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1960 áprilisában tömeges éhségsztrájkra és tiltakozó megmozdulásra került sor a Váci 
Országos Börtönben. Az 1956 utáni megtorlás éveinek politikai börtönvilágában, mely 
- a szegedi Csillagbörtön kivételével - a legnagyobb és legjobban őrzött hazai bünte-
tőintézetekre (Budapesti, Váci, Márianosztrai Országos Börtön), valamint a tököli és 
kistarcsai internálótáborokra terjedt ki, ez volt az egyedüli nagyobb szabású zendülés. 
Időpontja - így alakult - éppen az 1957 elejétől 1963 tavaszáig terjedő hatéves rabsági 
időszak - ennyit töltött le a legtöbb „nagyidős" elítélt - felező idejére esett. Lezajlása, 
letörése és megtorlása éles fényt vet az akkori börtönviszonyokra, a politikai elítéltek 
és fogvatartóik mentalitására. Mégis történetéről mindeddig nem jelent meg érdemle-
ges leírás vagy visszaemlékezés, leszámítva az 1956-os munkástanács-vezetők vissza-
emlékezéseiből válogató „ Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!" című összeállítást. 

Mint egykori szemtanúk és résztvevők, akiknek ma módjuk nyílt a történeti 
nyomozásra, igyekeztünk összegyűjteni mindazokat a visszaemlékezéseket és doku-
mentumokat, amelyek hiteles képet adhatnak a korai Kádár-korszaknak eme fontos, de 
mindvégig titokban tartott eseményéről, melynek olyan jelentős, közismert szereplői 
is voltak, mint Bibó István, Göncz Árpád, Mérei Ferenc, Nagy Elek és Széli Jenő, de 
közvetve érintve volt benne Déry Tibor is, a másik oldalon pedig a Belügyminiszté-
rium és a Büntetésvégrehajtási Parancsnokság legfőbb vezetői kényszerültek foglal-
kozni azzal, miként lehetne a váratlan és kínos incidenst minél gyorsabban, hatható-
sabban és csöndesebben lezárni, s milyen következtetéseket kell belőle a maguk szá-
mára levonni. 

írásunkban sem az 1956 utáni börtönviszonyokkal és a rabélettel, sem a váci 
börtön akkori politikai fogolytársadalmával, annak összetételével és rétegződésével 
nem kívánunk részletesen és behatóan foglalkozni. Egyszer majd, megfelelően doku-
mentálva, a lényeges adatok birtokában ezt is meg kell örökíteni. Ezúttal csupán a 
megmozdulás közvetlen előzményeiről, kiváltó okairól és lezajlásáról, illetve a másik 
oldalon a sztrájk hatósági fogadtatásáról és kezeléséről, valamint megtorlásáról igyek-
szünk a legfontosabb tényeket és dokumentumokat - minél pontosabban és tárgyilago-
sabban - közölni. 

Az adott esetben ez a feladat csakis vegyes műfajú írásban látszik megoldható-
nak. Egyrészt ismertetjük az egykori résztvevőknek és tanúknak az Oral History 
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Archívumban őrzött vagy levélben küldött visszaemlékezéseit, amelyek, ha egyes 
kisebb részletekben néhol talán ellentmondóak is, a lényeget illetően megerősítik és 
kiegészítik egymást. Másrészt közöljük az üggyel kapcsolatos, jelenleg rendelkezésre 
álló párt-, belügyi és büntetésvégrehajtási dokumentumokat. Kertész Dezső kezdemé-
nyezésére az 1956-os Intézet keretében már évekkel ezelőtt megkezdődött a kutató-
munka a váci börtönsztrájk eseményeinek és adatainak feltárására. Kertész Dezső 
levélben kérte fel egykori rabtársait, valamint az egyik általa ismert fegyőrt, hogy 
írják le és küldjék el ezzel kapcsolatos emlékeiket, aminek a legtöbben eleget is tettek. 
A Gyűjtőfogház és a váci börtön felejthetetlen raborvosának, Mészáros Gábornak a 
sztrájkról szóló elbeszélő költeményét - más prózai és verses írásokkal együtt - fia 
bocsátotta az intézet rendelkezésére. Ugyanakkor az intézet Oral History Archívu-
mának több száz interjújából - a már nagyrészt elkészült tárgymutató segítségével -
kiválogattuk a témára vonatkozó legfontosabb visszaemlékezéseket. Nem tekintettük 
azonban teljesnek a képet a másik, hatalmi oldal, azaz a BM és a BV vonatkozó iratai 
és adatai nélkül. Az intézet kérésére a BV országos parancsnoka lehetővé tette a kuta-
tást, s Kertész Dezső meg is találta az irattárban az eseményről készített jelentéseket, 
listákat és fegyelmi iratokat, valamint az ügyről tartott BV-parancsnoki értekezlet 
jegyzőkönyvét. Az iratok másolatát utóbb megkaptuk a BM irattárából, miután a mi-
niszter megszüntette titkosságukat. Terjedelmi okokból természetesen sem ezekből, 
sem a rendelkezésünkre álló visszaemlékezésekből nem tudunk itt mindent közölni. 
Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy még korántsem került elő minden irat, ami a 
történet teljes és mindenoldalú megvilágításához szükséges lenne. Hiányoznak például 
a vonatkozó márianosztrai iratok, valamint a sztrájk miatt 1960-ban lefolytatott bünte-
tőeljárás vizsgálati iratai és jegyzőkönyvei. (Talán egyéb is, amiről pillanatnyilag nem 
is tudunk.) De a történtek váza és lényege a birtokunkban lévő források és adatok 
alapján is már biztonsággal rekonstruálható. 

ELŐZMÉNYEK: AZ 1959-ES ÉS AZ 1960-AS AMNESZTIA 

Az 1956 utáni első amnesztiarendeletre 1959 tavaszán, az április 4-i ünnep előtti na-
pokban került sor. Ez a szűkre szabott „közkegyelem" a politikai elítélteknek csupán a 
legenyhébben elbírált, úgynevezett „kisidős" kategóriáját érintette: szabadlábra he-
lyezték a két évnél nem hosszabb időre elítélteket, s megfelezték a legfeljebb négy-
éves büntetéseket. Egyéni kegyelemben részesült a Nagy Imre-perben elítélt idős és 
beteg Tildy Zoltán. Az úgynevezett '56-os bűncselekmények miatt elítéltek közül a 
hivatalos adatok szerint 696 fő szabadult. 

Ugyanakkor reményt keltő eleme volt a rendeletnek, hogy az egyéni kegyelem-
gyakorlás lehetőségét is tartalmazta „az arra érdemesek" számára. Erre a feladatra 
bizottságokat állítottak fel, amelyek az Elnöki Tanácshoz terjeszthették fel javaslatai-
kat. A legsúlyosabb ügyekkel a Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiuma mellett meg-
alakult bizottság foglalkozott. Elnöke dr. Vida Ferenc, a Nagy Ime-per és a kapcsola-
tos perek tanácsvezető bírája volt, tagjai dr. Béres Miklós ügyész és Korom Mihály 
rendőr alezredes, a BM Vizsgálati Osztály vezetője lettek. Utóbbiak a dr. Sömjén 
György hadbíró őrnagy vezette katonai kollégiumnak is tagjai voltak. A két bizottság 
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1959. május 8-án kezdte meg működését, s az 1959. július 22-én az igazságügyi tár-
cához felterjesztett iratok tanúsága szerint úgy döntött, hogy „olyan elítélt, akinek 
kegyelemben részesítése iránt esetleg teendő javaslat előkészítése szükséges lenne 
- nincs". 

A rabtársadalom erről természetesen mit sem tudhatott, és 1959 nyarától mind 
magasabbra emelkedtek az amnesztiaváró reménykedés hullámai. A rab szabadulás-
vágya folyamatos, állandó beállítottság, de a várakozás a bizonyos ünnepekre üteme-
zett amnesztiaalkalmak közeledtével természetesen mindig felfokozódik. Ebben is 
volt már „gyakorlatunk", hiszen például a „váciak" nagy része negyedik éve volt már 
börtönlakó. De az 1960-ban esedékes 15. „kerek" évforduló a korábbiaknál is többet 
ígért. Kádárék konszolidálták helyzetüket, s várható volt, hogy egy nagyobb szabású 
amnesztiával egyrészt erejüket akarják fitogtatni, másrészt nagylelkű és liberálisabb 
arculatot kívánnak mutatni a nyugati világ felé, a maguk részéről is elősegítve-
támogatva Hruscsov enyhülési politikáját, s bele is illeszkedve abba. 

Hozzátehetjük, hogy a felfokozott szabadulási hangulatot 1960 első hónapjaiban 
az őrszemélyzet magatartása és számos megjegyzése is erősítette - talán nem is felső 
utasítás vagy biztatás nélkül - még Vácon is. Ez utóbbi tényt nem ok nélkül hangsú-
lyozzuk. Itt röviden ki kell térnünk a három nagy férfibörtön - a budapesti Gyűjtőfog-
ház (BOB), Vác és Márianosztra - rabtársadalmának „szociológiájára" és megkülön-
böztető vonásaira. 

1959-re már „szakosították" a börtönöket. A Gyűjtőben tartották az ötéves ítélet 
alatti kisidőseket, Vácon az öt év fölötti nagyidőseket, Márianosztra pedig „osztály-
idegen ház" lett, ahol a régi tiszteket, csendőröket, rendőröket, papokat, „kulákokat", 
„úri elemeket" és maradék háborús bűnösöket különítették el, hogy ne mételyezzék a 
csupán „megtévesztett" munkás- és diákfiatalokat. Ezek a fiatalok, akárcsak a mun-
kástanács-vezetők vagy a néphadsereg elítélt tisztjei, egyszóval a forradalom 10-15 
évre vagy életfogytiglanra ítélt legelszántabb harcosai - közel másfél ezren - a váci 
börtönben töltötték büntetésüket, s a különböző munkahelyeken - gombüzem, aszta-
losüzem, vegyi labor, fordítóiroda stb. - csoportosulva, de a fellazult börtönrezsim 
miatt egymással is sűrűn érintkezve, erős és tartós szolidaritást építettek ki. A Gyűjtő 
szabadulásra váró kisidősei erre ilyen mértékben nem lehettek képesek, a kegyet-
len Márianosztra megfélemlített osztályidegenjei pedig nem is gondolhattak ellen-
szegülésre. 

E különbségek ismerete nélkül nem volna érthető, miért éppen a váci börtön lett 
a fogolymegmozdulás színtere. 

1960. április l-jén jelent meg az Elnöki Tanács 1960/10 sz. törvényerejű rende-
lete a második „részleges közkegyelemről", amely kimondta az internálótáborok meg-
szüntetését, amnesztiában részesítette az 1957. május 1. előtti cselekményekért hat 
évet meg nem haladó börtönbüntetésre ítélteket, s egyéni kegyelemben Déry Tibort, 
Donáth Ferencet, Jánosi Ferencet, Váradi Gyulát, valamint Farkas Mihályt és fiát, 
Vladimírt. 

Ma már tudható, hogy - mint minden fontosabb állami és kormányintézkedés, 
törvény vagy rendelet esetében - az érdemi döntés ezúttal is a párton belül született. 
Mégpedig az utolsó pillanatban, az MSZMP Központi Bizottságának március 30-i 
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ülésén, ahol Biszku Béla belügyminiszter terjesztette elő és maga Kádár védte meg az 
elég éles vitában a „határozati javaslatot". A vita természetesen elsősorban az egyéni 
kegyelmezések, de mindenekelőtt Farkasék kiengedése körül forgott, bár volt, aki úgy 
vélte: „egyforma vihart fog kiváltani a Déri [sic!] és a Farkas szabadulása is, mindket-
tőt meg kell majd magyarázni." Néhányan felvetették, hogy „helyenként" az '56-osok, 
főként a munkások és parasztok ellen hozott ítéletek túl szigorúak voltak, ezeket felül 
kellene vizsgálni. Czinege Lajos viszont kijelentette: „Teljesen a kaput kinyitni nem 
indokolt. Elfogadja a javaslatot, kategóriákként adjunk kegyelmet." 

