok alapján 1953. 
szeptember 19-ével a recski internálótábort kiürítették, 
vagyis a jelentések szerint nem volt már több internált a 
táborban.6

1954 nyarán Erdey Sándor és Benkő Zoltán volt recs
ki internáltak visszamentek a tábor helyszínére, de csak a 
kőbányába mentek fel, 
és messziről készítettek 
pár felvételt az elha
gyatott táborról, ame
lyet nem közelítették 
meg, mivel a tábor te
rületén focimeccs volt 
éppen, és nem akar
ták megkockáztatni, 
hogy felismerjék őket.7 
„A Mátrába érve irányt 
vettem Recsk felé, csak 
mikor a falu előtti jel
zőtábla előtűnt, akkor 
vették észre a többiek, 
hogy hol vagyunk. [...]
Meglehetősen gyors 
tempóban elértük a tá
bort [. ] közben már 
feltűntek az üres őrtor
nyok és a táborkerítés, ugyanabban az állapotban, ahogy 
mi annak idején hagytuk. Megint Recsken voltunk! Elér
tük a tábort, megpillantottuk a törzsépületet, a barakko
kat, a kórházat és a legszörnyűségesebbet, a fogdát. Már 
a sorompónál is voltunk, amely ugyanúgy mint régen, le 
volt engedve. A mellette lévő őrbódéból mindannyiunk
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Egy internálótábor utóélete 
-  avagy a recski internáló
tábor újraindítására tett 
kísérlet 1955-ben

„Semmi nem vész el csak átalakul”

megkönnyebbülésére nem ÁVH-s, hanem egy szimpati
kus idősebb bácsika jött ki és igazolványt kért. [...] A fel
nyitott sorompón áthaladtunk a szerszámtároló latrina és 
a sikló mellett, és máris a bánya alsó szintjén, a rakodónál 
voltunk. Egy ismeretlen irodaépületből, melyet szabadu
lásunk óta építettek, kijött egy civil ruhás bányai alkalma
zott a mi fogadásunkra. [...] megkérdeztem tőle, hogy kik 
vannak lent a táborban? A kiöntőhöz lépve lemutatott: Az 
ÁVH-sok éppen futballoznak a falu válogatottjával. A vér 
egy pillanatra meghűlt ereinkben, de azért folytattuk a 
»vizsgálatot«. Minden gépi berendezést működőképesen, 
eredeti állapotában találtunk. A dudva, a fű itt is, mint a 
barakkoknál, mindent benőtt, de emlékeinket ez sem tud
ta elhomályosítani. [...] Villámgyorsan lefényképeztem, 
»terepszemlénket« gyorsan befejeztük és visszaindultunk

a tábor felé. Érthető 
okokból nem fordultam 
rá a labdarúgó pálya 
felé vezető útra, hanem 
kissé tovább mentem az 
elhagyott barakkok irá
nyába. [. ] A gépház
tető fedezete alatt még 
egy pár fölvételt csinál
tam az elhagyott tábor
ról és máris tovább ro
bogtunk.”8

A visszaemlékezés
ből megtudható, hogy 
1954-ben, az akkori 
„hírek” szerint, a tá
bort köztörvényes el
ítéltekkel lebontatták. 
Nagyon sokáig „min
denki” így tudta, hiszen 

nem volt róla írott dokumentum, „csak” a visszaemléke
zések, illetve a dezinformációk. A Magyar Országos Le
véltárnak nem olyan régen átadott többdoboznyi anyagá
ban aztán előbukkantak azok a dokumentumok, amelyek 
segítségével rekonstruálhatóvá és jól nyomon követhe
tővé vált a recski internáló- és munkatábor 1953. szep-
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A recski tábor kerítése és a barakkok (Gyarmathy Lívia gyűjtéséből)
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tember 19-i bezárását követő sorsa. Mielőtt azonban az 
intemálótábor további története ismertetésére sor kerülne, 
fontos kitekinteni Magyarország akkori külpolitikájára és 
katonapolitikájára, ugyanis pont ennek a két sarkalatos té
mának a „szélén” járva érthető meg a recski intemálótábor 
későbbi sorsa.

