
Eörsi László

ADALÉKOK AZ ’56-OS EMIGRÁCIÓ TÖRTÉNETÉHEZ 
(A bécsi „Magyar Forradalmi Tanács”)

BEVEZETÉS

E tanulmány főszereplői azok az 1956-os menekültek (többnyire volt forradalmi bizottsági 
tagok, vagy fegyveres felkelők), akik a „szabad földre” érkezve, ahelyett hogy új, békés 
életfeltételeik kialakításához kezdtek volna, rögvest harcot indítottak a Kádár-rendszer 
ellen. Erőfeszítéseikkel csak egyik célkitűzésüket, a nyugati közvélemény egy részének 
tájékoztatását tudták megvalósítani, az otthoni viszonyokon természetesen nem változtat
hattak. Sőt vakmerő kockázatvállalásuk személyes tragédiákat idézett elő.

A bécsi „Magyar Forradalmi Tanács” egyike volt az osztrák fővárosban tevékenykedő 
antikommunista csoportosulásoknak. Megalakulása, története egyelőre nemigen ismert, 
források tekintetében pedig szűkösen állunk. Erről a témáról a legtöbb adat „Renner Péter 
és társai” peranyagában található.1 2 A bűnvádi eljárás három vádlottja (az I., ü., m . rendű 
Renner Péter, Sörös Imre, Czájlik Péter) tagja volt a bécsi „Tanácsnak” (illetve kapcsolat
ban állt vele), s az ő  vallomásukból kell, amennyire lehet, rekonstruálni a szervezkedés 
történetét. A többi 10 vádlott -  aki nem hagyta el Magyarországot -  nem sokat tudott a 
„Forradalmi Tanács” működéséről. E levéltári forrásokat kiegészítik, illetve megerősítik 
Czájlik Péter visszaemlékezései.3 Fontos adatokat tartalmaz Oltványi László kötete3 is, bár 
hozzá kell tenni, hogy a könyvben számos tévedés van, ami a történészt fokozott óvatos
ságra kötelezi. A szerző, aki a forradalom idején a XX. kerület nemzetőrparancsnoka volt, 
egy ideig szintén részt vett a bécsi magyarok mozgalmában, majd több társával Genovában 
-  a Bécsben maradottaktól teljesen függetlenül -  folytatta a szervező munkát Felhasznál
tam Szabó Miklós volt magyar hírszerző kötetét is.4 s módomban állt vele 1994 májusában 
személyesen is beszélgetni emlékeiről.

Rennerék 1957. februári letartóztatása utáni eseményekről a periratokból termé
szetesen nem tudhatunk meg semmit. Más forrásunk nem lévén a „Tanács” további sorsáról 
szintén semmit nem tudunk. A volt résztvevők lehetőleg elkerülik ezt a tárgykört. Közülük 
Pongrátz Gergely és Jankovich István (Zürich) többször nyilatkozott, vagy írt élettörténe
téről, de a bécsi mozgalmat nem említi, viszont 1994 februárjában kérésemre Pongrátz 
Gergely elmondta emlékeit emigrációjának első hónapjairól.

1 Hadtörténelmi Levéltárban (továbbiakban: HL) és a Belügyminisztérium Történeti Irattárában (továbbiakban: 
BMTI).
2 Órai History Archívum (a továbbiakban; OHA). 519. sz. 1994. Készítette; a  szerző. [Irt szeretném kifejezni ■ 
köszönetemet Czájlik Péternek, szóbeli közléseiért.]
3 Harcok Dél-Budapesten, 1956. Washington-New York-München, 1981.
4 Csendes háború. Bp„ Zrínyi, 1984.
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A BÉCSI „FORRADALMI TANÁCS” MEGALAKULÁSA

A „Tanács” megalakítói -  akik a forradalom idején harcostársak voltak -  1956. november 
13-án, kalandos körülmények között menekültek el Magyarországról. Közöttük volt Vár
falvi Lajos, a XX. kerületi Forradalmi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. Oltványi 
László a XX. kerületi nemzetőrség főparancsnoka, Buti István és Értékes József, a csepeli 
felkelők vezetői, Széchenyi Pál, a dél-budapesti felkelők ifjúsági vezetője, helyettesével, 
Kerekes Gyulával. Velük volt még két felkelő és két honvéd.5 6

A határátlépés után csatlakozott hozzájuk dr. Jenőfi Nándor, aki szintén azokban a 
napokban hagyta el Magyarországot. A csoport hamarosan a klosterneuburgi lágerbe 
(egykori K. u. K.-laktanya) került. Táborvezetőjüknek a visszaemlékezések szerint Jenőfit 
választották, mivel jól beszélt németül. Úgy határoztak, hogy nem keresik az egyéni 
boldogulás lehetőségeit, hanem folytatják a harcot a forradalom vívmányainak megmenté
séért. Közösen összeállítottak egy memorandumot az ENSZ-tagállamok kormányfői, illet
ve államfői számára. Ebben összefoglalták a forradalom kitörésének okait és körülményeit, 
ismertették a felkelés történetét, a Szovjetunió hitszegő támadását, a bábkormány felállítá
sát és a magyar veszteségeket. Nem hallgatták el, hogy csalódtak az ENSZ-ben, mert az 
tétlenségével nem teljesítette kötelességét. Végül arra kérték a tagállamok vezető politiku
sait, hogy ismertessék el azENSZ-szel Magyarország semlegességét, és ennek biztosítására 
vezényeljenek ENSZ-erőket az országba, a Szovjetuniót pedig nyilvánítsák agresszomak. 
Javasolták, hogy az ENSZ hallgassa meg a magyar nép küldötteit/ Az emlékiratot végső 
formájában Várfalvi Lajos fogalmazta, ő maga, Oltványi, valamint Buri írta alá, és a 
lefordított példányokat november 17. és december 12. között juttatták el a bécsi követsé
geknek.7

Mivel a szervezkedés a láger viszonyai között körülményessé vált, november végén, 
december elején a csoport Bécsbe költözött. Itt néhány napig egy papi intézet vendégsze
retetét élvezték, majd december 8-tól hosszabb időre a Solderer Panzióban rendezkedtek 
be (I. kér. Heinrichgasse 2.), és itt alakították meg a „Magyar Forradalmi Tanácsot”.8

A „MAGYAR FORRADALMI TANÁCS” KIBŐVÜLÉSE

A Solderer Panzió lett az emigránsok egyik találkozóhelye. A Várfalvi vezette „dél-buda
pestiek” mozgalmához itt csatlakozott dr, Jankovich István (mérnök adjunktus, a Múégye-

5 A két katonának nem ismerjük a nevét. Oltványt emlékezete szerint a  felkelőket Bartók Jánosnak, illetve Báli 
Sándornak hívták. Ez utóbbi valószínűleg tévedés, ilyen néven csak a Központi Munkástanács egyik vezetőjét 
ismerjük. (Oltványi, i. m. 154-166. o.j
6 A memorandum teljes szövegét lásd Oltványi i. m. 173-176. o.
7 A fordítások angol, francia, német, olasz és spanyol nyelven készültek. Az angol, az argentin, az auszttál, a 
belga, a  dán, adói-afrikai, afrantia,aholland,akanadai,akubai1anorvég,anyugatnémet, az olasz, aSanMarinó-i, 
az US A-beli, a  svéd, az uruguayi, a vatikáni és a  venezuelai követségeknek adták át a  memorandumot. (Oltványt: 
i. m. 168-169. o.) A dokumentumot mindenütt érdeklődéssel fogadták. A kubaiak támogatást is ígértek -  BMTI 
Sörös önvallomása 1957. V, 31.
8 Ezt a  megjelölést Oltványi a  könyvében nem használja.
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tem, akkor: az Építési és Közlekedési Egyetemen), dr. Szentkuthy9 József (a periratok 
szerint közgazdász, egyetemi tanár), dr. Viczián László és Marthold10 István, egyes források 
szerint Legáth Tibor is, aki sebesülten érkezett,11 és még sok csepeli, ferencvárosi és Corvin 
közi felkeld. E legutóbbiak közül Pongrátz Gergely parancsnok, és Renner Péter rajparancs
nok neve ismert.