Kádár János két ízben is utalt rá, hogy ő maga és a Politikai Bizottság öt hónapig 
rágódott a kérdésen, de azt csak a javasolt módon látja megoldhatónak, bár nem zárta 
ki annak lehetőségét, hogy „felelős emberek (megyei pártbizottságok titkárai stb.)" 
javaslatot tehessenek néhány további egyéni megkegyelmezésre. De előzetesen még a 
párttagságot sem látta szükségesnek informálni, „mert nem tudunk sokkal több érvet 
adni, mint a kegyelmi indoklás". „Az egészet azért tesszük, mert minket erősít" -
hangsúlyozta, s természetesen el is érte, hogy a Központi Bizottság egyhangúan meg-
szavazza a javaslatot. 

Jellemző, hogy Kádárt és a pártvezetés tagjait elsősorban a párttagság várható 
reagálása izgatta, csak másodsorban a szélesebb közvéleményé, az pedig fel sem me-
rült bennük, hogy a közvetlenül érintettek, maguk az '56-os politikai elítéltek is véle-
ményt nyilváníthatnak az ügyben. Márpedig, hogy ez mégis bekövetkezett, ráadásul 
ilyen csattanós formában, annak kisebb részben volt oka az amnesztiával kapcsolatos 
túlzott várakozás. Nagyobb részben maga a hatalom: a párt, a belügy és a 
büntetésvégrehajtás idézte elő a váci megmozdulást ellentmondásos döntéseivel és 
intézkedéseivel. 

A „részleges közkegyelem" önmagában is meglehetősen szűkmarkú adomány 
volt a Kádár-rendszer negyedik évében, amikor az elítéltek zöme már legalább három 
éve ült börtönben. De korántsem egyforma hatást és visszhangot keltett az egyes 
letöltőházakban. A kisidőseket őrző Gyűjtőfogház szinte kiürült, Vácon viszont április 
l-jén és 2-án mindössze százkilencvenhárman szabadultak a másfél ezres létszámból. 
Ez a nagyidősök gondos elkülönítésének következménye volt, s érthető módon elkese-
redett, súlyosan csalódott hangulatot szült. 

Ehhez az „alaphangulathoz" társult annak a hírnek a hatása, amely az amnesztia-
rendelet szövegével együtt jelent meg a Heti Híradó című rabújságban, hogy az El-
nöki Tanács kiket részesített egyéni kegyelemben. S itt nehéz lenne megítélni, vajon 
Farkas Mihály és fia, avagy Déry Tibor szabadlábra helyezése váltott-e ki hevesebb 
indulatokat. Farkasékat természetesen jobban gyűlölték, de őket nem ismerték, s nem 
is Vácról, hanem a budapesti Gyűjtőfogház kórházának elkülönített részlegéből szaba-
dultak. Déryt viszont a váci kórházból engedték szabadon, sok hasonló (8-10 éves) 
ítélettel bent maradó elítélt szeme láttára, azok után, hogy nem sokkal korábban a Heti 
Híradó is átvette a pártsajtónak azt a cikkét, mely változatlanul őt nevezte az ellenfor-
radalom egyik fő felbujtójának és felelősének. Hozzátehetjük, hogy Déry, akinek 
szüntelen önsajnálatát a felülről újra és újra elrendelt kivételezés sem enyhítette, ki-
mondottan népszerűtlen volt Vácon, mind a rabok, mind az őrszemélyzet körében. 
Szabadulási „jelenete", amikor - állítólag - egy vagy két „smasszer" cipelte a bőrönd-
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jeit a börtönkórházból a taxihoz, beépült a börtönfolklórba vagy -legendáriumba, s 
jellemző módon számos visszaemlékezésben a sztrájk egyik kiváltó okaként szerepel. 
Tény, hogy Dérynék - humanitárius okokból, de főként persze a külföldi közvélemény 
megnyugtatására - igen sok könyv beküldését engedélyezték az évek folyamán, ezeket 
haza kellett vinnie, s a mázsás súlyt a börtönkapun kívül már a házimunkásokkal sem 
vitethették - maradtak tehát az őrök. A pontos tényállás már aligha lesz valaha is 
kinyomozható, de akárhogy történt is, a lényeg maga a hír, amely a rabtársadalom 
szóbeli csatornáin ebben a formában terjedt el, és fejtett ki erős indulati hatást. Nem 
véletlenül, hiszen paradigmatikusan, sőt képszerűen fejezte ki az ellentmondást a 
„munkáshatalom" számára mégiscsak fontos, ismert íróval (vagy a Farkas-féle régi 
kommunistákkal) és a névtelen munkásfiatalokkal való elbánás között. De ezt az el-
lentmondást maga az amnesztiarendelet is tartalmazta. 

A SZTRÁJK KIROBBANÁSA ÉS INDÍTÉKAI 

Április első napjaiban tehát a váci börtönben rendkívül feszült volt a hangulat. 
Az amnesztiarendelet megjelenése, majd a szabadítások lebonyolítása után a bent 
maradt elítéltek körében a túlfűtött reménykedést csalódás, majd elkeseredett düh 
váltotta fel. A hangulatváltásnak ez a folyamata azonban eltartott néhány napig, mert 
még maradt valami remény az esetleges egyéni kegyelemre, különös tekintettel az 
előző évi, azaz az 1959. évi közkegyelmi rendelet említett pontjára. A továbbiakban 
éppen e pont érvényességének tisztázása lett az éhségsztrájkba lépők egyik kinyilvání-
tott követelése. 

Néhány izgatott, sőt, forrongó nap után az éhségsztrájk végül is április 7-én reg-
gel kezdődött el a börtön néhány részlegében, majd másnap, 8-án terjedt át a többi 
osztályra és munkahelyre, magával ragadva az elítéltek többségét. A következő naptól 
a mozgalom már hanyatló, csökkenő tendenciát mutatott, de egyes részlegekben -
különösen pedig a Doberdo néven ismert föld alatti fegyelmi zárkákban - még egy jó. 
hétig eltartott. 

Mielőtt az események részleteinek ismertetésébe és elemzésébe bocsátkoznánk, 
fel kell tennünk néhány alapvető kérdést a megmozdulás jellegével és céljával kapcso-
latban. Vajon spontán vagy szervezett akció volt-e? Nem lehetett-e a hatóságok pro-
vokációja, mint egyesek állítják, annak érdekében, hogy megszigoríthassák a politikai 
elítéltekkel szembeni bánásmódot? Voltak-e a megmozdulásnak megfogalmazott 
követelései vagy azokon túlmutató politikai céljai, avagy inkább indulati kitörésnek 
tarthatjuk? S ha ez utóbbinak, akkor a gyorsabb szabadulás vágya vagy a mások, a 
„külön" kiengedettek (hiszen folyvást csak róluk volt szó!) szabadulása feletti méltat-
lankodás volt-e a döntő elem? 

E kérdésekre a rendelkezésre álló különböző forrásokból nagyon eltérő válaszo-
kat olvashatunk ki. Hatósági provokáció termékének vagy antiszemita indulatkitörés-
nek leginkább olyan volt elítéltek nevezik a megmozdulást, akik annak idején valami-
lyen okból nem vettek benne részt. Szervezett, előkészített akcióról és nagypolitikai 
célokról (a májusra kitűzött párizsi csúcsértekezlet „megtorpedózása"!) természetesen 
a belügyi és büntetésvégrehajtási oldalon beszélnek. A sztrájkban részt vett volt fog-
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lyok közül egyesek a spontaneitást, mások a szervezettséget hangsúlyozzák; vannak, 
akik ok gyanánt csupán Déry szabadulását említik, s vannak, akik tudatosan kitűzött 
célokra emlékeznek. 

Mint látni fogjuk, az idézendő visszaemlékezések, nyilatkozatok és dokumentu-
mok, szinte kivétel nélkül csak egy okot, csak egyfajta indítékot jelölnek meg a sztrájk 
kitörésének magyarázataként, holott nagy valószínűséggel elmondható, hogy vala-
mennyi felsorolt tényezőnek megvolt a maga szerepe a váci eseményekben. 

A spontán elemet, amely nélkül semmiféle tömegmegmozdulás nem képzelhető 
el - különösen „szocialista" börtönviszonyok között, ahol az egyének és részlegek 
maximális izolációja az alapelv - a fentebb jellemzett április eleji hangulat biztosítot-
ta. De kétségkívül jelen volt az utolsó napokban a céltudatos előkészítés is. Néhány 
zárkában és néhány munkahelyem - az asztalosüzemben, a TMK-ban, a vegyészeti 
laborban - megfogalmazódott, hogy valamiképpen demonstrálni, tiltakozni kell. Mi-
vel erőszakos cselekményre reálisan gondolni sem lehetett, kézenfekvő volt a sztrájk, 
elsősorban az éhségsztrájk eszméje. Hogy a szót ki mondta ki elsőnek, talán sohasem 
fog tisztázódni. Az efféle izolált közösségekben, ilyen termékeny hangulati talajon, 
egyszerre több helyen is megfogalmazódott. Léteztek tehát előzetes elképzelések és 
tervek, mentek bizalmas üzenetek a más osztályon, más munkahelyen levő barátok-
nak, de miközben a fiatal értelmiségiek talán még terveket kovácsoltak, az első csaj-
kát az április 7-i reggeliosztásnál - a spontaneitás diadalára - a kőműves brigád egyik 
tagja vágta ki a „trepnire". 16 társa nyomban követte a példát, nem vette fel a reggelit, 
délután pedig az asztalos- és lakatosműhelyben 70 fő tovább ment, s megtagadta a 
munkát. 

Indulat és politikai tudatosság tehát egymást támogatták. Megtalálható-e ebben 
az érzelmi-tudati ötvözetben az antiszemitizmus is? Fazekas György újságíró jó két 
évtizeddel későbbi interjújában {Forró ősz Budapesten. Lejegyezte Hegedűs B. And-
rás, Bp. 1989.) azt állítja, hogy Déryék szabadulásának hírére „kifejezett antiszemita 
tüntetés volt" a börtönben, s ő maga éppen ezért nem vett részt a sztrájkban. Kívüle 
még Földvári Rudolf tesz említést, igaz, kisebb hangsúllyal - efféle jelenségekről, míg 
mások határozottan tagadják az antiszemitizmus megjelenését és szerepét e napokban. 
Fazekas kétségkívül túloz: Vácon épp oly kevéssé volt antiszemita tüntetés, mint Bu-
dapesten az '56-os napokban, de elejtett megjegyzések, bemondások szórványosan 
éppúgy előfordulhattak, sőt előfordultak, mint akkor. S ez nem is igen lehetett más-
ként, amikor az egyéni kegyelemmel szabadultak többsége történetesen valóban zsidó 
származású volt, s ezt jó néhányan, főként az idősebb korosztályból, számon is tartot-
ták. De kollektív szinten az antiszemitizmus olyannyira nem fogalmazódott meg, hogy 
a belügyi és BV-jelentésekben sem említik, pedig ezt hatékonyan felhasználhatnák a 
megmozdulás kompromittálására. Ám a váci nagyidős rabok körében a politikai tuda-
tosság és a szolidaritás ebben az időben erősebb volt a megosztó tényezőknél. 

Ezt látszik igazolni a sztrájk terjedésének módja és gyorsasága is. A kezdemé-
nyezők a jelek szerint nem adtak ki sem mozgósító, sem kirekesztő jelszavakat. Ezek 
az elítéltek túlságosan tapasztaltak voltak, semhogy bármiféle pressziót gyakoroltak 
volna társaikra a mozgalom kiszélesítése érdekében. A sztrájk terjedésének fő ténye-
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zője a szolidaritás volt, de jelentős szerepet kapott benne a börtönparancsnokság bi-
zonytalankodása s az őrszemélyzet ostoba és provokatív magatartása is. 