***

Az ország háborús mozgósításának 
mind elvi, mind szervezeti kereteit a 
Honvédelmi Minisztérium Minisz
teri Kollégium ülésén tárgyalták 
meg, 1949. május 10-én és ezt köve
tően, szeptember 9-én.9 A kollégium 
a következő alapelveket fogalmazta 
meg: az ország-mozgósítási munká
kat egyetlen koordinációs szervnek 
kell irányítania, amelyet az Orszá
gos Tervhivatalban (OT) állítottak 
fel. A védelmi kiadások tervezése 
a továbbiakban is az OT feladata és 
felelőssége. A háborús és békeidő
szaki követelményeket, miután a 
hadsereg vezérkara kidolgozza, eze
ket átadja az OT-nak. Minden fon
tosabb minisztériumban létre kell 
hozni az ország-mozgósítással és 
katonai kérdésekkel foglalkozó (fő) 
osztályokat. Az ország-mozgósítási 
munkának a Koordinációs és Ra
cionalizálási Munka fedőnevet ad
ták, amelyet „KORA” mozaikszóval 
rövidítettek.10 A kül- és belpolitikai történések követ
keztében a mozgósítási munkák irányítására, a tárcaközi 
koordinációk ellátására (Nehézipari Minisztérium -  HM 
-  OT) létrehoztak egy új kormányzati szervet, az Üzem
gazdasági Tanácsot.11 A tanács elnökévé Gerő Ernő állam
minisztert nevezték ki, valamint tagja lett Farkas Mihály 
honvédelmi miniszter, Vas Zoltán, a Tervhivatal elnöke, 
Zsofinyec Mihály nehézipari miniszter, Friss István, az 
MDP Államgazdasági osztályának vezetője és Székely 
Béla vezérőrnagy, vezérkari főnök. Az előterjesztésben 
pontosan meghatározták a testület feladatát, amely elkép
zelésben egyik pontként az ország népgazdasági mozgó
sítási tervének elkészítése is szerepelt.12

A nagyon részletesen és aprólékosan kidolgozott terve
zet és a szigorúan központosított tervezés nagy apparátus 
mozgósítását tette szükségessé. Ezért 1951 októberében 
az OT-nak öt általános igazgatási egységbe szervezetten 8 
elvi és 12 szakfőosztálya működött. A XlX-es kódszámon 
az Általános Üzemi Főosztálynak hét osztálya működött, 
ebből a számunkra érdekes a Különleges Munkáltatási 
csoport, a letartóztatottak és elítéltek foglalkoztatása.13

A munka addig hol gördülékenyebben, hol nagyon ne
hezen folyt, egészen 1953 nyaráig, amikor a felállt Nagy 
Imre-kormány programjában nemcsak az amnesztiát és a 
törvénytelenségek megszüntetését ígérte, hanem kiemelt 
szerepet kapott az akkor már extrém kereteket öltött hadi-
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ipari termelés csökkentése, és ennek polgári célokra való 
fokozott ütemű átállítása. Az új katonapolitikai elvek ki
alakításakor a honvédség vezetőinek figyelembe kellett 
venniük úgy a júniusi párthatározatokat, mint a júliusi kor
mányprogram céljait és a szovjet katonapolitika elvárásait.

A hadsereg létszámának csökkenté
sét, szervezetének egyszerűsítését és 
leépítését, a hadiipar átalakítását úgy 
kellett végrehajtaniuk, hogy a kato
naság harckészültsége és a hadrafog
hatóság nem csökkenhetett.14 A ka
tonapolitika legfőbb irányító szerve 
továbbra is a Honvédelmi Tanács 
maradt, amelynek élén a mindenko
ri miniszterelnök állt, a tanács tagjai 
pedig a párt első titkárából, a belügy-, 
a honvédelmi, a kohó- és gépipari 
miniszterekből, valamint a vezérkar 
főnökéből állt össze.15 A hadműveleti 
és a mozgósítási problémák tovább
ra is a Honvédelmi Tanács alá tar
toztak. A további felszólalásokból, 
intézkedésekből az a kép tűnik ki, 
hogy a katonai vezetés gondolko
dásában továbbra is élt az a sztálini 
nézet, hogy elkerülhetetlen egy újabb 
világháború. Ennek egyik bizonyí
tott megnyilvánulása volt Bata Ist
ván altábornagy, akkori honvédelmi 
miniszternek a Katonai Tanács 1953. 
október 29-i ülésén elhangzott be
széde, melyben a kül- és belpolitikai 
helyzet értékelésekor kifejtette: téves 