Renner november 26-án menekült Ausztriába, és december elején a bécsi kivándorlási 
hivatalban véletlenül találkozott Pongrátzcal (Renner Angliába, az édesanyjához készült,12 
Pongrátz pedig rokonságával az Egyesült Államokba), akiről azt hitte, hogy meghalt a 
november 6-i Víg utcai harcokban. Megörültek egymásnak, és elhatározták, hogy felkeresik 
a klostemeuburgi táborban volt harcostársaikat. Onnan a Solderer Panzióba vezetett az 
útjuk, ahol a volt dél-budapesti felkelők boldogan üdvözölték a Corvin köziek legendás 
parancsnokát (Előzőleg nem találkoztak vele.) Várfalvi ismertette Pongrátzcal amozgalom 
céljait, és igyekezett ezeknek megnyerni őt is. Ezután a két volt corvinista tanakodni 
kezdett, hogy érdemes-e csatlakozni a mozgalomhoz. Renner a döntést Pongrátztóf várta, 
de ő még nem foglalt határozottan állást. Az volt a véleménye, hogy ha Várfalviék 
célkitűzései komolyak, mindkettőjüknek támogatniuk kell a Tanácsot. Két nap múlva 
Pongrátz tájékoztatta Rennert, hogy bár hozzátartozói (közöttük testvérei, a szintén excor- 
vinista Pongrátz Ödön és Kristóf már Amerika felé tartanak, ő  részt kíván venni a 
mozgalomban. Renner, aki Pongrátzban még mindig a corvinista parancsnokot tisztelte, 
egyelőre szintén lemondott a nyugalmat ígérő londoni kivándorlásról.13

A későbbiekben dr. Lehoczky Judit (a corvinisták kezelőorvosa) és férje, dr. Lehoczky 
Attila (aki ismert Corvin közi felkelő, parlamenter volt) szintén a Solderer Panzióban 
csatlakozott a mozgalomhoz.

9 Nevét a fonásokban különbözőén rögzítették: Szentkuthy, Szentkuti, Szentkúti.
Lehetséges, hogy Marhold.
Oltványi azt írja, hogy dr. Kiss Sándor (a Magyar Parasztszövétség volt igazgatója), dr, Horváth János (volt 

kisgazdapárti képviseld), dr. Ispánki Béla (Mindszenty egyik volt titkára), dr. Végvári Vazul (a várbeli harcok 
egyik volt vezetője) szintén hozzájuk csatlakozott. (Oltványi i. m. 169-170. o.) Valószínűbb, hogy velük legfeljebb 
felszínes kapcsolatot alakítottak ki. Kiss Sándorék tőlük függetlenül tevékenykedtek, rájuk senki más nem 
emlékszik a Solderer Panzió akkori lakói közül. Ugyanakkor Borbándi Gyula csak ókét (Kisst és Horváthot) említi 
meg, mint a  bécsi Magyar Forradalmi Bizottmány tágjait (Borbándi: A magyar emigráció életrajza. Bp.t Európa 
Kiadó, 1989.1. kötet, 420. o.). Nyilvánvaló, hogy Bécsben Várfalviékon kívül számos antikádárista szerveződés 
létezett. -  A „Renner Péter és társai" peranyagban a fentiek közül csak dr. JenÓfi, dr. Jankovich, Szentkuthy, 
Viczián neve szerepel. Marthold Istvánt Oltványt nem említi, pedig ismerte. A bírósági ítélet rögzíti, hogy JenÓfi, 
Értékes, Szentkuthy, Viczián és Legáth a forradalom alatt szabadult ki a börtönből. Vicziánt 1948. december 15-én 
ítélték el a  „Balázs Aurél és társainak hűtlenségi petében”. (Fehérváry István; Börtönvilág Magyarországon 
1945-1956. Bp„ Magyar Politikai Foglyok kiadása, 1990,63-64. o.) Oltványit 1953. március 19-én tartóztatták 
le, és izgatás, lázítás vádjával 5 év 2 hónapos börtönbüntetésre ítélték, de 1954-ben szabadult (Fehérváry István: 
Szovjetvilág Magyarországon 1945-56. Nemzetőr kiadás, München-Santa Fe, 1984,116. o.)

A bmói születésű, zsidó származású Renner édesanyjának családtagjait a nácik megölték. A család a háború 
utáni lakosságcserék során vált szét. így keiült'az apa a fiával Magyarországra, az anya Angliába.

HL 076/57 Renner Péter és társai tárgyalási jegyzókönyv (a későbbiekben: tárgy.) 1957. X. 14.

109



Ugyanitt került kapcsolatba a társasággal Sörös Imre is,14 aki egyébként Várfalvit és 
Legáthot még régebbről ismerte.'5

A szervezkedésbe folyamatosan bekapcsolódhattak a lágerekben felkutatott, vagy az 
onnan ókét megkeresd személyek is. Nehézséget jelentett, hogy a magyarok sok helyen szét 
voltak szóródva a táborokban. (Legtöbbször Oltványi és Buri voltak toborzó úton.) A 16-17 
éves Czájlik Péter is így került a Panzióba.1* <5 a forradalom alatt Szabó János Széna téri 
csoportjához tartozott. (Társai egyetemistának vélték, s ő  nem igyekezett eloszlatni ezt a 
tévhitet.)

Ebben az időben a „Forradalmi Tanács” már harci tervek előkészítésével is foglalko
zott. Szerteágazó kapcsolataik, tárgyalásaik eredményeképpen fegyvereket (hangtompítós 
pisztolyokat, páncélöklöket, golyószórókat) vártak (egyelőre ismeretlen helyről), és egyes 
források szerint arról is szó volt, hogy fegyvereseiket Nyugat-Németországban és Szicíli
ában fogják kiképezni.17

MAGYARORSZÁGI UTAK

A „Forradalmi Tanács” tagjai számára mindinkább elviselhetetlenné vált családjuk távol
léte. Ennek az áldatlan helyzetnek a megszüntetésére december első hetében került sor.

November 28-án18 vagy december 8-án.15 Bartók János (volt dél-budapesti felkelő) 
valószínűleg azért tért vissza Magyarországra, hogy a menyasszonyát kivigye magával (de 
az sem kizárt, hogy az amnesztiafelhívás miatt döntött így). A magyar hatóságok azonban 
letartóztatták, és statáriális tárgyaláson ugyanazon a napon, 1957. február 12-én, halálra 
ítélték és kivégezték.2”

Teljes sikerrel járt viszont a december 1-8. között végrehajtott akció. Széchenyi Pál, 
Kerekes Gyula és Sörös Imre 14-17 személyt (pesterzsébeti lakosokat) szöktetett át Auszt-

Kerekes Gyula révén, akivel már novemberben Klostemeuburgban találkoztak.
Csontokon politikai foglyokként együtt raboskodtak. Sörös 1952-ben, sikeresen átmenekült a  jugoszláv határon.

de a  határőrök átadták a magyar hatóságoknak. Perében kémkedéséit és hűtlenségért halálra ítélték, majd 130 napi 
siralomházi tengődés után életfogytiglan tartó szabadságvesztésre enyhítették büntetését, és 1956 júliusában 
szabadult. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni az 1957. Hl. 25. keltezésű rendőri jelentést, amely szerint 
Sörös lehet, hogy kémkedett, vagy más rendszerellenes tevékenységet folytatott, csakhogy 1953-ban „a túlzásba 
vitt törvényesség miatt nem engedték hatósági őrizetbe vételét...” BMTI V—141853/1. A periratok szerint távol 
tartotta magát a forradalmi eseményektől, de egy ízben szállított élelmet a  felkelőknek. 
l* Értékes József hívására. Már előzőleg a  klostemeuburgi táborból ismerte Várfalvíékat,
17 Sörös, jkv. 1957. V. 10.. Szabó Miklós: Csendes háború, Bp,, Zrínyi, 1984.308. o.
18 B.V. 2082/57
iá

Oltványi i. m. 170. o.
Oltványi úgy tudja, hogy Bartók felkeld társával (lásd 5. jegyzetet) tért vissza, aki osztozott a  sorsában. Bartók 

periratai szerint egyedül jött Magyarországra (PB, 2082/57).
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riába.21 Az egyik forrás szerint Legáth Tibor is (aki a forradalom alatt valószínűleg a 
Várfalvi-Ol tványi-csoporthoz tartozott) ekkor került a határ túlsó oldalára.23

E bátor tett előkészítésében és lebonyolításában Sörösé volt a főszerep, s mint a 
kimenekített személyek neveiből is kiderül, ő  nem volt érdekelt az akció megindításában. 
Sörösről egyesek úgy vélik, hogy nem elvi alapon vállalt feladatokat, hanem valamilyen 
ellenszolgáltatásért (ezúttal továbbtanulásának támogatásáért).

Miután Pongrátz Gergely is megismerkedett Sörössel, arra kérte őt, hogy az ő  hozzá
tartozóit is segítse a „szabad földre” juttatni. Sörös újabb magyarországi útjára egyedül 
készült, és a fenti megbízáson kívül több nevet, címet is megszerzett,23 s olyan személyek 
átszöktetését ís vállalta, akik ezért anyagi juttatásokat nyújtanak.