Április 7-én az elítélteknek még csak néhány kisebb csoportja lépett sztrájkba. 
A börtönparancsnokság kezdetben még tárgyalt a sztrájkolok küldötteivel, később 
viszont a Doberdóra és a magánzárka osztályra vitette a zendülőket. Ennek híre estére 
elteijedt a börtönben, s az efölötti felháborodás, a pincezárkákba hurcolt társakkal 
való szolidaritás következtében a sztrájk másnap, 8-án reggel elérte a csúcspontot, 
magával rántotta a foglyok 80 százalékát, olyanokat is, akik Déryék kiengedése miatt 
nem akartak volna sztrájkolni. Ezt még az őrszemélyzet egy részének magatartása is 
elősegítette. E sorok íróinak zárkáját a körletparancsnok a 8-i reggeli osztásnál azzal 
nyitotta ki: „Na, maguk sem veszik fel a reggelit?" Miután zárkánk doyenjét, Mérei 
Ferencet külön is provokálta, amire ő önérzetes nemmel válaszolt, a törzsőrmester 
olyan helyzetet teremtett, amelyben a zárka egyetlen tagja sem maradhatott ki a közös 
demonstrációból. 

A hatósági provokáció tehát többféle formában is jelen volt az előzményektől 
kezdve a kapkodó, hisztérikus reagálásig, csupán azt az értelmezést kell elvetnünk, 
mintha a BM vagy a BV tudatosan idézte volna elő a megmozdulást. Ezt józan meg-
gondolás után eddig sem lehetett feltételezni, a most előkerült iratok pedig egyértel-
műen megdöntik az ilyen elképzeléseket. 

A másik oldalon ugyanígy megdől az a hatósági állítás, hogy a sztrájkkal a pári-
zsi csúcstalálkozót akarták megzavarni vagy befolyásolni. Nem lehet kizárni, hogy 
voltak olyanok is a váci börtönben, akik a bezártság állapotában légvárakat építgettek, 
de az bizonyos, hogy ilyen célkitűzés nemcsak a nyíltan meghirdetett, hanem a mögöt-
tes célkitűzések között sem szerepelt a kezdményezőknél. De még ebben a valótlan 
vádban is van valami igazság. Kétségtelen, hogy a távolabbra tekintő kezdeményezők 
igenis ambicionálták, hogy a megmozdulás híre kijusson a világba, felhívja a nemzet-
közi közvélemény figyelmét az ezernyi magyar politikai fogoly helyzetére, s ezzel 
végeredményben közelebb hozza az általános amnesztia és a szabadulás időpontját. 

Megállapítható, hogy ezek a mögöttes politikai célkitűzések nem valósultak 
meg. A váci megmozdulás híre a börtönfalak vagy legalábbis a tágabban vett bör-
tönvilág falai mögött maradt, s a jelek szerint nem jutott ki sem a magyar közvéle-
ményhez, sem a világsajtóba. Az eddig megismert diplomáciai jelentésekben sem 
szerepel ez a téma. Ami pedig az általános amnesztia időpontját illeti, ezt a váci 
sztrájk bizonyosan nem hozta közelebb, netán kijjebb is tolta. Három évig minden-
esetre nem hoztak újabb közkegyelmi rendeletet, csupán az új BTK bevezetése után, 
1962-ben tették lehetővé, hogy a bíróságok - egyéni mérlegelés alapján! - a bünteté-
sek legfeljebb egyharmad részét elengedjék. Az általános amnesztiára - amely azon-
ban még mindig sokakat a falak mögött hagyott - csak 1963 tavaszán került sor, mert 
a hatalom a váci megmozdulásból jól megértette, hogy három év alatt az '56-os elítél-
teket nem sikerült megtörnie, a forradalom és az ellenállás szelleme tovább él. Alig-
hanem ez volt a sztrájk legfontosabb politikai eredménye. 

Földes László belügyminiszter-helyettes, aki személyesen a helyszínen irányítot-
ta a sztrájk letörését, majd megtorlását, az 1960. május 10-i parancsnoki értekezleten 
megállapította, hogy „15 esztendő alatt nem fordult elő, hogy egyszerre 7-800 elítélt 
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sztrájkolt volna! Azt hiszem, hogy a nemzetközi börtönéletben nem volt sok példa 
erre - jelentette ki. - Azt tudom, hogy ha 40 algériai elítélt éhségsztrájkot kezd, arról 
az újságok írnak, és nálunk meg 7-800 elítélt sztrájkolt! És erre azt mondani, hogy el 
van túlozva? Az ellenforradalom óta vagy a MUK óta ilyen lehetősége az ellenségnek 
nem volt, mint ez az eset!" 

A MEGTORLÁS 

A váci sztrájk leszerelése és megtorlása - kicsiben - sok tekintetben hasonlított az 
1956-os forradalom letörését követő időszak menetrendjére. Maga a leszerelés vi-
szonylag gyorsan és békésen történt. Április 8-án és 9-én közölték az elkülönített 
éhségsztrájkolókkal: az amnesztiarendelet végrehajtása befejeződött, további egyéni 
kegyelmek nem lesznek; a Doberdón elkülönített sztrájkolókat visszahozzák, amint 
felveszik az ételt; ők is visszatérhetnek rendes zárkáikba, ha felveszik a munkát. 

A nagy többség ezek után abbahagyta a sztrájkot, anélkül, hogy ezt megfutamo-
dásnak vagy kapitulációnak kellett volna éreznie: hiszen a demonstráció megtörtént, 
szabadulásra vagy egyéb látványos sikerre pedig amúgy sem számíthattak. A legel-
szántabbak (pl. Hegedűs László, Hrabovszky László) addig folytatták az éhezést, amíg 
fizikailag bírták, majd ők is visszatértek a körletbe. 

Néhány nap múlva sokszorosított űrlapokat osztottak szét, s mindenkinek ponto-
san be kellett írnia, mikor, mely étkezések felvételét tagadta meg, mely napokon nem 
dolgozott stb. Ezeket összeszedték, valahol feldolgozták, majd megindult a megtorló 
gépezet. Április 20-án éjjel, drámai és sokkoló megrohanás kíséretében rángatták ki a 
zárkából a „főbűnösöket". 

Az első 15 fős csoportot, melynek tagjait - köztük Hrabovszky Lászlót, Lukách 
Tamást, Nagy Eleket - a sztrájk szervezőinek minősítették, a BM Gyorskocsi utcai 
vizsgálati osztályára szállították azzal a céllal, hogy fogolylázadás szervezéséért ismét 
bíróság elé állítsák őket. Hosszas vizsgálat után meg is rendeztek egy ilyen pert, de 
végül is más vádlottakkal, mint akiket eredetileg kiszemeltek. Nem volt köztük Bibó 
István és Göncz Árpád, akiket eleinte ugyancsak potenciális vádlottaknak tekintettek, 
pedig csak április 8-án, szolidaritási gesztusként csatlakoztak az éhségsztrájkhoz. 
S nem került bíróság elé Visnyei Sándor sem, akit emlékirataiban Földes László a 
zendülés egyik fő szervezőjének nevez, holott semmiféle szerepe a megmozdulásban 
nem volt, de mint egykori horthysta tiszt, akit kémkedésért ítéltek 15 évre, személyé-
ben alkalmasnak látszott az akció utólagos kompromittálására. 

Az éjjeli szállítmány második, 29 fős csoportját - benne Bibót, Gönczöt, Kertész 
Dezső és Mészáros Gábor orvosokat, Annus Istvánt, Dobai Istvánt, Jenei Andort és 
Tóth Istvánt - a szigorúságáról hírhedt Márianosztrára vitték, nyilvánvalóan a készülő 
per tartalékcsapataként, vagy legalábbis szigorú izoláció céljából. 

Végül a harmadik, legnépesebb „kiemelt" csoportot - többek közt Mérei Feren-
cet, Széli Jenőt, Marián Istvánt, Péterfi Miklóst, Zsámboki Zoltánt, Rácz Sándort, 
Dénes Jánost, Hegedűs Lászlót - a távoli Sátoraljaújhelyre szállították, végig fuzőlán-
con. Ők is, mint az előbb említettek, ezenfelül egyéves összkedvezmény-elvonást 
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kaptak fegyelmi fenyítésként, más szóval egy teljes évre megfosztották őket és hozzá-
tartozóikat a levélváltás, a látogatás és a csomagküldés jogától. 

Azok a sztrájkolok, akik továbbra is a váci börtönben maradtak, másnap reggel 
ugyancsak megkapták a hat- vagy háromhónapos összkedvezmény-elvonást. Hozzá 
kell tennünk, hogy a fenyítések nagysága általában semmilyen összefüggésben nem 
volt a sztrájkban játszott szerep mértékével. A besorolás teljesen „pofára" ment, illet-
ve az úgynevezett operatív csoport és az őrszemélyzet jellemzései alapján történt. 
Ugyanekkor mintegy 50 elítélt parancsnoki jutalomban - rendkívüli kedvezményben -
részesült az éhségsztrájk idején tanúsított „helytállása" okán. 

Három hónappal később a váci politikai elítélteket a Gyűjtőfogházba szállították 
át. Az év végén fokozatosan oda kerültek a sátoraljaújhelyi, majd a márianosztrai 
száműzöttek is. A váci parancsnokot és több beosztottját leváltották, néhány őrt kor-
rupciós vádakkal bíróság elé állítottak, s Vác megszűnt politikai börtön lenni. 

A továbbiakban beszéljenek a különböző visszaemlékezők és a hivatalos doku-
mentumok. Ezekben is, azokban is találhatók kisebb-nagyobb pontatlanságok és néha 
tévedések, ellentmondások, de a szövegekbe természetesen nem javítottunk bele, 
azokat, bár kényszerű kihagyásokkal, szó szerinti pontossággal közöljük. Az esemé-
nyek lehetőség szerinti pontos rekonstruálását, a különböző források egybevetésével, 
e bevezető oldalakon kíséreltük meg. 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

Az alábbiakban külön feltüntetjük, ha a visszaemlékezés az 1956-os Intézet Oral 
History Archívuma gyűjteményéből való vagy korábban már publikált dokumentum. 
A forrásmegjelölés nélküli visszaemlékezések Kertész Dezső gyűjtéséből származnak. 

Bácsi József1 

1958. június végén, július elején kerültem Vácra, először az úgynevezett Lordok Házába. Na-
gyon vártuk az 1960-as amnesztiát, de csak páran szabadultak. Elkeseredésünk és felháborodá-
sunk következménye az lett, hogy fellázadt a váci börtön. Az éhségsztrájk két napig tartott. 
Senki nem vette be az ételt, az őrök tehetetlenek voltak, le-fel rohangáltak. A második napon 
megerősített őrség jelent meg a börtönben. Megérkezett a Belügyminisztériumból egy bizott-
ság, amelyet Földes László miniszterhelyettes vezetett. Szinte minden zárkából kihallgattak 
egy-egy embert, igyekeztek felelősöket keresni. A sztrájkot senki nem szervezte, spontán mó-
don tört ki. A harmadik-negyedik nap egyszer csak sorakoztatták a népet. Kezünket, lábunkat 
keresztbe láncolva levezettek egy rabszállító kocsihoz. Húsz-huszonöten, egymás hegyén-hátán 
vittek el bennünket Sátoraljaújhelyre. Ott felsorakoztattak a központi épület folyosóján, csat-
togtak az ajtók, nagy felhajtást rendeztek. Egy megrendezett színjáték volt az egész, próbáltak 
megrémiszteni bennünket. Mellettem állt Mérei Ferenc, egy kicsit arrébb Marián István. Az 
őrparancsnok hatalmas beszédet vágott ki, hogy vegyük tudomásul, mi egy ellenforradalmi 

1 A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának elnökhelyettese. 
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banda, egy terrorista társaság vagyunk. Hogy merészeltük ezt csinálni? Majd ők megtanítanak 
minket a rendre és fegyelemre, arra, hogy hogyan kell viselkedni. Erre Marián kilépett a sor-
ból, odafordult az őrparancsnokhoz, és azt mondta: „maga csak ne tartson ilyen beszédeket. 
Kikéljük magunknak az ellenforradalmi meg az egyéb gyalázatos jelzőket. Nem tudom, maga 
hol volt, amikor én ebből a börtönből a jugoszláv partizánokkal kitörtem. 2 És most engedje 
meg, hogy bemutatkozzam: Marián alezredes vagyok!" Nagy hatása volt, a börtönparancsnok 

^ vérvörös lett, elkezdett dadogni. Azonnal megszakították a beszédet, és mindenkit betereltek a 
zárkába. 