az a gondolat, hogy a „háborús veszély elmúlt volna, és a 
hadsereg felszerelésében, kiképzésében sokkal lassúbb üte
met lehet diktálni. [...] Ha a békét fenn akarjuk tartani, ak
kor erősnek, még erősebbnek kell lennünk. [...] Csak az erő 
és egyedül csak az erő képes visszatartani az imperialista 
gyújtogatókat a III. világháború kirobbanásától.” Egyik leg
fontosabb feladatként meghatározta, hogy az „erőinket nem 
kímélve mindent elkövessünk, hogy a vezetésünk alatt álló 
hadsereget [ . ]  olyan kiképzési és harckészültségi színvo
nalra emeljük, hogy bármely percben készen legyen a ro
hambrigád megtisztelő feladatának végrehajtására”.16 Ha
sonlóan fogalmazott pár hónappal a Bata-féle beszéd előtt, 
1953 augusztusában Nógrádi Sándor is, aki a Néphad
sereg országos pártaktíva-értekezletén elmondott beszé
dében hangsúlyozta, hogy a nemzetközi helyzet bizonyos 
enyhülése nem szüntette meg a harmadik világháború 
kitörésének lehetőségét, és visszautasította azokat a véle
ményeket, amelyek szerint megszűnt a háborús veszély.17 
Mindezeken felül Kovács István ezredes, a hadműveleti 
csoportfőnök 1954. október 11-én előterjesztett egy ja 
vaslatot a honvédelmi miniszter részére a „Néphadsereg 
hatéves perspektivikus átfegyverzési tervéről”. A terve
zetben az ország védelmi képességének és a hadsereg 
harckészségének erősítése érdekében a légvédelem és a 
légierő korszerűsítését tartotta a legfontosabbnak. Sze
rinte a harmadik világháborút egy nagy erejű atombom-

(Sztáray Zoltán könyvéből)
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ba-támadással fogják megkezdeni, ezért kell az atom
bombákat szállító repülőgépeket már a felszállásukat 
követően támadni, és lehetőleg a saját területük felett 
hatástalanítani. A megelőző csapáshoz és a védelem
hez viszont elengedhetetlen a légvédelem és a légierő 
korszerűsítése, fej
lesztése. Sőt! A ve
zetés folytonosságá
nak biztosításához 
atombiztos főpa
rancsnoksági és had
sereg-vezetési harcál
láspontok kiépítését 
javasolta. Kovács 
István egy rövi- 
debb (1955-1956) 
és egy hosszabb 
(1957-1960) perió
dussal tervezve kí
vánta megvalósítani 
ezen feladatokat. Az 
első időintervallum
ban került volna sor a 
honvédség békeszük
ségleteinek kielégí
tésére, a légvédelem, 
légierő és a raktárhálózat korszerűsítésére, a második 
periódusban pedig az „M” igények18 kielégítését és ki
építését tervezték.19 Így nem csoda az sem, hogy 1954 
közepén felötlött a vezetőkben a volt recski internáló
tábornak az újraaktiválása mozgósítás esetén. Hogy ez 
végül is miért nem valósult meg, abba valószínűleg bele
szólt az 1956-os forradalom és szabadságharc, illetve a 
hadsereg leépítése.

1954. június 3-án kelt az a titkos levélmásolat, amely 
a recski ingatlanok átadásáról szól. Eszerint a Belügymi
nisztérium és a Honvédelmi Minisztérium (HM) között 
létrejött megállapodásban kijelentették a felek, hogy a 
recski ingatlanokat a HM átvette.20 Abban az állapotban 
a tábor épületeit a HM raktárnak használta: „elsősorban 
a mezőgazdasági kiállítás miatt kiürítendő marhaistálló
ban elhelyezett anyagok beraktározására használja fel.”21 
1954. december 22-én Pápai Imre államvédelmi had
nagy kiszállt a volt tábor területére, és felülvizsgálta a 
„Recsk-i (kőbánya melletti) volt internálótábor állapotát 
és annak felhasználási lehetőségét”.22 Ez a jelentés két 
szempontból is fontossá vált: elsősorban azért, mert ez 
az első hivatalos és részletes „leltárjelentés” a táborról, 
arról hogy milyen állapotban találták az akkor kivonuló 
tisztek, hány épületből állt, milyen körletekre osztották, 
hogy nézett ki. Másodsorban pedig azért jelentős, mert 
megtudjuk belőle, hogy a HM visszaadta a volt interná
lótábor területének bérleti jogát a BM kezelésébe. A je
lentés további részében a kőbánya melletti tábort három 
nagy „körletre” osztotta: az őrség területére, az internál
tak szálláshelyére és a munkahelyre, vagyis a kőbánya 
területére, melyeket külön-külön megvizsgált és egyben 
javaslatokat tett a tábor további felhasználására, az épü
letek állagának javítására.