A második átszöktetési akciót december 16-21. között hajtotta végre.24
A harmadik „embercsempésző” útra december 28,-január 6. között került sor Czájlik 

Péterrel együtt. (Czájlik szerint volt szó arról is, hogy Pongrátz Gergely velük tart, de ő 
végül visszakozott) Kb. 20 főt hoztak át Ausztriába.2* Czájlik szerette volna kimenekíteni 
volt Széna téri bajtársait is, azonban nem találta meg őket.26 Oltványi szerint még később 
is sor került ezekhez hasonló akcióra.27

AZ OLASZORSZÁGI ÁTTELEPÜLÉS

A „Forradalmi Tanács” további kibontakozásának részleteit a rendelkezésünkre álló forrá
sok szűkössége és ellentmondásossága miatt nehéz tisztázni. Annyi bizonyos, hogy szer-

Várfalvi Lajosnál három kiskörű fiával, Széchenyi Pálnál két kislányával, Oltványi Lászlónál, Értékes Józsefnél, 
Buti IstvánnéL Kerekes Gyula menyasszonyát, valamint hozzátartozóit: Kerekes Klárát és Lászlót, Legáth Tibor 

^Csopi" becenevű menyasszonyát.
Oltványi i. m. 170. o. -  HL 076/57 és BMTIV—141853/1 (a továbbiakban: HL BMTI) Sörös Imre kihallgatási 

jegyzőkönyve (a továbbiakban: jkv.) 1957. V. 2.
Egy bizonyos Freimuth Antal nevűiszemély révén, aki tapasztalt embercsempésző hírében állt (Sörös, jkv. 1957. 

V, 2., OHA, Czájlik Péter személyes közlése, 1994.)
Ennek eredményeképpen Ausztriába érkezett a  legidősebb Pongrátz fivér, Ernő, feleségével és két gyermekével, 

a szintén corvinista Vizi Zsuzsa (akit több visszaemlékező Pongrátz Getgely menyasszonyaként emleget), és még 
kb. 7-10 fő. Balogh Márta (Vízi Zsuzsa barátnője), Vámagy Adrienné, Rajcsányi János Miklós, Sajnovics 
György né, egy Zsigmond keresztnevű zenész, és talán még 1 -2 sze mély. Pongrátz Gergely Sörös vallomása szerint 
3-4000 schillinget adott Sörösnek több részletben. (Renner, tárgy. 1957. X. 15.) Pongrátz Gergely viszont úgy 
emlékszik, hogy megbeszélésüknek nem volt anyagi vonatkozása. (Pongrátz Gergely személyes közlése. 1994.)

A címek nagy részét ismét Freimuth Antaltól szerezte, a személyek átjuttatását ezúttal is pénzért vállalta. (Ekkor 
Rajcsányi János és félesége, annak Márta nevű testvére, Hidegkúti János feleségével és kisfiával, Balogh János, 
a Pongrátz testvérek sógora és annak barátnője és mások hagyták el Magyarországot.) (Sörös, jkv. 1957. V. 2.,
ön vall, V. 28.)
26 „

OHA, 591. sz. Czájlik Péter életútja, készítette Eörsi László, 1994, 185. o.
1957. február első hetében Genovából Értékes Jözsef és Lehoczky Attila indult Budapestre, kisgyermekeik 

kimentésére. (Oltványi i. m. 178-179, o.)
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vezkedésük immár közismertté vált, és az osztrák hatóságok nem nézték szívesen műkö
désüket, mivel Ausztria semlegességét sértő politikai tevékenységnek minősítették.3*

A Solderer Panzió lakóira is hatással lehetett Richard Nixon amerikai alelnök bécsi 
látogatása. Nyilatkozataiból az addig túlzott reményeket tápláló emigránsok előtt világossá 
vált, hogy a nyugati hatalmak részéről nem számíthatnak fegyveres támogatásra, legfeljebb 
néhány kedvezményre, így a beutazási kvóta emelésére. Ezt követően radikálisan csökkent 
a Kádár-rendszer ellen szervezkedők száma (miközben a befogadó nyugati államokba (
utazóké nőtt), mivel egyre többen úgy látták, hogy nincs értelme a további küzdelemnek.39

A „Tanács” alapító, „dél-budapesti” tagjai elfogadták az olasz követség meghívását, 
és elhatározták, hogy a szervezet működtetését Itáliában folytatják. A vendéglátók biztosí
tották az utazást, 22 fő részére helyet és ellátást, Várfalvi pedig megoldotta az áttelepülés 
részletkérdéseit. December 15-én a „dél-budapestiek”, s velük az excorvinista Pongrátz30 
és Lehoczkyék, valamint Sörös menyasszonya elutaztak Genovába. (Sörös Bécsben ma
radt, hogy a Magyarországról menekülni kívánó személyeknek segítséget nyújtson. Ebben 
az időben történt Pongrátz Emőék átszöktetése is.)

A periratok szerint Várfal viék Jenőfi Nándorra és Viczián Lászlóra bízták Ausztriában 
maradt társaik irányítását, ám ezt a szerepet Szentkuthy József és Jankovich István vette át.
(Erről Oltványi nem tesz említést. Csak az ő írását ismerve, úgy vélhetnénk, mintha az egész 
bécsi szervezet átköltözött volna Olaszországba, és/vagy az ő  távozásukkal egyszerűen 
megszűnt volna a bécsi mozgalom. Szentkuthy és Jankovich feltehetően már azelőtt is 
szervezkedett a Kádár-rendszer ellen, mielőtt a „dél-budapestiekhez” csatlakozott.) A 
konspirációt most már az osztrák hatóságok miatt is komolyabban kellett venni. Pongrátz 
Gergely és Renner között megmaradt a bajtársi-baráti viszony. Ebben a kapcsolatban 
Renner továbbra sem törekedett egyenrangúságra, volt parancsnokát még mindig vezető
jének tartotta. Az volt közöttük a megállapodás, hogy Pongrátz csak ideiglenesen lesz 
Olaszországban (valóban, ő  a későbbiekben sem szakadt el a bécsiektől), míg Renner 
Ausztriában továbbra is felkutatja azokat a magyarokat (főleg volt corvinista bajtársaikat), 
akikre a konspirációban számítani lehet. (Renner kapcsolatba is került tíz volt Corvin közi 
harcossal, ám bevetésükre soha nem került sor.) Pongrátz Genovából több levelet is küldött, 
amelyekben mindig visszatért arra a kérésére, hogy Renner ne utazzon el Angliába, hanem 
várja meg őt, mert vissza fog témi Bécsbe.

A BÉCSI „MAGYAR FORRADALMI TANÁCS” ÉS AZ ANGOL HÍRSZERZÉS

Oltványi leírása szerint elköltözésükben az is közrejátszott, hogy Bécsben egy másik 
csoport is feltűnt közelükben, amelyeknek célkitűzése lényegesen különbözött az övékétől, 
és néhány társukat már el is csábította tőlük.31 A volt nemzetőrparancsnok itt minden

Oltványi azt írja, hogy egy osztrák rendőr ezredes le akarta őt tartóztatni, s csak egyórás beszélgetés után állt el 
szándékától. I. m. 170. o.

29 Czájlik,OHA 182.0.
Egyesek szerint <J december 20-a kólái ment a többiek után. 

31
Oltványi i. m. 171. o.
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bizonnyal olyan illegális tevékenységre utal, amely igénybe veszi külföldi hírszerző szer
vezetek közreműködését.33 A Bécsben maradtak viszont egyöntetűen úgy tudják, hogy 
Várfalvi Lajos csoportja tartott kapcsolatot különböző „gyanús” szervezetekkel, így kém
szervezetekkel is.33 Sőt az onnan származó állítólagos nagy Összegeket,34 szerintük Várfalvi 
(vagy Várfalviék) nagyrésztsaját szükséglete kielégítésére fordította.35 (Elképzelhető, hogy 
az olaszországi áttelepülésben is az angol hírszerzésnek volt döntő része.) Ezért a bécsi 
mozgalmat folytató Szentkuthyék Várfalvit szélhámosnak tartották (társairól nem tettek 
említést), bár a peranyagban arra is vannak utalások, hogy valamiféle együttműködés 
megmaradt Várfalvi és Szentkuthy között.36 (Oltványi sem a kétes pénzügyietekről, sem a 
hírszerzőkről nem tudósít.) A  rendelkezésünkre álló források alapján nem lehet pontosan 
megállapítani, hogy a széthúzásnak valóban ez volt-e az oka, vagy csak tipikus emigráns- 
szindrómáról volt szó. Minden jel arra mutat, hogy amozgalom jó néhány tagja kapcsolatba 
került a bécsi angol hírszerzőkkel.