Talán fél évig voltam Sátoraljaújhelyen. Váccal összehasonlítva Sátoraljaújhely sokkal 
rondább hely. Rendkívül elhanyagolt börtön volt, régi küblirendszerrel. Minden zárkát külön 
vittek sétálni, nem tudtunk kapcsolatot tartani egymással. Semmi munka nem volt, végig csak a 
zárkákban voltunk. 

Lukách Tamás4 

Elérkezett '59 karácsonya. Gyönyörű szép karácsonyfát csináltunk drótból. Valahonnan került 
zöld papír, azt ráragasztottuk, még apró ajándékokat is készítettünk egymásnak, és zengett a 
„Mennyből az angyal" az egész folyosón. Azt tudom mondani, hogy Vácott viszonylag béké-
ben és jól éltünk. Abban az időben az enyhülésnek komoly jelei mutatkoztak. Mindenki abban 
reménykedett, hogy 1960. április 4-én valamilyen nagyobb lélegzetű amnesztia lesz. Kiderült, 
hogy csak néhány ember szabadul. Egy reggel, amikor a két házimunkás hozta a nagy fazekat, 
amiben a kávé volt, besúgták a zárkába, hogy eddig még sehol nem vették föl a reggelit. Mi 
sem vettük föl, de azért le vittek bennünket dolgozni. A javító üzemrészben olyan hangulat 
terjedt el, hogy ne dolgozzunk. Erre közöltük a polgári művezetővel, hogy az emberek megta-
gadták a munkát. A börtönparancsnokságról lejött néhány tiszt, és követelték, hogy dolgoz-
zunk, különben kemény megtorlás lesz. Nagyon zaklatottá vált a hangulat. Én azt éreztem, 
hogy ha ez fokozódik, és a börtönvezetés nem ad valamilyen magyarázatot, akkor itt nagyon 
szélsőséges, kemény dolgok következhetnek. Nagy Elek is itt dolgozott, vele jó baráti viszony-
ban voltam. Bár ő is egy kicsit a hőbörgősök oldalán állt, de aztán beszéltem vele, és megértet-
te, hogy vigyáznunk kell. Ha ellenszegülünk, biztos, hogy keményen lépnek föl, hiszen egyet-
lenegy jól fizetett büntetésvégrehajtási tiszt sem fogja az állását kockára tenni, és nem akar 
majd mellénk beülni csíkosba. Ketten szóltunk a polgári művezetőnek, hogy telefonáljon föl a 
börtönparancsnokságra, és mondja meg, hogy két ember szeretne fölmenni, elmondani a véle-
ményét, és meghallgatni az övékét. Öt perc múlva fölvezetett bennünket a börtönparancsnok-
ságra. Ott elmondtuk, hogy a sztrájk azért tört ki, mert mindenki nagyon várta az amnesztiát, 
sokan azt hitték, hogy most ítéletfelezéssel szabadulhatnak. Azt szerettük volna elérni, hogy 
értékeljék és érzékeljék a jó szándékunkat, azt, hogy mi a helyzetet nyugodtan akaijuk megol-

2 1944. március 22-én politikai foglyok elfoglalták a börtönt, hetven embernek sikerült kitörnie. Sokukat a 

német katonai egységek lemészárolták, illetve kivégezték. Marián István közlése szerint ebben az akcióban 

ő nem, de több ellenálló társa részt vett, és ezt ő a börtönben el is mesélte. Marián számos alkalommal kiállt 

börtöntársai mellett, feltehetően ilyen okai vannak, hogy Bácsi József így emlékszik vissza. 

3 In: Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!" Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezései-

ből, Bp. Századvég Kiadó-1956-os Intézet, 1993,72-73. o. 

4 A Ganz Vagon- és Gépgyár munkástanácsának titkára. 
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dani, hogy vegyék tudomásul, a feszültség nagy, ezt valahogy le kell vezetni. De ennek nem az 
a módja, hogy visszafelé borzolják a szőrünket. Mondtuk, hogy nyugtatóan hatna az emberek-
re, ha a hivatalos álláspontot nyíltan, őszintén közölnék. Erre az volt a válasz, hogy ők semmi-
féle közlési joggal nincsenek fölruházva, körülbelül annyit tudnak, mint mi. Visszavittek, majd 
fél óra után jött a rendelkezés, hogy sorakozó. Szépen kivonultunk az udvarra, és azt láttuk, 
hogy 34 őr állt fönn a másfél méter magas teraszszerűségen, töltött géppisztollyal a kézben, 
plusz egy-egy tartalék tárral. Akkor átvillant az agyamon: atyaisten, egyben van 72, 34x72 még 
sok is. Fölsorakoztunk, és egy ismeretlen tiszt közölte velünk, ha a legkisebb rendbontás törté-
nik, lövet, az őrség mindenre elszánt. Amint fölértünk a zárkába, borzasztó nagy fölzúdulás tört 
ki. Hozták az ebédet, senki nem mozdult, mindenki maradt a fenekén, ki az ágyon, ki a padon -
„köszönöm, nem kérek". Akkor délután végigjött a folyosón a nevelőtiszt, hogy „persze, köny-
nyen éhségsztrájkolnak, hiszen még tele vannak kajával". Tudnnllik mindig hónap végén volt 
spájzolás. Erre - összebeszélés nélkül - mindenki összepakolta a kajáját, és amikor vacsoraosz-
tásnál újból nyílt az ajtó, kitettük a folyosóra. Másnap sem vettünk fel ételt, de a harmadik nap 
már néhányan elfogadták a vacsorát, és így szép lassan lecsillapodott az egész. 

Nem telt el egy hét se, elkezdődött a munka, ment minden a maga útján. Egyik nap jöttek 
értem, és átvittek a Lordok Házába, a kiscellás épületbe. Nem szóltak semmit, csak ott voltam 
pár napig. Innen a Gyorskocsi utcába vittek, és ott magánzárkába kerültem. Száznyolcvan 
napig a kutya sem nézett rám. Nem győztem a kanál végével a vonalakat huzigálni a falra. 
Később tudtam meg, hogy többeket el is ítéltek. 

Nagy Elek 
A váci éhségsztrájk a Pest megyei ügyészség kiszállásával kezdődött, még 1959-ben. Én ekkor 
zárkagazda voltam, és a börtönparancsnok jelenlétében a BM és az IM hatfős delegációja volt 
ott, s közölték velünk, hogy Vácon nincs osztályellenség, s mi a szocializmus hívei vagyunk. 
Bíróság száll majd ki, és minden embert felülvizsgálnak, Vácon annyi ember marad csak, hogy 
egy zárkába is beférnek. A parancsnok még azt is mondta, hogy mindent mondjunk el a zár-
kákban, nyugodtan várjon mindenki, mert egy-két nap nem lesz elegendő. Ez 1959 szeptembe-
rében vagy augusztusában történt. 

A kettes osztály földszintjén kiürítettek 3-4 zárkát, oda kijöttek gépírónők, ügyészek, bí-
rák, vagy 10-15 ember, és hozták az iratokat. Ez a munka körülbelül egy hónapig tartott, s 
ennek végeztével valami 50-80 embert teherautóra raktak, és elvittek. Azt hittük, szabadultak, 
csak később tudtuk meg, hogy állami gazdaságba vitték dolgozni őket... Decemberben olyan 
rossz volt a hangulat, hogy az őrparancsnokon keresztül börtönparancsnoki kihallgatást kértünk 
eligazítás végett. A szobagazdáknak a börtönparancsnok elmagyarázta, hogy megtörtént a 
felülvizsgálat, munkát kell keresni, és ő úgy hiszi, a kormány a kiengedést egy komoly ünnep-
hez akarja kötni, ami szerinte április 4-e lesz. 

Amikor a börtönújságban megjelent az a bizonyos cikk, annak az volt az értelme, hogy 
majd a különleges bíróságok által elítéltek szabadulnak. 

Én antiszemita kifejezést nem hallottam. Persze pártellenes kijelentések bőven voltak. 
Hogy a báró Hatvany-Deutschot, a Déry Tibort, a cukorgyárost kiengedik, a proletár meg itt 
rohad. Ez munkáskormány? Ez egy zsiványbanda. Ilyesmit hallottam. Ekkor Rácz Sándorral, 
Bácsi Józseffel, Beck Antallal voltam egy zárkában. A gombgyárban dolgoztunk. 
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Vita volt a sztrájkról, amit én reménytelennek ítéltem. Végül úgy döntöttünk, hogy nem 
sztrájkolunk. Néhány nap múltával a műhelyekbe mentünk. Akkor már tudtuk, hogy a sztrájk 
hangadóit levitték a Doberdóra. Ez volt a fegyelmi zárka. Középkori viszonyok, pince, vizes, 
nyirkos, salétromos falak. Lukách Tamással együtt felkísértettük magunkat a börtönparancs-
nokhoz. Ahogy mentünk át a vasrácson, az őrség tisztelgett, vigyázzban álltak. A titkárnő 
mondta, foglaljunk helyet, kávéval kínált. Nem fogadtuk el. A szolgálatban lévő tisztek bejöt-
tek. Volt egy hoszú asztal, a túloldalon 6-8 tiszt, szembe velük két szék letéve, és mi odaül-
tünk. (...) Hivatkoztunk a börtönhíradóban megjelent rendeletre, amit - kiderült - nem is ismer-
tek, kiküldtek bennünket, majd újból belépve felolvasta a börtönparancsnok a Közlönyben 
megjelent rendeletet. Mondta, hogy ez a híradó egy régen kinyomtatott száma volt, de hát a 
nemzetközi helyzet! 

Ezt követően Czeba őrnagy parancsnokhelyettessel lementünk a műhelybe, és ott beszá-
moltam a hallottakról. Elszabadultak az indulatok, kitört a pokol. Felvittek a körletbe bennün-
ket. Ettől kezdve sztrájkoltunk körülbelül négy napig. Még aznap este kivittek engem és még 
talán 15 rabot a zárkából, és a belügyminiszter-helyettes úr személyesen közölte, hogy mi a 
[párizsi] csúcsértekezletet akartuk megfúrni... 

Vácról a Fő utcára vittek bennünket, és közölték, több mint valószínű, halálra ítélnek 
bennünket. 