Az őrség körletében nyolc darab, részben szétszedhető, 
vasvázas barakképület és hat darab, részben téglából, il
letve kőből épített épület állt. Az őrségi rész épületeinek 
állaga megfelelőnek tűnt, azonban karbantartási munkák 
végzése feltétlenül szükségesnek bizonyult. Ugyancsak

itt találtak rá egy 45 
KW-os aggregátorra 
és tartozékára az őr
ség főépülete mögött, 
az úgynevezett agg
regátorházban. Ennek 
az állapota kifogás
talan volt. Az épüle
tekkel kapcsolatban a 
felülvizsgáló tiszt ja
vaslata az volt, hogy 
a vasvázas barakko
kat szedjék szét, és 
a későbbiekben más 
helyen használják fel. 
Továbbá az aggregá
tort és a műszerfalat 
szereljék le, és szál
lítsák fel Budapestre.
A téglavázas épülete
ket meghagyásra ja

vasolták, amelyeket „a kőbányát üzemeltető bánya részé
re fel lehetne ajánlani munkásszállás és iroda részére”.23 
A garázsépületet elbontásra „ítélték”, és az onnan kikerülő 
anyagot a BM Heves megyei Főosztály részére akarták át
adni, „mely anyagokat szintén garázsépítés céljára teher
gépkocsik elhelyezésére a Főosztály feltudná használni. 
Ezt a munkát rab munkaerővel a Főosztály elvégezné.”24

Az internálótábor második nagy részét képezte az in
ternáltak szállása. Az oda felhúzott építmények, a kórházi 
épület kivételével, favázas barakkok voltak.25 A favázas 
épületek külső burkolata hasábfa, belső burkolata 6-os 
téglafal, tetőfedése cserép volt. Tetőzete megroskadt, a 
cserép igen sok helyen már akkor hiányzott, melynek kö
vetkeztében az épület erősen beázott. Az ajtók, ablakok 
nem záródtak, nagy részük széttöredezett. Az internált 
részhez tartozott továbbá az istállóépület, a fűrészszín és 
a virágház, amely igen rossz állapotban volt akkoriban is.
A szállás barakkok nem szakszerű építéséből kifolyólag 
(120 méteres barakképület egybeépítve) végeredményben 
azt a következtetést vonták le a felülvizsgálók, hogy állan
dó karbantartás mellett sem lehet biztosítani ezen épületek 
állagát. Erre a területre azt javasolták, hogy az internált 
rész kerüljön teljes lebontásra, kivéve a kórház épületét. 
Az előterjesztés szerint a bontásból nyert faanyagot tüze
lőként használják fel, mely így több tonnát tesz ki. A tető
fedő cserép és a tégla átadását bontott anyagként a helyi 
TÜZÉP-nek vagy más szervnek adják át.

A harmadik körlet a munkahely (kőbánya) volt, ahol 
két kisebb építmény kivételével egyéb épületet nem leltá
roztak. Ezeket az épületeket az üzemeltető vállalat akkor 
is folyamatosan használta.

Az internálótábort és a kőbányát kettős kerítésrend
szer vette körül: 2-2'A méter magas gömbfa tartóoszlopra
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A recski kényszermunkatábor őrei