A „Forradalmi Tanács” egyes tagjait a magyarul jól beszélőLeslie Silly, a bécsi angol 
konzulátus egyik munkatársa kereste fel. Sörös vallomása szerint, először december 23-án 
Szentkuthy lakásán tárgyalt vele (Viczián László és Renner jelenlétében). Ekkor Silly 
kijelentette, hogy Olaszországban járt Várfalviéknál, akik Sörös ügyességét felettébb 
méltatták. Ettől kezdődően többször is felkereste őt azzal a megbízással, hogy szervezzen 
Magyarországon egy kémhálózatot, és ezért kellő anyagi juttatást is ígért és előleget adott 
azonnal. Lehetséges, hogy Sörös egy ideig elhárította az ajánlatot azzal az indokkal, hogy 
Ő csak személyszöktetéssel foglalkozik.

Viczián (álneve: Barácsházi László) és egy Tóth Aladár nevű emigráns (álneve: Tatai 
László) valószínűleg már régebben az angol hírszerzés szolgálatában állt (egyes források 
szerint már a háború óta), és Marthold István is kapcsolatba került velük. Czájlikot szintén 
megkeresték.37 Könnyebben érthető ez a közeledés, ha meggondoljuk, hogy amikor a 
Várfalvi-Oltványí-társaság megindította a mozgalmat, szüksége volt anyagi támogatásra, 
tanácsokra. Úgy látszik, hogy az angol hírszerzéssel Ígérkezett hasznosnak az együttműködés.

Bár kapcsolatok, átfedések megvoltak a „Tanács” és Sillyék között is, a Szentkuthy- 
Jankovich-vezetés elkerülendőnek, kétes eszköznek tartotta az ilyen lehetőségek felhasz
nálását. Renner Péter pedig öntudatos szabadságharcosként hazafi atlannak, sőt árulásnak 
minősítette az efféle kapcsolatokat, mivel úgy érezte, hogy idegen érdekeket szolgálnak. A 
fiatal Czájlikot igyekezett is rábeszélni, hogy fejezze be a hírszerzőkkel folytatott tárgya " 
lásai t és csatlakozzon a forradalmárokhoz. (Pongrátz emlékezete szerint, Silly őt is be akarta 
szervezni, de a Corvin volt parancsnoka elutasította az ajánlatát.3® Persze Szentkuthy, 
Jankovich, Pongrátz és Renner már nem az alakuló, hanem aműködésben lévő szervezethez 
csatlakozott, tehát úgy érezhette, hogy már nem kell külső segítség.

Rennert, Söröst és Czájlikot említi meg név szerint az elpártoltak közül, éppen azt a három személyt, aki később 
j» rbe került.
33 Sörös, jkv. 1957, V, 10. -  Renner önvall., 1957. III. 12., tárgy. X. 14.

A Mautner-cég számláján érkeztek a  „Forradalmi Tanácsnak".
35 Renner,jkv, 1957, II, 25 .-Sörös,jkv . 1957. V. 10,
36 Sörös,jkv. 1957.IV.29.
37 Sörös. jkv. 1957. V. 2., 10.Czájlik,OHA.

Pongrátz Gergely személyes közlése, 1994.
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A STRASBOURGI KONFERENCIA

A bécsi mozgalom számára fontos eseményt jelentett a számos magyar szervezet és politikai 
párt részvételével, Kéthly Anna és Király Béla elnökletével tartott 1957. január 5-8. közötti 
strasbourgi értekezlet. Célja az volt, hogy kifejezésre juttassa a magyarság függetlenségre 
és szabadságra irányuld törekvését. Felhívták a nyugati hatalmak figyelmét arra a kötele
zettségükre, hogy szerezzenek érvényt az ENSZ határozatának: sürgessék a szovjetek 
magyarországi távozását, és tagadják meg az együttműködést a Kádár-rendszerrel. Meg
alakították aMagyar Forradalmi Tanácsot, amelynek elnöke Kéthly Anna, alelnöke Király 
Béla és Kővágó József lett.

A Tanács a gyakorlati munka irányítására létrehozta Raksányi Árpád elnökletével a 
politikai, Jónás Pál elnökletével a tájékoztatási és kulturális, Szabó Miklós elnökletével a 
gazdasági és a menekültügyi bizottságot is.

Az 1956-os forradalom fegyveres csoportjaiból hetven személy kapott meghívást. A 
bécsiek képviseletében Jankovich István és Jenőfi Nándor utazott Strasbourgba. (Jenőfi a 
Kereszténydemokrata Párt delegáltja volt.) A Genovában levő Várfal viékat azonban nem 
értesítették az értekezlet összehívásáról, amit ők nagyon sérelmeztek.40

Jankovich beszámolt Király Bélának a bécsi mozgalomról, és ismertette annak célki
tűzéseit. A „Renner-per" vádlottai szerint Király a hallottakkal egyetértett, és támogatásáról 
biztosította a bécsieket. E megbeszélésnek -  amelynek részleteiről nincs adatunk -  nagy 
jelentősége lett később, mivel ettől kezdődően Szentkuthyék maguk mögött érezték a 
strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács pártfogását is. Nem tudjuk, hogy Jankovich beavat
ta-e Királyt a bécsi „Tanács” fegyveres terveibe. Ezekhez a tapasztalt katona aligha járult 
volna hozzá.41

A konferencia végén Jankovich felkereste Szabó Miklóst is, az emigráns Kisgazdapárt 
titkárát, a gazdasági és menekültügyi bizottság elnökét,41 hogy elnyerje támogatását a bécsi 
mozgalom számára. Elmondta terveiket és egy borítékban átnyújtotta neki munkatársai 
címét, telefonszámát. Nem is sejtette, hogy ezzel a tragédia magvát vetette el: a „minden 
gyanú felett álló” Szabó a magyar hírszerzés embere volt43

Megkülönböztetésül a  New York-i Magyar Nemzeti Bizottmánytól, amelyet Strasbouigban Pfeiffer Zoltán, 
Nagy Ferenc és Auer Pál képviselt. (Lásd fentebb 14. oldal)

Oltványi i. m. 178. o. Lehetséges, hogy a konferencia előkészítésében nagy szerepet vállaló Kiss Sándortól 
kapták Jankovichék a  meghívást, ugyanis Kiss már régóta Bécsben dolgozott, és feltehetően kapcsolatban állt a 
bécsi .forradalmi Tanáccsal” .
41

Király Béla személyes közlése szerint Jankovich nem osztotta meg vele a  konspirációi terveket. A nemzetőrség 
egykori parancsnoka egyébként -  akit az emigrációban mindössze egy ízben kerestek fel ilyen elgondolással a 
forradalom leverése után a leghatározottabban ellenzett bármiféle magyarországi szervezkedést vagy fegyveres 
akciót.
42

Szabó könyvében (Foglalkozásuk: emigráns, Bp., Kosuth, 1958,162. o.) azt úta, hogy többek ajánlatára ő  küldte 
Jankovichnak a  meghívót a  strasbourgi értekezletre.

Szabó ma azzal mentegeti magát hogy annak idején azért vállalta ezt a  munkát, hogy megakadályozzon ájabb 
tragédiákat: az emigránsszervezetek Kádár-ellenes felelőtlen tervei és akciói Magyarországon újabb vérontáshoz 
vezethettek volna, amelynek elsősorban a  kiszolgáltatott kisemberek (mind az otthon maradottak, mind a 
menekültek kőiéből) lettek volna a fő áldozatai. Egyébként is helytelenítette az emigránsszervezetek tevékenysé
gét, egymással folytatott káros rivalizálását.
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ÚJ REMÉNYEK

A konferencia után a bécsi mozgalom irányítói és tagjai kijelentették, hogy szervezetük a 
strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács része, és vezetőjüknek ettől kezdve az ottani 
elnökséget, de mindenekelőtt Király Bélát tekintették. Úgy vélték, hogy az új körülmények 
lényegesen kedvezőbb feltételeket nyújtanak céljuk eléréséhez. Most már a mozgalom 
magyarországi kiszélesítésén kezdtek dolgozni. Elkészítették a szervezet célkitűzéseit és 
„elvi nyilatkozatát”.

Erről Renner a bíróságon így vallott:
„A mi szervezetünk a Magyarországon tartózkodó illegális szabadságharcos egységek 

szabad földön élődelegációja. Célunk ajelenleg is küzdő illegális szabadságharcos erőknek 
mindennemű segítséget megszerezni és megadni. Szervezetünk a szovjet által törvénytele
nül elhurcolt Nagy Imre-kormányt tekinti Magyarország törvényes kormányának, és ezen 
kormány visszaállításáért küzd. A szervezet vezetősége ideiglenes, ameddig a Magyaror
szágon harcoló szabadságharcos egységek parancsnokai meg nem erősítik őket.44 Szerve
zetünk semmiféle külföldi titkos szolgálattal, sem egyéb ehhez hasonló, idegen érdekeket 
szolgáló szervezettel nem működik együtt.