Egy Holuskin, vagy Haluscsin [helyesen: Halustyik] alezredes hallgatott ki. Az apja sze-
gedi párttitkár volt... Öt bíró volt. Csillogó váll-lapok, elsőrendű vádlott voltam! A vádiratban 
az szerepelt, hogy megfúrtuk a csúcstalálkozót. [A párizsi csúcs május 16-ra volt kitűzve, ami 
hivatkozásként az U-2-es kémrepülés miatt hiúsult meg - a szerző megj.] 16 vádlott volt. 
Három kapott ítéletet: másfél évet, hat hónapot, meg én hat hónapot.5 

Földvári Rudolf 
Itt ki kell térnem a váci börtönsztrájk előzményeire és történetére. Úgy látom, hogy ennek még 
nincs irodalma, vagy legalábbis nem lehet erről olvasni. A sztrájk kirobbanásának három alap-
vető oka volt. Eddig csak az egyikről lehetett hallani, a másik kettőről nem. Az első a követke-
ző volt. 1959 végén, 1960 elején a fő foglár ott Vácon - úgy emlékszem, hogy Tormának hívták 
- és a többi foglár is huzamos időn át arról beszélt a raboknak - itt csak a politikai rabokról 
van természetesen szó - , hogy rövidesen szabadlábra kerülnek, és ezen dolgoznak most a bel-
ügyesek, az ügyészek, a bírók. Tessék elgondolni, hogy mit jelent egy ilyen hivatalos közegtől 
bekapott hír a rabok között. Természetes, hogy egy nagyon felfokozott várakozást, idegességet 
és feszült légkört eredményezett ennek a hírnek többszöri - nem egyszeri - elmondása. 
A második dolog. 1959 kora őszén a politikai elítéltek egy szűk rétege, mondhatnám úgy is, 
hogy talán az „elitje", úgynevezett csókos beszélőn vehetett részt, a többiek nem. Én is kaptam 
egy ilyen beszélőre lehetőséget. Ez a mi számunkra is váratlan volt, mert mi a szokásos rácsos 
beszélőre készültünk, és csak a helyszínen estünk az egyik ámulatból a másik csodálkozásba, 
hogy a feleségeinkkel, családtagjainkkal egymás mellé ülhettünk, megölelhetjük, megcsókol-
hatjuk egymást, és szabadon, nyíltan beszélhetünk az addig mindig tiltott dolgokról is, többek 
között az ügyünkről, már az elítélésünkről is. 

5 Nagy Elek-interjú. Készítette Hegedűs B. András 1986-ban. 1956-os Intézet Oral History Archívum, 22. sz. 

515.0. 
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'60-ban volt egyébként az amnesztia. Csak megemlítem, hogy mellettem és a feleségem 
mellett Kopácsi Sándor és a felesége, Ibolyka ölelte, csókolta egymást, és beszélgettek minden-
ről. Ezt az emlékünket idéztük fel Ibolykával ez évben, amikor Tánczos Gábor újratemetésén 
találkoztunk. Ez az eset hallatlan feszültséget és ellentétet váltott ki a csókos beszélőn részt 
vevők és az ebből kirekesztettek között. Már a politikaiakra értem ezt a dolgot. Ez utóbbiak 
felháborodtak, és elkeseredtek e méltánytalan megkülönböztetés miatt. Igen, a fejesekkel most 
is kivételeznek - hallottam lépten-nyomon, és hallottuk lépten-nyomon ez eset után. Végig-
gondolva e csókos beszélő váratlanságát, résztvevőinek a kiválogatását, a lebonyolításának a 
módját, majd a hatását a kirekesztettekre, világossá vált, hogy a szervezők célja a politikai 
elítéltek megosztása, egységük széttörése, egyes csoportjaik szembeállítása volt. Tehát az a 
bizonyos oszd meg és uralkodj elvének a váci börtönre alkalmazása. Jön a harmadik ok, ame-
lyik az utolsó csepp volt a pohárban. Az 1959 április elejei részleges amnesztia és annak hatása 
a börtönben maradottakra. Ekkor hagyhatta el a váci börtönt többek között Déry Tibor, Donáth 
Ferenc, Haraszti Sándor, Vásárhelyi Miklós, Váradi Gyula, Kovács István és mások. Tehát 
néhány prominens személy szabadult, a túlnyomó többség nem. Mindezt súlyosbította a politi-
kai elítélteket elkeserítő és türelmetlenné tévő alapvető ok, az ítéletük törvénytelensége, igaz-
ságtalansága és ezeknek az ítéleteknek a súlyosságából fakadó kilátástalan jövő. Erre elszaba-
dult a pokol ott a váci börtönben. A visszamaradottak többsége felháborodva hangoztatta: a 
fejeseket hazaengedték, megint mi húzzuk a rövidebbet, persze a zsidó fejesek mehettek első-
nek haza. Majd végigfutott a börtönön a felhívás: éhségsztrájkoljunk, és ezzel is követeljük az 
általános, de azonnali amnesztiát. És megtörtént az a sajnálatos dolog, hogy a politikai elítéltek 
csoportokra szakadtak, egymással szembefordultak, voltak köztük, akik antiszemita uszítók 
lettek, voltak, akik ezt visszautasították. Sok egyetemista is, akik tegnap még tisztelettel ejtet-
ték ki Déry Tibor, Kovács István, Donáth Ferenc, Váradi Gyula és mások nevét, s akik szívesen 
fogadták el véleményüket '56 eseményeiről, ma már gyűlölettel eltelve emlegették ezeket a 
személyeket. Ekkor kerültünk ismét egy zárkába Fazekas Györggyel, és el kellett döntetnünk, 
hogy csatlakozunk-e az éhségsztrájkhoz, vagy sem. Órákon keresztül tanakodtunk ezen. Szám-
ba vettük a sztrájk melletti és a sztrájk ellen szóló érveket. A sztrájk melletti érvek közé csak 
azt tudtuk sorolni, hogy a fegyőrök szította felfokozott várakozás és a néhány prominens sze-
mélyre szűkült amnesztia a fő oka e lázadásnak, és ezért nem a rabok a felelősek. Jogos az a 
követelésük, hogy legyen általános az amnesztia. De a mérleg másik serpenyőjébe súlyosabb 
érveket kellett raknunk. Nem vállalhattunk közösséget az antiszemita jelenségekkel és az eze-
ket szítókkal. Nem vállalhattunk a szabadulókat szidalmazókkal sem közösséget, hiszen nekik 
semmi részük, semmi közük nem volt ahhoz, hogy éppen most személy szerint ők szabadulhat-
tak. Megjegyzem még, hogy a börtönben töltött időm alatt sohasem tapasztaltam egyébként 
olyat, hogy a szabadon engedettek közül valakik azért nem fogadták el a szabadulásukat, mert 
mások még nem szabadulhattak. De azt is meg kell állapítanunk, hogy ez a sztrájk nem visz 
közelebb semmit és senkit az általános amnesztiához, sőt a kezdeti jeleket látva, a megtorlás 
jeleit látva, csak megnehezíti és meghosszabbítja a rabságot. Ezek alapján úgy döntöttünk, 
hogy nem csatlakozunk az éhségsztrájkhoz, de mindenkinek, a rabtársainknak is, a fogva tar-
tónknak is elmondjuk a véleményünket a sztrájk előzményeiről, okairól, lefolyásáról és követ-
kezményeiről. Közben egy influenzajárvány szedte az áldozatait, és megindult a börtönpa-
rancsnokság igen szigorú megtorló kampánya. Később derült ki, hogy ezt felsőbb, belügymi-
niszteri utasításra tették. Elkülönítették a sztrájkolókat is külön zárkába, és a súlyos betegeket 
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is. A sztrájkolókat fegyelmi büntetésekkel, kedvezmények elvonásával, sőt bírósági felelősség-
re vonással is fenyegették. Dolgozni nem hagytak bennünket, a zárkáinkat nem hagyhattuk el, 
rendkívülivé vált a helyzet a váci börtönben. Közben hallottuk, hogy Földes László vezetésével 
egy belügyi trupp érkezett a börtönbe a sztrájk letörésére. A foglárok rendszeresen érdeklődtek, 
hogy mi miért nem csatlakoztunk a sztrájkhoz. Mi mindenkinek elmondtuk, nekik is, a már 
jelzett, kialakított álláspontunkat. Többször ránk kérdeztek, hajlandók vagyunk-e nyíltan el-
ítélni a sztrájkot? Gondoltak egy bizonyos hangszórós bemondásra, vagy esetleg az általuk 
szerkesztett börtönújságba írt cikkeinkre. Nemmel válaszoltunk minden esetben. Arra a kérdé-
sükre, hogy miért nem veszünk részt a sztrájkban, azzal feleltünk: a sztrájkolok alapállását, 
alapkövetelését, az általános amnesztiát helyeseljük. A sztrájkot kiváltó okot pedig maguk 
provokálták, tehát a foglárok, a fegyőrök és a Belügyminisztérium. 

Ahogy múltak a napok, úgy szaporodott azoknak a rabtársainknak a száma, akik igazat 
adtak nekünk, és azoké is, akiket elgondolkoztatott a mi álláspontunk. Az egyik reggel azzal 
nyitott be a zárkánkba az ügyeletes foglár, hogy menjek vele, mármint én egyedül. A folyosón 
közölte, hogy a Földes-bizottság akar velem beszélni. Na fene - gondoltam magamban vajon 
mi derül ki ebből. Az egyik hivatali szobába vezettek, ahol egy civil ruhás belügyes várt rám, 
tehát nem Földes László, hanem más. A nevére már nem emlékszem, de a rangjára igen, ezre-
desi rendfokozatot közölt velem. Elmondta, hogy a sztrájk előzményeiről, annak lefolyásáról 
szeretné megismerni a véleményemet, mert hallotta, hogy a foglárokkal már többször beszél-
tem e témákról. Itt érdemes egy mondatot megjegyezni, hogy milyen jó a börtönhíradó. Már 
nem felénk, hanem a főnökök felé. Minket kérdezgettek a foglárok, mi elmondtuk a vélemé-
nyünket, nekik meg nyilván kötelességük volt, hogy minderről tájékoztassák őket. 

Én ugyanazt mondtam el neki is, mint amit már az előzőekben vázoltam. Nagyon hang-
súlyoztam előtte a saját felelősségüket e helyzet létrejöttében. Véleményem láthatóan nem volt 
az ínyére való. Kérdésére, hogy segítenék-e nekik a sztrájk felszámolásában, nem válaszoltam. 
További kérdésére, hogy miért nem, azt mondottam, azok arassák a vihart, aki a szelet vetették. 
Én másra nem vagyok hajlandó, csak arra, amit eddig is tettem, rabtársaimnak is, nekik is 
elmondom azt, ami az én véleményem erről az egész sztrájkról. Utolsó keményebb, már indu-
lattól is fűtött kérdése az volt, hogy ez-e az utolsó szavam? Igennel feleltem neki. Hát nem ezt 
vártuk magától - mondta, és ezzel az utamra bocsájtott. 

Talán azt várták, hogy odaállok a mikrofonjuk elé, és ott lehordom a sárga földig a 
sztrájkolókat, és fölszólítom az embereket, a rabokat, hogy ne sztrájkoljanak, hanem támogas-
sák a belügyminisztert. 

A végén, miután megmondtam, hogy nem, és miért nem, jött az a kérdés, hogy ez az 
utolsó szava? Azt mondtam, hogy igen. Erre kölcsönösen elváltunk egymástól. A váci börtön-
ben egyre bizonytalanabbá és feszültebbé vált a légkör. A zárkákból nem léphettünk ki, szinte 
napról napra más zárkába kevertek bennünket, másokkal raktak össze bennünket, és teljesen 
elszigeteltek minket más cellák lakóitól. Az egyik este nagy hangzavart, sűrű lábdobogásokat, 
zárkaajtó-csapkodást hallottunk a folyosón. Egyszer csak felpattant a mi zárkánk ajtaja is, és öt 
foglárt pillantottunk meg az ajtó előtt. Az egyik egy névsort vett elő, felolvasta. A névvel 
megnevezetteknek azonnal össze kellett szedniük a motyójukat, és el kellett hagyniuk a zárkát. 
Utólag tudtuk meg, hogy a sztrájkban részt vevőket akkor szállították Márianosztrára. Hogy 
mennyit, nem tudom, de elég sokat valószínű. Ezután aztán lassan-lassan visszaállt a börtön 
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szokásos élete, ritmusa, ismét dolgozhattunk, a szokásos rend szerint spájzolhattunk, levelet 
írhattunk és kaphattunk, beszélőkre járhattunk, szabadabban érintkezhettünk egymással. 