drótkerítést, három méterenként szögesdrótot húztak fel. 
A teljes kerítés hossza körülbelül 10 km volt. A felülvizs
gálati eredmény az volt, hogy a kerítést teljesen le kell 
bontani, és a faoszlopokat tüzelőként használják fel.26 Ide
tartoztak még az őrtornyok, amelyekből a tábor területén 
80 darab állt akkor, de ezeknek a deszkaanyaga is 30%- 
ban megrongálódott. Ezért az őrtornyokat is lebontásra 
ítélték. A vizsgálat azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy 
„a táborba beépített faanyagot felbecsülni nem lehetséges, 
miután igen nagy mennyiségről van szó. A tábor területén 
több őrbódé van, azonban ezek állapota igen rossz. A tá
bor karbantartása -  le nem bontása esetén -  évente több 
százezer forintot tenne ki, de így sem lehetne biztosítani 
az épületek állagának tartós megőrzését. A Honvédség az 
átvétel után 300.000 Ft összeget fizetett ki a karbantartá
si munkálatokra, minden különösebb eredmény nélkül.”27 
Mindezen felül szó volt még a recski, úgynevezett alsó 
tábor állagáról is. Ebből megtudjuk, hogy azt is felszámol
ták, és az őrzéséről senki nem gondoskodott, de erről a 
BM Heves megyei Főosztály nem tett jelentetést. Az alsó 
tábor 5-6 darab favázas barakkból állt, amelyek „lebontá
sa nehézségbe nem ütközik, mivel komolyabb értéket nem 
képvisel” 28 Pápai hadnagynak ez csupán egy javaslattéte
le volt. 1954. december 28-án kelt feljegyzésében Papp 
Gyula rendőr főhadnagy29 azt írta, hogy „a tábor terüle
teit sem a Megyei főosztály, sem pedig más BM szerv ott 
nem tudja felhasználni, sem hivatali, sem más célra, mert 
ez a tábor Recsk községhez is 6 km-re van”.30 A táborral 
kapcsolatos további javaslattételre -  és a szükséges intéz
kedések megtételére -  1955. január 10-éig kért haladékot 
Papp. Ám a táborral kapcsolatos ügyek intézése még eb
ben az évben, 1954. december végén tovább zajlott. A BM 
Anyagi és Technikai Főosztály Elhelyezési Osztálya, az 
egri megyei börtön képviselője és a recski Kőbánya Vál
lalat igazgatója levelet írt Nagy Ivánnak Egerbe, a megyei 
börtönbe, miszerint az alsó tábort felmérték, és ezt köve
tően kijelentette, hogy az lakások kialakítására nem alkal- 
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mas, de az építőanyaga felhasználható újabb építkezések
hez. Megnézték a felső tábort is, amelyről azt írták, hogy 
a vállalat bejelenti az igényét a „telepre”, mert ott kis javí
tásokkal vannak lakható épületek.31 Később folytatódott a 
huzavona, hogy a volt internálótábor -  mind a felső, mind 
az alsó tábor -  kinek a kezelésében maradjon, mivel 1955. 
január-februárban kiderült, hogy a HM továbbra is igényt 
tartott a felső táborra, ami azért érdekes, mert valószínű, 
hogy egy 1954 végén vagy 1955 elején készült beszámoló 
arról tudósít, hogy az épületek a karbantartás hiánya miatt 
folyamatosan tönkremennek.32 Az alsó tábor átadásának 
ügyében tárgyalásokat folytatott a BM és a Kőbánya Vál
lalat illetékese,33 a HM pedig továbbra is húzta az időt, fo
lyamatosan megválaszolatlanul hagyva a BM illetékesei 
által írt leveleket, miközben Hantos László államvédelmi 
alezredes osztályvezetőnek záros határidőn belül javasla
tot kellett tennie a tábor végleges felhasználására.34