Szervezetünk három részre oszlik:
1. Diplomáciai osztály -  dr. Jankovich István vezetésével
2. Gazdasági osztály -  dr. Szentkuthy József vezetésével
3. Katonai osztály -  Pongrátz Gergely vezetésével.
A katonai osztály további három részre oszlik:
1. Magyarországgal futár és rádió útján való kapcsolat tartása és kiszélesítése. E feladat 

Pongrátz Gergelyé.
2. A Magyarországra bejuttatandó anyag átvétele Nyugat-Németországban, ezen 

anyag átcsempészése Ausztrián keresztül és Magyarországra való bejuttatása. E feladat 
végrehajtásához még nincs megfelelő ember. Egyelőre: Pongrátz Gergely.

3. A megszervezett futárúton a futár indítója és fogadója osztrák területen. E feladat 
Renner Péteré”.45

A fentiekből kiderül, hogy a bécsi mozgalom vezetői feltétlenül számítottak Pongrátz 
Gergely közreműködésére, aki ebben az időben még Genovában tartózkodott, de több ízben 
is jelezte visszatérési szándékát. Valószínűleg folyamatosan tárgyaltak vele telefonon. 
(Pongrátzot minden bizonnyal a külföldi szervezetektől való független cselekvés eszméje 
állította Szentkuthyék oldalára.) A résztvevőktől származó közlések alapján számításba 
vehető személyek csekély száma arra utal (a valóságos politikai viszonyokról nem is 
szólva), hogy a bécsi szervezet jócskán túlbecsülte lehetőségeit. De talán többen voltak, 
mint ahányan a forrásokban szerepelnek. Szabó Miklós például a „Jankovich-vonalról”

Ez a mondat valószín (Heg az emigrációban gyakran előforduló hiedelemre utal, amely szerint Magyarországon 
még 1957 elején is harcban álltak a  felkelők.

Renner önvallomása, 1957.111.15.
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több „ellenforradalmi emigránsra” emlékszik.44 Nem világos, hogy ók mennyire kapcso
lódtak a ,forradalmi Tanácshoz”.

A túlnyomórészt „dél-budapestiekból” összetevődő genovaiak nem tűztek maguk elé 
ilyen nagyszabású feladatot. Mivel a magyar helyzet továbbra is foglalkoztatta őket, és az 
Olaszország 14 lágerében tartózkodó 4700 menekült sorsát is magukénak étezték, meg
kezdték a Magyar Szabadságharcos Szövetség szervezését. Megalakulására február végén 
került sor.46 47 Oltványi tudósítása szerint csoportjuk tekintélye annyira megnőtt, hogy az 
amerikaiak, a britek, a franciák egymás után keresték fel őket Ekkoriban a számos faladat 
közül legsürgősebbnek a vatikáni kapcsolat felvételét tartották. Erre január végén került 
sor: újonnan elkészített memorandumukat Várfalvi és Oltványi vitte Rómába.48

„SZERVEZKEDÉSI TERV”

Renner önvallomásában leírta a bécsi .Magyar Forradalmi Tanács” „szervezkedési tervét”, 
amelyet a „strasbourgiaknak” és Jankovich kapcsolatain keresztül más támogatóknak is 
továbbítani szándékoztak vagy ténylegesen bemutatták:

„Az egész szervezet a semleges Ausztriából Nyugat-Németországba költözik, mivel 
az osztrák hatóságok egyre éberebbek. Egyedül Renner Péter marad Ausztriában, de 
Grazba, vagy más Magyarországhoz közeit városba költözik. A szervezés vezetői és 
futárainak iratai Nyugat-Németoiszágban és Ausztriában egyaránt érvényesek. Szükséges 
két gépkocsi. (Megfelelő gépkocsivezetőink vannak. Egyik gépkocsi a futárokat szállítja 
Rennerhez Nyugat-Németországból, és onnan a határhoz, majd vissza. A másik gépkocsi 
Nyugat-Németországban áll Szentkuthy József és Pongrátz Gergely rendelkezésére.) A 
futárok Rennertől kapják a parancsaikat és neki adják le a magyarországi parancsnokságok 
kérelmeit és utasításait, a futárok csak Rennert és az egyik sofőrt ismerik, természetesen 
egymást sem. A levelet, amit visznek, és a választ is sifrírozva hozzák, a sifre megfejtését 
sem ismerik természetesen. Renner minden héten eljön a főhadiszállásra, hogy a jelen
téseket Pongrátznak leadja és tőle megkapja. Pongrátz pedig a rádióleadót utasíthatja az új 
válaszok leadására.

Magyarországon bent levő adó-ve vők nem adhatnak, mert bemérhetók. A felesleges 
kockázatot pedig kerülni kell.

Magyarországra bejuttatott fegyvereket tárolni kell és új forradalom kirobbanásáig 
hozzányúlni tilos. A futár-parancsnokokat (most Rennert) háromhavonként váltjuk, és más 
beosztásba helyezzük Nyugat-Németországban. Szükséges két állandó futárát fenntartása 
és egy szállftóút, melyen futár nem mehet. Ezenkívül kell egy állandó tartalék utat is 
biztosítani, melyet nem használunk, csak ha valamelyik használhatatlanná válna. Szükség 
van két gépkocsira. Egy házat bérelnünk kell Németországban, az osztrák határtól nem 
messze, ahol központunkat berendezzük.

46 ,
"így kerültem szoros kapcsolatba Jankovich sógorával, dr. Szentkuti Józseffel... Sípos Lajossal, a  »ReIla« 

építési vállalat mérnökével, Kovács Lászlóval... és Kocsis Gáborral, aki a  Szabadföldön Éló Magyar Forradalmi 
Ifjúság (később: Október 23. Egyesület) nevű szervezet egyik vezetője volt...” (Szabó M .i. m. 317. o.( személyes 
közlés, 1994.) Szabó más emigráns bécsi csoportokról s személyekről is említést tesz a  könyvében.

Olasz neve: .Federazione Combattenti Ungheresi Per La Liberta”.
Oltványi i. m. 178. o.

48
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Ott lakna Szentkuthy, Pongrátz, később a szállító részleg parancsnoka, a  két sofőr, egy 
titkár (gyorsírni, gépírni, telefbnüzeneteket átvenni tudjon, és postát jogosult átvenni, de 
felbontani nem), ezaszemély is megvan, egy futár, illetve küldönc Ausztria és Svájc között. 
Később elhelyezhető talán itt egy rádióállomás.

Szükség van Nyugat-Németországban, három különböző helyen, panziószobára (le
hetőleg nem városban) a három futár részére. Ezt a létszámot [a három futárra vonatkozik 
-  E. L.J majd emelni kell, amennyire az anyagi keret engedi.

Szükség van:
11 fő megélhetéséhez 1100 dollárra
11 fő lakásához és telefonhasználatához 600 dollárra
2 gépkocsi üzemeltetéséhez 500 dollárra
küldöncutakra, egyéb kiaclásokra 200 dollárra
3 futárót és 1 tartalék út fenntartására 2200 dollárra
Összesen 4600 dollárra.’'49
Ez a tervezet január közepe táján készülhetett Kidolgozásának körülményeiről szinte 

semmit sem tudunk. Lehetséges, hogy csak a támogatók számára készült, akiktől anyagi 
juttatásokat vártak. Ám ha a leírtakat komolyan gondolták, csalódhattak, mert amikor 
ténylegesen hozzáláttak elképzeléseik megvalósításához, látniuk kellett, hogy lehetőségeik 
messze elmaradnak az elvárásaiktól. Ez azonban nem lohasztotta le a lelkesedésüket.

ELŐKÉSZÜLETEK A FORRADALOM FOLYTATÁSÁRA

Szentkuthyék január közepe táján kezdték meg a konkrét feladatok előkészítését. Az erre 
vonatkozó adatok szintén meglehetősen soványak. Terveik szerint magyarországi megbíz
ható személyekből illegális csoportokat szerveznek, akik a Nyugatról folyamatosan bekül
dött röplapokat terjesztik, és egyéb propagandatevékenységet folytatnak, valamint a bekül
dött fegyvereket tárolják, hogy alkalmas időpontban fel lehessen azokat használni. A 
létrehozandó csoporttal a „Tanács” állandó kapcsolattartást biztosít. Ebben kiemelt szerepet 
kap a Magyarországot vöröskeresztesként megismert két svájci diák: Walter Menczel és 
Walter Renschler.50 Először ők juttatják be (vöröskeresztes szállítmányokkal együtt) az első 
röpiratokat. (Később ezt a szerepet átveszik a futárok.) A svájci diákok eszközökkel (rádió 
adó-vevővel, sokszorosítóval) is támogatják a szervezetet. Szó volt arról, hogy svájci 
gépkocsivezetőt bocsátanak a „Tanács” rendelkezésére. (Menzelék több napig tartózkodtak 
a Solderer Panzióban.) Renner tárgyalt egy nyugatnémet diákszövetségi küldöttel, Kurt 
Schneidellel is, aki állítólag felajánlotta, hogy rádió adó-vevő készüléket, ha szükséges, az 
NSZK-ból is működtethetnek. Beszéltek az ottani fegyveres kiképzések lehetőségéről, 
valamint 200 hangtompítós pisztoly átvételéről is.