Tulajdonképpen azok maradhattunk, már ahogy az ember az események sorában láthatta, 
akik nem vettünk részt a sztrájkban, tehát köztünk olyan nagy politikai vita, hogy miért nem 
vettünk részt, vagy a már ottlévők miért vettek részt a sztrájkban, nem volt, nem lehetett, és 
nem is volt.6 

Litván György 
Mi akkor kapcsolódtunk be az éhségsztrájkba - a reggelinél - , amikor megtudtuk, hogy a ve-
gyészfiúkat levitték a Doberdóra. Mérei papával és Széli Jenővel, Mariánnal voltam akkor egy 
zárkában, s eredetileg - ezt is meg kell mondanom - mi nem akartunk Déry vagy Donáth sza-
badulása ellen (vagy miatt) demonstrálni. Kicsiben az történt velünk, mint ami '56-ban nagy-
ban: közbülső, ingadozó helyzetünkből a szolidaritás rántott ki, s vitt a radikális oldalra. Azt 
hiszem, ez a lényeg, de ezt persze lehet részletezni is. 

Császár László 
Déry szabadulása után nagy volt a felháborodás. Kopogással értesítettük egymást, a csajkákat 
kidobáltuk az ablakon. Egy éjszaka aztán láncra fűzve Sátoraljaújhelyre vittek, de két hét múl-
tán már a Gyűjtőben voltam. 

Bohó Róbert 
Megindult egy suttogás, hogy tárgyalni akarunk a kormánnyal a szabadulásról. Mi (Pozsárral) 
ebbe a sztrájkba nem kapcsolódtunk be. Tudom, rengeteg legenda van most e sztrájk körül. Az 
az érzésem, ez provokáció volt, hogy szigorúbb őrzési intézkedéseket lehessen hozni. Ez egy 
félresikerült, rossz akció volt. 

Tóth Nándor 
Déry egyszer csak elkezd gyönyörűen felöltözve, nyakkendősen, sötét ruhában, a kórház udva-
rából a zsilip felé menni, mögötte két smasszerrel, hatalmas bőröndökkel mind a két kezükben, 
így megy a Déry, akit egy Volga gépkocsi várt a zsilipben, amibe a Déry beleül, beteszik a 
négy bőröndöt, és ekkor a smasszerek tisztelgése közepette kimegy a Volga Déry Tiborral 
együtt... Ezt az ablakokból sokan látják, ez volt az 1960-as éhségsztrájk kirobbantója. 

Tóth Lajos 
Az asztalosüzem kezdte el a sztrájkot. Ez közel volt a fordítók és a vegyészek zárkáihoz, és 
innen indult el a buzdítás a börtön egész területére. Végül úgy tűnt, mintha a labor lett volna a 
kezdeményező. Minket vittek elsőként a Doberdóra. Velem volt még ott Dénes János, Pataki 
László, Papp József. Egyéves kedvezménymegvonással fenyíttetve egy éjszaka elvittek 
Sátoraljaújhelyre. Később dolgozni is engedtek bennünket, és spájzolhattunk. 

6 Földvári Rudolf-interjú. Készítette Molnár Adrienne 1990-ben. 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 
231. sz. 1081-1088. o. 
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Tóth István 
Vácról Nosztrára 
1960 telén és tavaszán erős influenzajárvány volt. Többször voltam kórházban. A részleges 
amnesztia nyomán történt szabaduláskor egy zárkában voltam Donáth Ferenccel. Utána hama-
rosan, immár harmadszor kórházba kerültem, ott ért bennünket a sztrájk híre. A régebbi rabok 
tanácsára nem sztrájkoltunk, mivel orvosi kezelés alatt álltunk. A körletbe való visszatéréskor 
mindenkivel külön jegyzőkönyvet vettek fel. Ebből egyértelműleg kitűnt, hogy az ételt felvet-
tem, tehát nem sztrájkoltam. 

A körletbe visszatérve, mikor az ajtó előtt várakoztam, először találkoztam Herczeg 
Bandival, Slajmival. Rögtön elmondta, hogy valamilyen ügye van a volt főnökével, azért került 
közénk. Közöltem vele, hogy én nem sztrájkoltam, de ha a körletben vagyok, biztosan részt 
veszek benne. 

Mikor pár nap múlva beszóltak, hogy szedjem össze a holmijaimat, társaim azt gondol-
ták, hogy szabadulok. Mikor a folyosóra kiléptem, pár ajtóval odébb Gönczöt és Bibót pillan-
tottam meg. Ez nyilvánvalóvá tette, hogy nem szabadulásról van szó. Az udvaron, sok 
„pléhgalléros" jelenlétében felolvasták a büntetésünket. 

Pontosan nem emlékszem, hogy hányan voltunk, gondolom 25-30 között. Odaérkezve 
egy folyosón le kellett vetkőznünk, és a pár méterre előttünk lévő ruhát kellett felvennünk. Pár 
nappal később olyan zubbonyokat kaptunk, amelyeknek egyik vállán széles zöld szalag húzó-
dott. Az egyik fegyőrtől megtudtuk, hogy ezt mint veszélyes bűnözőknek kell viselnünk. 

Hamarosan kihallgatásra jelentkeztem. Egy főhadnagy, „madárfejű Lajcsi" közölte ve-
lem, hogy a sztrájkkal kapcsolatos kifogásaimat, tudniillik, hogy nem vettem benne részt, majd 
az egyéves büntetés letelte után adhatom elő. (Mikor a Gyűjtőbe elkerültem, ott viszont közöl-
ték velem, hogy az ügyet Nosztrán kellett volna elintézni.) Zárkatársaim közül Bognár Ferenc-
re, Vízi Jánosra, Csongrádi Vilmosra és Maijai Józsefre emlékezem. 

Hat napot töltöttem szigorított zárkában, mert tornázás közben Jelet" adtam. Ez annyi-
ból állt, hogy kézfejjel intettem a velem szemben álló Kiss Karcsinak. A fegyelmi zárka falaiba 
különféle jelmondatok voltak vésve. „Szűz Mária, hazánk reménysége", „Salus rei publicae 
suprema lex esto", „Smasszer b... meg az anyádat!" stb. 

Emlékezetes marad az októberi szüret, melyet az ablakból - fegyelmivel dacolva - néz-
tünk. A smasszerek szőlőjében a gaztól nem látszott a tőke, úgyhogy először a sarlóval a gazt 
vágták le. 

A júniusi csomag idején a sétáról olyan folyosón keresztül tértünk vissza a körletbe, ahol 
hokedlin elhelyezett csomagok előtt kellett elvonulnunk. (Évente kétszer járt háromkilós, egy-
szerű élelmiszereket tartalmazó csomag a „rendes" elítélteknek.) 

A séták alatt Göncz Árpád többször hangoztatta: „töltse jól megérdemelt büntetését Ma-
gyarország egyetlen szubalpin börtönében, Márianosztrán." 

Emlékezetem szerint november végén kerültünk váratlanul a Gyűjtőbe, akkor pár napig 
Nagy Eleknek voltam a zárkatársa. Tőle hallottam, hogy néhányukat közben elvitték a Fő 
utcára, többször kihallgatták őket, mert büntetőeljárást akartak indítani ellenük. 
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Válaszok Dr. Tóth Istvánné beadványaira: 

Bp. Orsz. Börtön 
Budapest 
6-15/961. 
Dr. Tóth Istvánné 
Győr 
Eörsi Péter u. 21. 

Értesítem, hogy kérelmét Dr. Tóth István fegyelmi ügyét kivizsgáltam. Az tény, hogy hozzátar-
tozója beteges volt a jelzett időben és fizikailag nem vett részt a cselekmény elkövetésében, 
azonban megállapítást nyert az is, hogy a cselekmény elkövetésének eszmei részese volt, illet-
ve mint hangadó tevékenykedett. Ezt a tényt Dr. Tóth István elítélt is elismeri. 
Ezek után természetesen igazságos és jogos büntetésének kiszabása. 
Budapest, 1961. január 25-én ^ 

[olvashatatlan aláírás] 
börtönparancsnok h. 

Legfőbb Ügyészség Tárgy: Dr. Tóth Istvánné panasza 
Büntetőbírói Főosztály 
Bfl. 20.042/1961. 
Dr. Tóth Istvánné 
Győr 
Eörsi Péter u. 21. 

Értesítem, hogy elítélt félje ügyében hozzám küldött panaszát kivizsgáltam. A vizsgálat során 
megállapítottam, hogy férje 1960. április 5. és 12. között a váci kórházban tartózkodott. Férje a 
kórházban többszörösen megszegte a börtön rendszabályait. Férjét a Börtön Parancsnokság a 
fennálló rendelkezések alapján jogosan és törvényesen fenyítette meg. 
Mivel az ügyben törvénysértést nem észleltem, a panaszt mint alaptalant elutasítom. 
Budapest, 1961. február 15. 

Dr. Gláser István s. k. 
csoportvezető ügyész 

Magyar Szocialista Munkáspárt 1961. május 16. 
Központi Bizottság Irodája 38/1961 
Dr. Tóth Istvánné 
Győr 
Eörsi P. u. 21. 

Fock Jenő elvtárshoz írt levelére válaszolva a következőket közölhetem. Már a múlt év áprili-
sában írt levele után Fock elvtárs segíteni szándékozott Önön és családján. Tudomására jutott 
azonban - erről ön is bizonyára tud - hogy férje jelenlegi magatartása nem teszi lehetővé, 
hogy kegyelembe részesítsék. Mivel kegyelmi kérvényének az a része, hogy a bíróság ítélete 
már kifejtette egyéni nevelő hatását, nem felel meg a valóságnak a kegyelmi kérvényt Fock 
elvtársnak nem áll módjában támogatni. Megjegyzem, hogy férjét az illetékes szervek minden 
támogatás és beavatkozás, sőt kérvény nélkül is kegyelembe részesítették volna, ha erre jelen-
legi magatartásával érdemesnek bizonyul. 

Kovács Sándor 
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Dr. Mészáros Gábor 
Börtönnapló 1957-1963 
(Részlet) 

Az éhségsztrájk 

A váci éhségsztrájk! Nagy híre volt. 
Komoly létszámú vizsgálócsoport^ 
Kínlódott vele jó fél éven át, 
Azonban várt-eredményt nem talált. 
Fantasztikus naiv elgondolás 
Vagy mondjuk inkább tán rémlátomás: 
A Párizsban várt csúcstalálkozót 
Akartuk megzavarni! Itt az ok! 

De hadd meséljem most el pontosan 
E nagy vihar reám miként rohan. 
Miként zavarta meg nyugalmamat, 
Nyitott ajtómra hogy került lakat, 
Miként kuszálta össze életem, 
Hogy bánt el sorsom már megint velem. 
S a folytonos zűr és zavar között 
Lelkembe nyugtalanság költözött. 

A hó első csütörtök reggelén 
Rendes szokás szerint rendeltem én. 
Munkába mennek most az emberek, 
Az indulásig kész kell, hogy legyek. 
Beszélgetnünk ilyenkor nem lehet, 
Vizsgálok, ellátom, máris mehet. 
El is készültem szépen, rendesen, 
A rendelőmet is rendbe teszem. 

A fordító csoporthoz indulok, 
Hozzájuk éppen csak, hogy eljutok. 
De szól az őr, most jött a rendelet 
Járkálni egyikünknek sem lehet, 
így rendelőmbe vissza is megyek. 
Van dolgom bőven, ott teszek-veszek. 
A házi hozza majd ebédemet, 
S megmondja tán, az ok mi is lehet. 