A dilemmát és az időhúzást Garasin Rudolf bünte
tés-végrehajtási ezredes35 által aláírt jelentés döntötte el, 
miszerint a recski tábort „Mozgósítás” esetére használ
ható állapotba kellett hozni.36 Vagyis a visszaemlékezé
seknek, „szájhagyománynak” ellentmond a Garasin által 
készített, 1955. június 16-i beszámoló és tervezet, amely
nek címzettje Berecz Béla37 államvédelmi vezérőrnagy, 
a Belügyminisztérium Anyagi és Technikai Osztályának 
vezetője volt. A jelentésben az állt, hogy Garasin utasítást 
kapott arra, hogy a recski tábort „M” esetre38 készítse elő. 
Ezért megvizsgálták a tábor állapotát, az épületeken való 
javítási lehetőségeket, illetve a bővítések szükségességét. 
A tervet három szakaszban szándékoztak megvalósítani. 
Az elképzelések szerint 1955-ben a táborban meglévő 
épületek állagának a megóvása, a tetőzetek megjavítása, 
az ajtók, ablakok rendbehozatala volt a cél. A lényeges az 
volt, hogy a felújítás és a tatarozás mind a felső, mind az 
alsó táborra39 vonatkozott. Garasin végig a két táborban 
gondolkodott, nem csak az eredeti felsőben. Az általa fel
vázolt tervben 1956-ban tatarozták volna a barakkokat,
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a fürdőhelyiség megépítését és a villamos berendezések 
rendbehozatalát, helyreállítását is ekkorra szándékozták 
befejezni. Erre az évre tervezték még egy 250 férőhelyes 
laktanya építését is. Az 1957-es évben akarták megva
lósítani azt, hogy a tábor férőhelyét további 1500 fő be
fogadóképességgel bővítsék, amellyel párhuzamosan és 
értelemszerűen a konyhához is hozzá kell építeni. A fel
újításokhoz és a bővítésekhez szükséges összeget az egri 
megyei börtön részére kellett kiutalni. A felújításokhoz, 
illetve a tábor karbantartásának megkezdéséhez kizáró
lag a miniszter írásbeli utasítására volt szükség. Az biztos, 
hogy 1955. június 27-én a BM Elhelyezési és Felhaszná
lási Osztály arra kapott ígéretet, hogy a beruházásra vo
natkozó éves igényeik feljegyzésre kerülnek. Berecz Béla 
államvédelmi vezérőrnagy azonban 1955. szeptember vé
gén tájékoztatta a BM Büntetés-végrehajtási Parancsnok
ságot, hogy a recski tábor készenlétbe való helyezéséhez 
a kért felújítási összeget és a karbantartási anyag szükség
leteit jelentette Bartos Antal miniszterhelyettesnek. Erre 
Bartos azt az utasítást adta, hogy „a bizottság mérje fel a 
tábor készenléti állapotban való elhelyezésének minimális 
szükségleteit. A munkálatok kivitelezéséhez hozzáfogni 
azonban csak a Miniszter Elvtárs írásbeli parancsa után 
karbantartási pénzkeretet biztosítunk.”40 Azután megint 
sokáig nem történt semmi. Erre abból lehet következtetni, 
hogy a dokumentumok 1956. március 30. előttről, 1955 
szeptembere óta nem tudósítanak. 1956. március 30-án 
aztán Parádon a Belügyminisztérium által kijelölt bizott
ság és a Belkereskedelmi Minisztérium képviselője aláírt 
egy jegyzőkönyvet, miszerint a Belkereskedelmi Minisz
térium megbízottja kijelenti, hogy a megtartott helyszíni 
szemle alapj án a felső tábor kőépületei, továbbá az alsó tá
bor épületei raktár céljaira megfelelnek. Ezeket hajlandók 
raktározás céljára átvenni. A felső tábor fafelépítményű 
volt szállás-, műhely és egyéb körleteit a tárca használ
ni nem tudja, ezért azt nem akarták átvenni. A Belügymi
nisztérium megbízottjai úgy reagáltak a kérésekre, hogy 
a Belkereskedelmi Minisztérium kérésének megfelelően

számításba jöhet a fenti épületek ideiglenes használat
ra történő átadása a következő feltételek mellett. A Bel
kereskedelmi Minisztérium mint üzemeltető mindaddig, 
amíg az épületek a használatában lesznek, az épületek kar
bantartásáról, állagmegóvásáról és őrzéséről gondoskodni 
fog. Amennyiben a Belügyminisztériumnak a jövőben az 
épületekre szüksége lesz, a felszólítástól számított három 
hónapon belül az épületeket eredeti jellegüknek megfele
lően visszaadja a BM kezelésébe. A beépített aggregátort 
és egyéb biztonsági berendezéseket a BM az épületek át
adásának idején elszállítja.41 Ezek azonban csak irányelvek 
voltak. Az, hogy a tényleges szerződés miért nem valósult 
meg, az ezekből a dokumentumokból nem derül ki, annyi 
azonban bizonyos, hogy egy hónappal ezen jegyzőkönyv 
után Berecz Béla államvédelmi vezérőrnagy újfent javas
latot tett a recski volt internálótábor felhasználására.42 Ez a 
titkos jelentés lényegében ugyanazokat a megjegyzéseket, 
javaslatokat tartalmazza, mint az előző tervezetek.