49
Renner, önvallomása 1957. Ut. 15.
őket Széli Kálmán emigráns és Hans Gertnersvájci egyetemista (akiket Jankovich irányított Bécsbe), ismertette 

megRennerrel.
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A bécsiek reményeit Jankovich széles nemzetközi ismeretségi köre és a tőlük remélt 
anyagi támogatás fokozta. A „Tanács" finanszírozásáról egyetlen konkrét adatunk van, 
amelynek hitelességéről nem lehetünk meggyőződve: állítólag 5000 dollárt kaptak a New 
York-i Nemzeti Bizottmánytól.51 Különböző szervezetekkel vették fel a kapcsolatot, ame
lyek közül a források egy nyugat-németországi „antitotalitárius szervezetet” és az ún. 
„pumásokat” említik. Ez utóbbi a horthysta repülőtisztek csoportja, vezetőjük pedig Incze 
Gábor volt, aki a forradalom alatt a Széna téri csoportban harcolt. Néhány tárgyaláson a 
„Tanács”-ot Renner képviselte.52

Január vége felé Pongrátz Gergely Genovából megérkezett Bécsbe53 
Négyen (Szentkuthy, Jankovich, Pongrátz és Renner) megkezdték Magyarországon 

maradt baráti köreikből kiválasztani azokat a megbízható személyeket, akik a forrada
lomban aktívan részt vettek és akikről úgy gondolták, hogy számíthatnak segítségükre a 
harc folytatásában. 40-50 nevet írtak össze.

A terv legkockázatosabb része a két volt corvinista bátorságára alapult: Pongrátz 
irányításával illegálisan Magyarországra kell utazniuk, hogy felkeressék a kijelölt szemé
lyeket és megbeszéljék velük feladataikat.54 * Ezután szó esett a szervezeti szabályzat 
kidolgozásáról. Jankovich -  az anyagi támogatás lehetőségeit mérlegelve -  sürgősnek ítélte 
ennek elkészítését. Szentkuthy szerint csak akkor érdemes a szabályzatot elkészíteni, 
amikor a futárok visszatérnek Magyarországról. Ám Pongrátz Gergely váratlanul bejelen
tette, hogy nem Magyarországi?, hanem az Egyesült Államokba megy hozzátartozóihoz és 
menyasszonyához. Nem tudjuk, mikor határozta ezt el, nincs kizárva, hogy már Genovában. 
Az egykori felkelőparancsnok úgy emlékszik, hogy már nem látta semmi értelmét az efféle 
szervezkedésnek, sőt ki is fejezte nemtetszését Jankovichnak a futárok Magyarországra 
történő beküldéséért, mert felelőtlenségnek tartotta.35

Renner viszont -  érvényes angol vízum birtokában -  egyedül is vállalta a roppant 
veszélyes utat.56 Szentkuthytól megkapta a részletes instrukciókat:

1. Keresse fel a munkástanácsok képviselőit (Kocsis Lászlót a Jármőjavító Vállalattól, 
Zeiner Ferencet, a Fővárosi Autóbusz Vállalattól, Bodócs Pált a LAMPART-ból, Báli 
Sándort a Beloiannisz Híradástechnikai Vállalattól), elsősorban a MÁV-munkástanácsot 
(Zsigmond Lászlót és Fenyőfalvi Antalt), és tudakolja meg tőlük, hogy mi az Ő politikai

51 Bírósági ítélet, HL 00/76/57.
Sörös jkv. 1957. V. 21. -  Czájlik, önvallomása, 1957. IV. 14.
Renner, jkv. 1957. II. 24. -  Nem tudjuk, Pongrátz miként vett részt az olaszországi Szabadságharcosok 

Szövetségének munkájában. Oltványi erre nem tér ki, mindössze azt olvashatjuk könyvében, hogy a februárban 
alakuló szervezetükben Pongrátz Gergely kilencedmagával elnökségi tag lett. Ez bizonyára téves adat, mivel 
Pongrátz BécsbŐI valószínűleg közvetlenül utazott Amerikába (Renner tárgy. 1957. X. 14.). Oltványi egyébként 
nem is említi Pongrátz bécsi útját. Renner vallomása szerint Pongrátz nem akart Genovában maradni, mert Várfalvi 
felvette a  kapcsolatot az angol titkosszolgálattal, de vele (Rennenel) dolgozna, mivel véleményük megegyezik az 
alapvető kérdésekben. (Renner, tárgy. 1957. X. 14.) Ennek a közlésnek a  tényszerűsége bizonytalan, már csak a 
többszörös áttétel miatt is (mindezeket Renner Szentkuthytól hallotta). Mindenesetre a  bécsi szervezetben (okkal, 
tévedésből vagy ok nélkül) nehezteltek Várfalvira. Pongrátz végül a  bécsiekhez csatlakozott. Sörös úgy tudta, 
hogy nemcsak Pongrátz, de Oltványi és Széchenyi Pál is el akartak szakadni Várfalvitól. (Sörös jkv. 1957. V. 21.)

Renner, tárgy. 1957. X. 14.
Pongrátz Gergely személyes közlése, 1994.
Renner tárgy. X. 14.
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álláspontjuk; vannak-e illegalitásban éld, vagy letartóztatott tagjaik; hogyan lehetne rajtuk 
segíteni. Az illegalitásban élőket majd futárokkal kell kivinni külföldre.

2. Tárgyalja meg a vasutasokkal, hogy Sopronból ók továbbítsák a csomagokat, 
pénzeket, hogy a futároknak ne kelljen feltétlenül nagy utakat megtenniük.

3. Beszéljemeg a munkástanácsok vezetőivel, hogy milyen mértékű anyagi támogatást 
igényelnek: mennyi pénzre van szükségük a munkájukhoz, és az illegalitásban élők, 
valamint a letartóztatottak hozzátartozóinak megsegítéséhez.

4.15 kg súlyú röpcédulát kell szétszórni, ehhez gyűjtsön össze megfelelő személyeket.
5. Teremtsen összeköttetést a Központi Munkástanács (Báli Sándor), a MEFESZ, a 

Petőfi Kör és az írószövetség tagjaival is. Főleg az utóbbiaknak javasolja, hogy írjanak a 
Münchenben megjelenő Nemzetőrbe.

6. Készíttessen háromféle bélyegzőt (határsáv-, budapesti kijelentő és soproni beje
lentő).

7. Szöktessen ki az országból két egyetemistát (Erdélyi Tibort és Swéger Tamást), 
akiket letartóztatás fenyeget.

8. Helyezze biztonságba a Tanács minifonját, a titkos tárgyalások rögzítéséhez.
9 Teremtse meg egy rádió adó-vevő üzembe helyezésének helyszínét, és értesítse erről 

a svájci diák barátaikat; ők majd vöröskeresztes csomagokkal együtt juttatják majd be az 
országba.

10. Vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy Magyarországon be lehessen állítani egy 
sokszorosítót, amivel veszélytelenebb és olcsóbb lenne a röplapok terjesztése, mint a 
beszállítás.

11. Keressen fegyvertárolási lehetőséget a majdani felkeléshez.
A tervekből kiderül, hogy a „Tanács” vezetése a humanitárius segítségnyújtást az 

egyik legfőbb feladatának, sőt kötelességének tekintette.

SÖRÖS ÉS CZÁJLIK MAGYARORSZÁGI FUTÁRSZOLGÁLATA

Sörös Imre (Acél Ferenc álnévvel) három emberszöktető útjáról már volt szó, amelyből a 
harmadikat Czájlik Péterrel („Réka” álnévvel) hajtotta végre (levéltári források szerint 
december 28. és január 6. között). Ez alkalommal azonban nemcsak személyek átcsempé- 
szését hajtották végre, hanem az angol titkosszolgálat megbízásait is teljesítették.5* Felada
taik a következők voltak: Sörös Balatonakarattya határában, a csajági elágazásnál elásott 
egy rádió adó-vevő készüléket (amelyről a belügyi szakértő 1957. V. 17-i jelentésében azt 
írja, hogy több ezer kilométer távolságra is biztos összeköttetést tud teremteni -  így New

Renner, jkv. 1957. II. 28., III. 18., tárgy. X. 14.
5* Eredeti elképzelés szerint nem Czájlik, hanem Matthold István lett volna Sörös társa. Ám igazolványába még 
nem készült el a  hamis határsávengedély. Ezt a munkát egyébként Londonban végezték. (Sörös jkv. 1957. V. 7., 
16., önvallomása V. 28.)
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Yorkkal is), aminek elhelyezéséről térképvázlatot készített.59 Bécsben eközben megkezdték 
Kuti Imre nevdf emigráns kiképzését rádió adó-vevő készülék kezelésére.