„A kosztot néhány rab nem vette fel. 
Nem nagy dolog s így szót sem érdemel. 
Egyik csoportjuk abbahagyta már, 
Hisz tudja jól, hogy ez csak néki kár." 
Jön társ is, de ő sem tud sokat, 
Hallott ugyan halvány célzásokat 
Mégis nyugodtan végzik a dolgukat, 
Náluk csendes, békés a hangulat. 

Kinézek, látom esznek mindenütt. 
Az izgalom tehát nyilván elült. 
Eszünk mi is. Aztán szokás szerint 
A pévécébe megy társam megint. 
És mert ilyenkor dolgom nincs nekem 
Egy házi hív, sakkozna énvelem. 
Felállítjuk. Iszom közben teát 
De hívnak - mondják lent várnak reám. 

Sapkát veszek csak, s máris indulok. 
Hová megyünk? arról mit sem tudok. 
Elment a főosztály raborvosa 
Azóta gyakran hívnak át oda. 
Ezért a munkám több is, mint elég. 
Megyünk, megyünk, nem jártam erre még. 
Fegyelmi osztály. - „Mért kísért ide? 
Nem mond nékem ilyet senki se." 

Le kell, hogy adjam minden holmimat. 
Az őr barátságos, ki sem kutat, 
Aztán egy jéghideg cellába zár. 
- Szeretném tudni rám vajon mi vár? -
Bevallom azt, hogy nyugtalan vagyok. 
Szibéria! Fogam csak úgy vacog. 
Olyan hideg van, hogy már szinte fáj 
De hát kibírnom mégis csak muszáj. 
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Fázom, didergek, mérges is vagyok, 
De közben mégis arra gondolok 
Fegyelmi zárkán úgy sem voltam én, 
A hírneves Doberdó lágy ölén. 
Most végre ezt is megtapasztalom. 
De nem barátságos - bevallhatom. 
Leszállt az este. Itt az élelem. 
Nem kell. Míg itt vagyok, fel nem veszem! 

A kis szobában kellemes meleg. 
Itt van parancsnok, őr, kíber-sereg. 
A kíber-őrnagy dühvel néz felém: 
„E sztrájkot - kérdi - , mért szerveztem én?" 
- „Hogyan? miként? honnét e kerge vád?" 
Úgy látszik, bármit mondhatnak reád? 
Avagy kísérlet - léggömb ez csupán? 
így tesz próbát e kíber-sarlatán? 

Dühöng az őrnagy, hogy célhoz nem ér 
Ezért a hangja gúnyos s ledér: 
Csoportjuk régen gyanúsnak talált, 
Figyelmeztetett, és ez íme bevált. 
A rendelőmnek szörnyű híre van 
Ott lebzsel boldog-boldogtalan. 
Ezért szerettek úgy rabtársaim. 
De véget értek kisjátékaim! 

Nyilván tudom jól, hogy mi volt az ok 
Erről azonban mitsem mondhatok, 
Hisz látom jól, hogy épp azt tervezi, 
Mérgemben majd válaszolok neki. 
Nem, jó uram! Ennyit tanultam már. 
Elgondolásról itt beszélni kár, 
Hisz ezzel érvet éppen én adok, 
Hogy szervezője tényleg én vagyok. 

„Van már egybehangzó sok vallomás, 
Hogy ön szervezte az már nem vitás. 
Tagadni épp ezért nem érdemes. 
Ha vall, ez enyhítésként lényeges. 
De tudnunk kell, a társa hogy ki volt 
Csupán ezért kérdezzük itt ki most. 
Őszinte hogyha lesz, segít magán, 
Sőt még tovább is dolgozhat - talán." 

El kell kerülnöm ezt a buktatót. 
Ezért az őrnagy ily választ kapott: 
„A sztrájkban orvos részt sosem vehet 
Hisz társán így segíteni nem lehet, 
Ha közben bármi okból bajba jut. 
De erről - gondolom - , mindenki tud. 
Ezért a vád egész alaptalan. 
De hát hiába védem én magam!" 

Forr bennem, bár türtőztetem magam. 
Itt minden hangos szó haszontalan. 
„Akárki mondott erről bármit is, 
Hogy én szerveztem ezt, e vád hamis. 
Hogy elvállalnám tán az is lehet, 
Ha tudnék róla minden részletet. 
De mindezekről semmit sem tudok. 
A sztrájkról többet nem mondhatok." 

- „Ugyan kérem, jobb, ha nem felel!" 
S pimasz szavakkal ismét ingerel. 
E gúny tovább fokozza mérgemet 
(Ez hát a híres ember-tisztelet?) 
„E gúnyolódás szép, nemes dolog 
Csak rajta, hisz hatalmában vagyok. 
Kiszolgáltatva tenni ellene 
Mit sem tudok. Tehát tessék, tegye!" 

„Tehát, hogy én szerveztem, nem való. 
Ki ezt mondotta az hazug csaló. 
És kérem, szembesítsék azt velem, 
Ki ezt a vádat tette ellenem. 
Ez nem lehet más, csak vamzer-beszéd, 
Hisz tudják jól, minden vamzer szemét 
Nincs benne lelkiismeret 
így másban gátlás nélkül kárt tehet." 

E megjegyzésem úgy látszik hatott, 
Most már az Őrnagy „úr" lett izgatott. 
Nem tetszik néki, rab, ha szólni mer 
S azért is mérges, mert még nincs siker. 
- „Elég ebből, vizsgáljuk majd tovább, 
S ha látjuk, tényleg téves volt a vád 
Legyen nyugodt, vagyunk olyan fiúk 
Megmondjuk ezt is. Nem vagyunk hiúk." 
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Reméltem, elmegyünk most már haza. 
Azonban az őrnagy óhaja: 
Doberdón töltöm ezt az éjszakát. 
A nagy hidegben jól aludtam át. 
Az orvos jő, csodálja módfelett, 
Hogy engem itt talál. Ez mit jelent? 
- „Szeretném - mondom - , tudni én is ezt." 
A sorsom - úgy látszik - , megint kikezd. 

Pár óra múlva mégis vége lett, 
Az orvos innen elkísértetett. 
Kórházba sétál át az őr velem. 
Rendetlen óriási kórterem, 
Egymásra rakva székek, matracok, 
Virágos-kertre nyíló ablakok. 
Mellette vécé, kis fürdőszoba 
A rab betegnek itt jó volt sora. 

A kórterem hál' Istennek, meleg 
De jó, hogy itt még most is fűtenek. 
Nem bánom azt sem, hogy magam vagyok. 
Félóra sincs, s már rendet is rakok. 
Jókedvem visszatért, munkám haladt, 
Készül fürdőm e rendezés alatt. 
Aztán megfürdöm. Oh, be jól esett. 
S tűnődöm most e változás felett. 

Hiába érdekelnek részletek, 
Orvos barátommal nem beszélhetek. 
Jön, kérdi, hogy vagyok, s megy már tovább 
Kíséri mindig egyik porkoláb. 
Csak néma ajkammal kérdezhetem: 
Tart még a sztrájk? Fejével inti: nem. 
És jön a házi, hozza a kosztomat. 
Ő sem beszél, csak némán bólogat. 

Azt gondolod, tán unom itt magam? 
Erről szó sincs. Ilyen zavartalan* 
Nyugalmat, csendet rég élveztem én 
No lám. Igényem, látod, mily szerény. 
Reggel rendet teszek, majd olvasok. 
Naponta fiirdhetek, sétálgatok. 
De persze itt csupán. Le nem megyek 
Leprát kapnának még az emberek! 

Virágvasárnap! Barkák ünnepe! 
Megkezdődött a bűnbánat hete. 
Elmélkedéshez nem rossz ily magány 
Megfejthetővé válik sok talány. 
Az ember jobban látja önmagát. 
Miért?-eket világosabban lát. 
Könnyebben érthető lesz sok dolog. 
Szükségszerű következmény, s az ok. 

Egy hétig tart mindez. Nagypénteken 
Ismét megváltozik az életem. 
A zárlat vége tért. Fel is megyek. 
Mostantól itt a kórházban leszek. 
Tehát új munkakörben dolgozom, 
A réginél is jobb lesz még sorom. 
Segítség jött megint. Itt van jele. 
Ezt hozta nékem Húsvét ünnepe. 

Habár van egy gálád vamzer velünk, 
Időnként mégis csak beszélgetünk. 
A sztrájkról kérek tájékoztatást, 
Azt mondják, nem tett sajnos jó hatást. 
Részt vettek benne hétszázan talán 
De abbahagyták. Hogy miért? - talány. 
Nem tartott csak két, vagy három napot. 
És rengeteg rab büntetést kapott. 

De hát akkor volt ebben értelem? 
Helyes volt így a sztrájk, vagy helytelen? 
Mi volt a cél? csak néma tüntetés? 
Megérte ezt a számos büntetés? 
S ha már elkezdték, abba mért maradt? 
Tapasztalhatták annyi év alatt 
Hogy tartós akció itt nem lehet. 
Besúgó bujkál minden rab megett. 

Ez is mutatja, nem volt szervezés. 
Csalódásunk okozta szenvedés 
Miatt határozott így egy csoport, 
Mit többi társa tüstént megtudott 
És mintha száraz gallyat ér a láng 
Az erdőben pusztítva ront tovább, 
A hír a börtönön végig rohant 
S kesergő társainkban megfogant. 
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Célját, tehát ezért ne is keresd. 
A baj, látjuk, tisztán másból ered. 
A düh sosem volt jó tanácsadó, 
Ki megvadul, mindenre kapható. 
Nem bánja, hogy következménye lesz 
Most már mindent egyetlen lapra tesz, 
Ha kell, fejével is falnak rohan 
Kidönti tán a falt a nagy roham! 

Erről beszélgettünk húsvét alatt, 
S attól tartottunk, ebből baj fakad. 
Nem csak, hogy nincs eredmény, sem siker, 
Sőt, még komiszkodnak mindenkivel. 
Érezzük azt, nagyon feszült a lég 
Ezt sejtető tünet van épp elég. 
Minden fegyelmi-zárka tele van 
Hiába szenved sok boldogtalan. 

Az ünnep elmúlt, ismét dolgozunk. 
Egész nap bennt marad főorvosunk. 
Kétségtelen, hogy ez se biztató. 
Nem ok nélkül van itt, nyilvánvaló. 
E dolgokról azonban nem beszél, 
Remélhetjük, talán elült a szél? 
S többé nem lesz már senkinek baja? 
Ez volna mindnyájunknak óhaja. 

A főorvos szerdán nagyon komisz. 
Oly durva most, mint egy sörös-kocsis. 
A börtön-stílusból órát adott 
Fegyelmiről hoznak fel egy rabot 
Vadul, pokróc-gorombán ront neki, 
„Gazember sztrájkólónak" tiszteli. 
Bár az nyugodt hangon beszél vele 
Fegyelmit állíttat ki ellene. 

Ezért a hangulat nagyon nyomott. 
Mindegyikünk rossz kedvvel dolgozott. 
A háziak hoznak baljós híreket, 
A mennykő csapkod a fejünk felett. 
A BM-ből számos tiszt érkezett. 
Attól tartunk, ez nem sok jót jelent. 
S mint helyét nem lelő bolygó zsidók 
A börtönben cikáznak itt-amott. 

Sok társunk arcán izgalom tüzel, 
Nyugalmunk mégsem veszítjük el. 
Nyugodt sziget most orvos-otthonunk. 
Eljött az est, társammal sakkozunk. 
De hát homokba dugja bár fejét 
A strucc, el nem hárít ezzel veszélyt. 
Elvisznek - szól az írnok sok rabot. 
Elkértek tőle számos törzslapot. 

Közülünk, nem kell menjen senki sem? 
Szerencsénk volna? Ezt alig hiszem! 
De most ismét új névsor érkezett. 
Reményeinknek ezzel vége lett. 
Mennem kell. Sok barát vesz most körül 
Nincs senki tán, ki ennek most örül. 
Sok jóleső szó, sok baráti hang, 
Legszebb emlékem Vácról ez maradt. 