Hogy miért nem valósult meg Garasin Rudolf tervezete, 
arra jelenleg nem állnak rendelkezésre dokumentumok, de 
annyi biztos, hogy a tábort 1957-ben lebontották, nem újjá
építették. 1957. február 7-én felfektették a Belügyminisz
tériumban azt az ügyiratot, amely a „Recski bontási anyag 
felszámolása” címet kapta.43 A Belügyminisztérium Építési 
és Elhelyezési Osztálya kapta meg feladatként, hogy tég
lánként felszámolja a volt recski internáló- és munkatábort. 
A javaslat értelmében elsősorban több büntetés-végrehajtá
si intézet kapta meg a bontott anyagokat. Így kapott a Fejér 
és a Győr megyei rendőr-főkapitányság, az állampusztai, 
nagyfai, baracskai és a pálhalmai munkahely-parancsnok
ság az igényelt bontási anyagokból. Ezenkívül tüzelőanya
got utaltak ki a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság szá
mára. Ezért összegzésként elmondható, hogy az 1950-1953 
között működött recski kényszermunkatábort „véglegesen” 
1957. február-márciusban bontották le teljesen úgy, hogy 
csak az államvédelmi hatóság belső őrségének törzsépüle
téhez nem nyúltak, és csak a mögötte levő aggregátorhá
zat hagyták meg részben épen.

Bank, Barbara

Das Nachleben eines Internierungslagers -  ein Versuch zur Wiedereröffnung 
des Internierungslagers in Recsk im Jahre 1955
(Zusammenfassung)
Der Aufsatz rekonstruiert die Geschichte des Internie- 
rungslagers, betrieben ab 1950 durch die Staatssicher- 
heitsbehörde in der Nahe des Dorfes Recsk zwischen 
1953-1957 anhand der Dokumenten, die vor kurzem im 
Ungarische Nationalarchiv zuganglich wurden, und stellt 
dabei die politische und militárische Faktoren, die Pláne 
und Mabnahmen der ungarischen Führung, die sich un- 
ter den Umstanden des Kalten Krieges auf den Dritten 
Weltkrieg vorbereitete, sowie die für die Mobilmachung 
des Landes im Kriegsfall geschaffenen institutionellen 
Rahmen. Die ab Sommer 1953 amtierende Regierung 
von Imre Nagy versprach eine Amnestie und die Besei- 
tigung der Gesetzeswidrigkeiten; am 26. Juli 1953 wurde 
in einem Beschluss des Ministerrates über die Auflösung

der Internierungslager verfügt. Mit der Wirkung von 19. 
September 1953. wurde auch das Internierungslager von 
Reck geraumt. Die militarische Führung bekannte sich 
aber weiterhin für die Unabdingbarkeit eines neunen 
Weltkrieges, und Mitte des Jahres 1954 kam die Reakti- 
vierung des Internierungslagers von Recsk auch zur Spra- 
che. Am 22. Dezember 1954. überprüfte ein Leutnant der 
Staatssicherheit, Imre Pápai „den Zustand und die Nut- 
zungsmöglichkeit des ehemaligen Internierungslagers bei 
(dem Steinbruch) Recsk“; es ist der erste offizielle und 
detaillierte „Inventarbericht“ über das Lager, über dessen 
Zustand, Gebauden und Baracken. Laut eines Entwurfs 
von 16. Juni 1955 wurde dem Oberst des Strafvollzugs, 
Rudolf Garasin -  der für den Fall der „Mobilmachung“
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des ehemaligen Intemierungslagers vor. Die Pláne von 
Garasin wurden nicht verwirklicht, fúr die Feststellung 
der Ursachen davon stehen zur Zeit keine Dokumente zur 
Verfügung. Das Zwangsarbeitslager wurde im Februar- 
Marz 1957 „endgültig“ und vollstandig abgerissen.

die Sanierung des Lagers von Recsk vorgeschlagen hat 
-  die Weisung erteilt, das Lager für den Fall „M“ vor- 
zubereiten, und die Kapazitat bis Anfang 1957 um 1500 
Platze zu erweitern. Ende April 1956 schlug Béla Berecz, 
Generalmajor der Staatssicherheit erneut die Benutzung
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