Mindketten több személy beszervezésével (pl. Zsigmond László, MÁV-munkásta- 
nácstag, Ulay Gyula orvos, Murányi Levente és Justus László, Czajlik iskolai barátai) a 
szovjet katonai alakulatokról (fegyvernemeikről, mozgásukról, rendszámaikról) gyűjtötték 
az információkat.

Sörös nemcsak az angol hírszerzők megbízását, de Szentkuthy kérését is teljesítette, 
amikor a Bakonyban meggyőződött arról,*0 hogy nincsenek ott harcoló felkelők. (Ez a 
hiedelem idehaza is hosszá ideig makacsul tartotta magát.) Erről szóban Szentkuthyt, 
írásban Várfalvit értesítette.

Az angol hírszerzők a periratok szerint arra törekedtek, hogy Magyarországon kiépít
sék, illetve fejlesszék titkos kapcsolataikat. Nem tudjuk, hogy Sörös ebben a feladatban is 
részt vállalt-e. Czájlik (talán a „Forradalmi Tanács” megbízásából is) felkereste Budapesten 
néhány barátját, hogy megnyerje őket a Kádár-rendszer elleni szervezkedésnek. Néhányan 
közülük hozzákezdtek a sejtek kiépítéséhez, de Bánkuti Géza, a sokszoros magyar motor
versenyző-bajnok, volt Széna téri szabadságharcos, őrültségnek tartotta az efféle terveket.*1

LEBUKÁSOK, LETARTÓZTATÁSOK

A következő magyarországi utazásra január végén került sor. Ezúttal Sillyék helyesebbnek 
látták, hogy külön indítsák feladatuk elvégzésére két futárukat. (Ennek okáról nincs konkrét 
adatunk. Valószínűleg Sörös nemigen lelkesedett a megbízatásokért: szeretett volna inkább 
független maradni, és a politikai célú akciók helyett a bevált embercsempészést folytami. 
Sillyék döntésében közrejátszhatott, hogy Sörös viselkedésén az elbizakodottság jelei 
mutatkoztak. Magyarországon illetéktelen társaságban felesleges kijelentéseket tett, kül
földi csokoládét kínálgatott.)*2 Úti céljukról keveset tudunk. Czájlikot Viczián bízta meg 
néhány személy felkeresésével, harckocsik, repülőterek figyelésével, az általános közhan
gulat felmérésével. 26-án indult el, ám rögtön a magyar határőrök kezébe került. (Feltehe
tően várták őt.) Sörös január 25-én lépte át a határt, és január 30-án vagy 31-én, szintén 
ismeretlen körülmények között, amikor egy családot készült kiszöktetni, őt is letartóztatták. 
Söröst embercsempészés kísérletéért ítélték el három hónapra. Már csak két nap hiányzott 
szabadulásához, amikor a nyomozószervek tudomást szereztek egyéb megbízatásairól is.

Sörös elmondása szerint olaszországi elutazásuk előtt Oltványi és Buri beszélte meg vele ezt a  feladatot. 
Visszaérkezése után Genovába készült, hogy átadja Oltványinak a rajzot -  ott volt Sötós menyasszonya is, aki 
Czájlik szerint szintén az angol hírszerzésnek dolgozott (Czájlik, OHA 158-159. o.) ám Viczián László 
megkereste, és közölte, hogy a térképvázlatra Leslie Sillynek.abécsi angol követség munkatársának van szüksége. 
(Sörös jkv. 1957, V. 13., Sörös önvallomása, 1957. V. 28.; Renner tárgy, 1957. X. 15.)

4 A MÁV-munkástanácsosok; Zsigmond Lászlö, Fenyőfa! ví Antal és Lajtai Károly bevonásával.
Renner, tárgy. 1957. X. 15. Szabó Miklós beszámol ártól, hogy miután Bánkuti a  lebukások után kiszökött az 

országból. Szabó maga mellé vette őt, aki munkatársi-baráti körének tagja, majd gépkocsivezetője, titkára lett. 
(Szabó M.; i. m. 326-327. o., személyes közlés, 1994.) Bánkuti bizonyára kiváló kapcsolatainak köszönhette 
menekülését.

Zsigmond, jkv. 1957, Hl. 5.
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A „Tanács” kijelölt futára, Renner Péter február 9-én este indult el Bécsből. Janko- 
vichtól kapott pénzt (forintot és schillinget), valamint egy minifont (zsebhangrögzítő 
készüléket), Szentkuthytó) egy iránytűt. Volt nála térkép, pisztoly, 15-20 cím.63

A címlista nem volt teljes, több személy felkutatása is a futárra várt. Magával vitt egy 
Varga Sándor nevével és adataival, de Renner arcképével kiállított személyi igazolványt 
is, amit Szentkuthy készített el. (Renner az igazolvány tánczenész gazdájának jazzdobja 
kijuttatását helyezte kilátásba.) A határt embercsempészek segítségével, 6000 forintért és 
1000 schillingért lépte át Várbalognál.64

Renner elszántsága és a „Tanács” számítása, eleve kudarcra volt ítélve, mivel Szabó 
Miklós, akit Jankovich bizalmasan beavatott a „Tanács” vakmerő terveibe, már napokkal 
előbb szolgálati úton mindent jelentett a magyar hatóságoknak.

Renner útnak indítása -  anélkül, hogy megvárták volna Sörös, vagy Czájlik visszaér
kezését -  már önmagában is elképesztően súlyos hiba volt (távollétükről könnyen meggyő
ződhettek: Rennerrel ugyanabban a szállóban, ugyanazon az emeleten laktak). Az óvatos
ság mindenképpen indokolt lett volna, hiszen már két hete elindultak (Sörös eddigi útjai 
kb. egy hétig tartottak). Renner felkészítettsége -  mint látni fogjuk -  igen tökéletlennek 
bizonyult, bár valószínűleg személyi adottságai alapján sem volt szerencsés elgondolás őt 
ilyen feladattal megbízni. Talán helytelen volt a „Tanács” tagjai részéről oly élesen 
elutasítani a rutinos angol hírszerzők közeledését: tájékoztatásaikkal esetleg elkerülhető lett 
volna a bekövetkezett trágédia.

Rennert nem tartóztatták le azonnal, hanem a nyomozószervek bevált szokása szerint 
megvárták, amíg a szervezkedésbe bevont többi személyt is leleplezi.

Budapesten Renner elmondta Zsigmond Lászlónak, a MÁV-munkástanács tagjának, 
a „Tanács” fegyveres felkelésre vonatkozó tervét. A periratok szerint Zsigmond nem találta 
lehetségesnek (vagy nem vállalta) a rádió adó-vevő készülék elhelyezését Kelenföldön. 
(Renner egyébként elmondta neki, hogy az adás rejtjelezett lesz, és a megfejtés módját is 
elmagyarázta.) Több hajlandóságot mutatott a „Nemzetőr" és röpcédulák terjesztésére, az 
anyagok Soprontól Budapestig történő szállításának megszervezésére, valamint hamis 
okmányok előállítására. A megbeszéléseken részt vevő Fenyőfalvi Antal Zsigmondnál 
jóval óvatosabb volt, Lajtai Károlyt pedig ez ügy kapcsán csak azzal vádolták, hogy 
elmulasztotta feljelentési kötelezettségét. A munkástanács e tagjait Sörösék is felkeresték, 
és bevonták a feladataikba. Ebből, valamint más hasonló jelekből arra következtethetünk, 
hogy létezett valamiféle kapcsolat a bécsi angol hírszerzés és a „Tanács” között. Renner

63
A személyek többségükben ugyanazok voltak, akikkel Sörös és Czájlik már felvette a  kapcsolatot. Renner, aki 

nem ismerte a  kiszemelteket, a periratok szerint úgy tudta, hogy dk Szentkuthy ismeretségéhez tartoznak, hiszen 
a „Tanács” vezetője hangsúlyozta, hogy az érintettek el fogják vállalni a  feladatokat. Czájlik viszont azt állítja, 
hogy ezeket a  címeket Jankovich, Szentkuthy és Renner közvetlenül Czájliktól és Söröstől kapta meg,

Renner jkv. 1957.11. 28. -  Szabó M. i. m. 320-321, o„ Szabó könyvének minősítése nem lehet feladatunk. 
Ezúttal elég csak azt megemlíteni, hogy a  bécsi „Magyar Forradalmi Tanács” nem volt azonos a .Márciusban újra 
kezdjük” nevű, mindmáig kérdéses eredetű mozgalommal. A „MŰK" a tárgykörhöz kapcsolódó források közül 
szinte csak a kádárista kiadványokban olvasható. Meglepő viszont, hogy Várfalviéktől, Sillyékről és magyaror
szági futárjaikról semmilyen utalás nem szerepel a  kötetben. Személyes közlése szerint nem ismerte egyiküket 
sem. Ez azt bizonyítja, hogy létezett bizonyos távolságtartás a „Tanács”, a  „genovaiak” és az angol hírszerzés 
között.
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ennek ellenére nem titkolta a munkástanácsosok előtt, hogy neheztel Sörösre hazafiatlan 
hozzáállása miatt.65

Erdélyi Tiborral (akiről tévesen hitték, hogy külföldre kell szöktetni) szintén megál
lapodtak a titkosírás használatáról. Szó volt közöttük a külföldi propagandaanyagok ter
jesztéséről ís, valamint a konspirációs megbeszélések rögzítéséről, amit a Renner által 
behozott mi nifon nal oldottak volna meg. A műegyetemista kapcsolatban állta „Tan ács”-ot 
segítő svájci diákszervezet tagjaival Walter Menzellel és Walter Renschlenel. Összehozta 
Rennert (Kovács Teréz segítségével) az írószövetség két prominens személyiségével, 
Koczkás Sándorral és Reményi Bélával, munkástanács-vezetőkkel (köztük Báli Sándor
ral, aki a periratok szerint sem a röplapterjesztést, sem a fegyvertárolást nem vállalta), 
és néhány MEFESZ-taggal. A bajbajutott múnkástanácstagok és egyetemisták számára 
pénzt adott át.

Az írószövetség képviselőivel történő találkozás ügyetlenül alakult. Az írókat teljesen 
meglepte az a javaslat, hogy írjanak a müncheni Nemzetőrnek. Provokációt gyanítva 
elküldték a Tanács megbízottját és egyetemista kísérőit, Erdélyit és Kovács Terézt.66

AfutárfelkeresteUlay Gyula orvost is (akinek fia, itj.Ulay Gyula, Czájlikrégi barátja, 
a forradalom után Nyugatra menekült). Az orvos nem zárkózott el a mozgalom munkájában 
való részvételtől. A rádió adó-vevő készülék, esetleg a fegyverek elhelyezésére barátját, 
Sebők Gézát javasolta, akinek a Balatonnál nyaralója volt. Renner e megbeszélés után 
(Szentkuthyval történt megállapodás alapján) a belvárosi főpostáról felhívta Svájcban 
Menzelt, hogy ne Ulay, hanem Sebők címére küldje a csomagot. Czájlik úgy tudja, hogy 
ez volt a végzetes lépés, mert a telefont lehallgatta a rendőrség (állítólag ennek bizonyítékát 
be is mutatták Rennernek a nyomozás során).67 68

Renner felkereste Czájlik (és ifj. Ulay) egykori iskolatársát és barátját Justus Lászlót, 
majd Murányi Leventét. Nekik is beszélt a készülő felkelés tervéről, és illegális sejt 
megszervezésére, valamint röplapok terjesztésére biztatta Őket. Ezekre a feladatokra Mu
rányi nagyobb hajlandóságot mutatott, mint Justus, őt a sifrírozásra is megtanította. Renner 
azonban súlyos felelőtlenséget követett el ezekkel a fiatalokkal szemben, mivel nem 
tájékoztatta őket arról, hogy barátjuk, Czájlik nem tért vissza Bécsbe, így sorsa legalábbis 
bizonytalan. (Ennek a mulasztásnak akkor mutatkoztak meg a tragikus következményei, 
amikor valamennyiüket letartóztatták. Murányiék ugyanis úgy tudták, hogy Czájlik bizton
ságban van Ausztriában.)6*

Bán Tibor egyetemi tanárt (Jankovich ismerősét) arra kérte, hogy bocsássa rendelke
zésére a forradalomról készített fényképeit, hogy Nyugaton majd fel lehessen használni 
azokat.

Törökbálinton felkereste Dulácska Pált, aki a rendőrségi és határsávbélyegzők elké
szítését vállalta.

Renner az említett személyeken kívül másokkal is kapcsolatba került. Mindenütt a 
Kovács Péter álnevet használta (noha személyi igazolványa Varga Sándor névre volt 
kiállítva), és a strasbourgi konferenciára hivatkozva, Király Béla küldöttjeként mutatkozott

6S Zsigmond, jkv. 1957,11.26., V. 7.
Kovács egyébként előzőleg semmit sem tudott Rennerről. /

67 Czájlik, OHA, 149.0.
68 Murányi, jkv. 1957. H. 25.
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be. (Ezt azért tette, mert a Nemzetőrség volt parancsnokát mindenki ismerte. Hangsúlyozni 
kell, hogy Királyék nem támogattak volna ilyen akciót.) Voltak, akiket meglepett elhanya
golt külseje, de ennél még sokkal feltűnőbb volt, hogy felfogása, megnyilvánulásai minden 
alkalommal az 1956. október-novemberi atmoszférát tükrözték, s ez 1957 februátjában az 
itthon maradtak körében megdöbbenést váltott ki. Nem véletlen, hogy a peres eljárás 
vallomástevőinek nagyobb része provokátornak tartotta, és fontolgatta, hogy ne jelent
se-e fel.

Rennert február 24-én tartóztatták le illegális határátlépésért. (Másnap kellett volna 
visszatérnie Ausztriába.69) Erdélyi közlése szerint éjjel a Móricz Zsigmond körtér közelé
ben ugrottak rá többen valamelyik kapuból. így megszerezhették a nála lévő „bűnjeleket”.70

Ezek után következett a többiek lefogása is (Erdélyi, Kovács, Zsigmond, Fenyőfalvi, 
Lajtay, Ulay, Sebők, Murányi, Justus, Dulácska). Ők és Renner Sörösnek és Czájliknak 
lettek a vádlott-társai.

EPILÓGUS

Az 1957. októberi, illetve az 1958. februári perben a katonai bíróságok Renner, Sörös és 
Zsigmond ügyében három halálos ítéletet hoztak, amelyet 1958. február 5-én végrehajtot
tak. A többi vádlottat 1 év 3 hónaptól 18 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték.71 Közülük 
Sebők Géza 1960 májusában meghalt, Murányi és Justus az 1959-es72, Czájlik és Erdélyi 
az 1963-as amnesztiával szabadult. A többiek sorsáról nem tudunk.

A bécsi „Magyar Forradalmi Tanács” további történetéről, mint említettem, semmi 
forrásunk nincs. A „Tanács” megszervezői, a „dél-budapestiek” olaszországi tevékenysé
géről Oltványi tudósít: 1957 február végén a szerző elnökletével megalakították a Magyar 
Szabadságharcosok Szövetségét,73 majd március 16-án Rómában az ENSZ ötös bizottsá
gának kiküldöttei előtt Buti, Oltványi és Várfalvi tanúvallomást tett a forradalomról.

A következő hetekben azonban a Szövetség tagjai -  Oltványi kivételével -  nemcsak 
Olaszországot, de a kontinenst is elhagyták.74

69
Renner, jtv, II. 25.

70
Beszélő, 1993. XI. 11. 2. o. Renner cellatársának, V. S. katonatisztnek elmondta, hogy a nyomozás során a 

vizsgálók fényképekkel bizonyították, hogy a határátlépés óta (de lehet, hogy már Bécsben isi megfigyelés alatt 
állt. (V. S. szóbeli közlése, 1994).71

Lásd a függeléket.
72

Ezek az adatok Czájlik Pétertől származnak.
Elnökségi tagok: Pongrátz Gergely, Buri István, Dr. Csizmadia Zoltán, Legáth Tibor, a  Lehoczky házaspár, 

_Major Lajos, dr. Mihályi Géza, dr. Széchenyi Pál, Várfalvi Lajos.
Oltványi, i.m . 179-183, o.
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FÜGGELÉK

ítéletek „Renner Péter és társai" ügyében

Név

I. RENNER Péter 

IL SÖRÖS Imre 

ffl. CZÁJLIK Péter

IV. ERDÉLYI Tibor

V. ZSIGMOND László

VI. MURÁNYI Levente

VII. JUSTUS László 

VIH. SEBŐK Géza

IX. KOVÁCS Teréz (B<5cz Sándomé)

X. FENYŐFALVI Antal

XI. LAJTAI Károly 

XU. ULAY Gyula 

Xffl. DULÁCSKA Pál

I. fokd ítélet n. fokú ítélet

halálos halálos

halálos halálos

életfogytiglan 12 év

életfogytiglan 18 év

halálos halálos

2,5 év 3,5 év

2 év 3 év

8 év 12 év

2,5 év 1,5 év

10 év 10 év

1,25 év 1,25 év

10 év 10 év

6 év 6 év
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