A kórházból kettőnket visznek el. 
öreg barátom éppen csak felel 
Midőn: - „mi lesz velünk?" - megkérdezem. 
„Vernichtungslager. Ez kétségtelen." 
Ily rosszra már én mégsem gondolok, 
Habár kétségtelen, nem jó dolog, 
Hogy elhurcolnak. S nem tudjuk, hová. 
Az ember ezt nemrég nem gondolá. 

öreg barátommal máris megyek. 
Állig fegyverben álló smasszerek 
Vigyáznak most reánk. Kicsiny szoba. 
Időnk ily lassan nem telt még soha. 
Vagy két-órás várás következik. 
A kis szobácska lassan megtelik 
Sok jó barátjön, harmincan vagyunk. 
Vezényszó. Rabparancsot hallgatunk: 

„A váci éhségsztrájkban részt vevők, 
S közülük is főként a szervezők 
A nép ellen nagy bűnt követtek el, 
Amelyre most az állam így felel: 
A bűnös most egy évig nem beszél 
Rokonságával, nincs csomag, levél, 
S időkedvezményt sem kaphat soha!" 
így szól a BV főparancsnoka. 
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A rabparancs rövid, komor, kemény. 
A megtorlás nyilván kultúr-erény. 
A humánumukra jellemző vonás 
A teljes összkedvezmény-elvonás. 
Sőt, újabb eljárást emleget, 
Még kaphatunk további éveket. 
S mi azt hittük, bolondok, elmegyünk! 
A sztrájk tehát így fordult ellenünk. 

De azt ne hidd, hogy én a sztrájkólót 
Hibáztatom. Nem vagyok bolond! 
A sztrájk csak érthető reakció 
Volt arra, hogy minden revízió 
S egyéb ígéret végleg elmaradt 
Amit vártunk az elmúlt év alatt. 
S végül mi lettünk még a bűnbakok! 
Embertelen módon megcsalt rabok. 

Állítsátok azt bíróság elé 
Ki könnyelmű lélekkel felveté 
E kérdést, bár szándékában sem állt 
Hogy minden szép ígéretet bevált. 
Ki teljes éven át ígérgetett, 
Ki biztatott, fűtött reményeket, 
S a végén íme, most arcunkba csap, 
S dühödt veszett ebként belénk harap. 

Döcög-döcög velünk a nagy rabó 
Orrunkat lógatni mégsem való, 
Hiszen nyilvánvaló, ez volt a cél: 
Lelkünk legyen lágy, nem kemény acél. 
Ezért is tették mindezt ellenünk. 
Dacért szomszédba ám mégsem megyünk 
És máris hangzik mindnyájunk dala. 

így végződött a váci sztrájk-csata, 
Vagy pontosabban: kezdődő szaka. 
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Bibó István 
A második amnesztia volt 1960 tavaszán, húsvétkor. Ekkor névre szóló kegyelemmel szabadul-
tak: Déry, Donáth, Jánosi Ferenc - Jánosi is benne volt a 49-ben - , Józsa, nem tudom, ki volt a 
negyedik, de ebből a társaságból való volt. Azonkívül szabadultak mindazok, akik 5 évnél nem 
kaptak többet. így szabadult a Váradi tábornok és talán Vásárhelyi. Már nem tudom, hogy 
személyre szólóan vagy az amnesztia általánosságával. Mindennek az egész váci börtön-
együttes aspektusában az lett a végeredménye, hogy „a nagy író szabadul, a diák bennmarad", 
„a tábornok szabadul, a kiskatona bennmarad", „a vezető párttagok, a politikusok szabadult-
nak", „a helyi bizottságok kis tagjai bennmaradnak". 

Ebből született a váci éhségsztrájk, amely teljesen spontán, szervezetlen volt. Az például, 
hogy éhségsztrájk van, például az ilyen értelmiségi együttesben, mint a fordítók, csak az éhség-
sztrájk utolsó napján jutott el. Úgyhogy mi abban csak egyetlen vacsora erejéig vettünk részt. 
Ekkor volt az az érdekes helyzet, hogy az éhségsztrájkban Földvári nem volt hajlandó részt 
venni, a nálánál sokkal dogmatikusabb Marián István viszont igen. Másnapra bejöttek valami-
féle kiküldöttek, azok megdolgozták a fordítók vezetőjét - én már nem tudom, hogy mi minden 
jóról biztosítottak bennünket - , de az éhségsztrájk aznap reggel lényegében megszűnt. 

Ezek után két vagy három hétig egy olyan bizonytalan állapot alakult ki, mert voltak 
börtönőrök és talán börtönnyomozók - börtönnyomozók, azt hiszem kevésbé - , akik azon az 
állásponton voltak, hogy az éhségsztrájk a rab elfogadott, az adott helyzetben egyedül lehetsé-
ges fegyvere. Mások viszont ugrásra készen álltak, és mindenesetre az ügyet súlyos fegyelmi 
vétségnek minősítették. 

Kb. 3 hét alatt kiderült, hogy az utóbbi álláspont győzött, és nemcsak ott, hanem a Fő ut-
cai nyomozóegyüttes oldaláról is börtönfegyelmi szempontból ez győzött. Úgyannyira, hogy ők 
azt képzelték el, hogy ebből óriási, „a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedést" 
lehet kihozni. Ennek megfelelően a súlyossági fok szerint néhány embert bevittek Pestre a Fő 
utcába, egy jó csomót pedig Márianosztrára, amelyik a legszigorúbb börtön volt. Egy másik 
nagyobb együttest pedig Sátoraljaújhelyre vittek el, amelyik kevésbé szigorú börtönnek számí-
tott. Én a márianosztrai együttesbe kerültem. 

Oda vittek bennünket át, lényegesen kellemetlenebb körülmények között, ha jól emlék-
szem, megbilincselve és összevissza zsúfolva a rabautón. Ezekből, akiket Márianosztrára vittek 
az éhségsztrájk miatt, aztán egy külön együttes lett. 

A márianosztrai fogház volt az egyetlen, ahol a börtönőrök részéről a gyűlölködők lét-
száma lényegesen több volt, mint másutt. A legenda szerint a márianosztrai fogházban valaha 
ki volt írva, hogy „Ne csak őrizd, gyűlöld is őket." Ilyen kiírást én már nem láttam, de ez na-
gyon el volt teijedve. A márianosztrai fogház egyébként az úgynevezett osztályidegenek foghá-
za volt. Mi nem ilyen minőségünkben kerültünk oda. Nem voltak osztályidegenek általában a 
munkáskáderek és az értelmiségiek. Azok nem voltak osztályidegenek. Viszont azok voltak a 
[horthysta] katonatisztek, a csendőrök, a földbirtokosok, bármiféle kapitalisták, de az néha 
odáig ment, hogy osztályidegen lehetett a fűszeres vagy egy kiskereskedő is. Az „osztály-
idegen" egyébként egy nagyon furcsa kategória volt, minden szociológiai értelmességet nélkü-
lözött. A leggroteszkebb helyzet a jegyzők körül volt, mert a jegyzők gyermekei is osztályide-
genek voltak. 

Volt egy kedves rabtársam, Annus István, őt először Márianosztrára tették, mert a papája 
Békéssámsonban volt jegyző, de aztán kiderült, hogy csak segédjegyző volt, erre áttették 
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megint Vácra, a váci fegyházba. Kiderült azonban, hogy apját Erdély visszacsatolása idején 
rövid időre Erdélybe helyezték, és ott valóban jegyző volt. Erre visszatették Márianosztrára. 
Akkor megint kiderült, hogy ez az erdélyi jegyzőség, ez csak olyan behelyettesítés volt, és nem 
tartós minőség, és ő igazán jegyző csak a felszabadulás után lett, mégpedig a nemzeti bizottság 
választotta azzá. Erre megint visszatették a váci börtönbe. Most éhségsztrájkos minőségében 
volt Márianosztrán. 

Az egész azzal kezdődött, hogy egy év büntetést kaptam, egy évig se levél, se beszélő 
nincsen. Ez volt a fegyelmi büntetés, amit talán még Vácon kiosztottak - nem tudom pontosan. 
No most, megérkeztünk Nosztrára, és ott volt egy komoly, ádáz fegyőregyüttes; ez volt a leg-
keményebben és szigorúbban rendezett börtön. Semmiféle újság, folyóirat elő nem fordulha-
tott. Séta közben egy csikkszedésért minimum három nap sötétzárka járt; én is egyszer egy 
cellatársamnak egy csikket akartam fölszedni, azonnal megkaptam a három nap sötétzárkát. 
Aztán később kaptam még tíz nap sötétzárkát - most már pontosan nem tudom, hogy miért. 
Tehát a sötétzárka csak úgy záporozott. Ez volt az a börtön, ahol soha sétát, fürdőt el nem 
mulasztottak, és ahol az előző börtönökhöz képest pazar koszt volt. Miközben érezhetően 
gyűlöltek bennünket. Az előbb említett Annus Istvánnal voltam együtt - mindketten elég derűs 
kedélyűek voltunk, úgyhogy dicshimnuszokban törtünk ki, mikor vaníliás stíriai metélt vagy a 
rántott hal vagy a rántott máj megérkezett. 

Márianosztrán voltak különböző forrófejű fiatalok. Én nem tudom, mi indította őket arra, 
hogy egy napon a szomszéd cellában elbarikádozzák magukat, és kikiabálják a cellaablakon 
keresztül a szabad mezőre: „mondjátok meg, itt minket kínoznak, üldöznek"... Jogtalanságok 
történnek velünk"... vagy valami ilyet. A gondolat rendkívül ötletes volt, mert azokon a szabad 
mezőkön a börtönőrök hozzátartozói művelték a különböző illetményföldjeiket, úgyhogy na-
gyon jó ötlet volt ezektől segítséget kérni. Ezeknél azután a börtönőrök óriási erőfeszítéssel 
kifeszítették az ajtót, lebontották a barikádot, és meglehetősen nagy kiabálások közepette elvit-
ték őket, mire a börtön - a börtönök ilyenkori szokásai szerint - dörömbölt. A kidörömbölés, 
az a raboknak éppolyan ősi joga, mint az éhségsztrájk. Hát ez is megtörtént. A következő nap 
nagy invesztigáció, vizsgálat volt, hogy ki dörömbölt. Itt megint úgy jártam, mint az éhség-
sztrájknál; én egyet vagy kettőt ütöttem az ajtóra a becsület kedvéért, mert rettentő ijedős 
cellatársam volt. így aztán én is belekerültem azok közé, akik azt vallották, hogy kidörömböl-
tek. Ezek után történt meg az egyetlen megveretésem. 

Leidézett a börtönnyomozó engem és Kertész Dezső földeáki orvost, és közölte, hogy fe-
gyelmi büntetést fog nekünk kiosztani, ami abból állt, hogy a falhoz kellett hajolnunk, és gu-
mibottal kaptunk a hátunkra. Nem tudom, hogy nekem az öregségemet respektálták-e, de én 
jóval kevesebbet kaptam, mint Kertész Dezső. Azt a keveset is elég rosszul viseltem, mert az 
alsó vesetájékra kaptuk az ütést, és én reflexszerűen minden ütés után fölugrottam egyenesbe. 
Erre, hogy legyek szíves lehajolni, kaptam a fölső hátamra egy másik ütést, olyannyira, hogy 
megveretésemnek a nyomai két egészen külön csíkban voltak láthatók, mihelyt abbahagyták az 
ütést, egy lent, egy fent... Csúnya kék, lila, fekete ütésnyomok voltak, nem véreztek. 

És ezek után a nyomozó közölte velem, hogy ő egy nagykunsági kubikus származék. 
Ő ismeri a mesterségét, és ha ő akarja, akkor én a sarokban fogok nyivákolni, és saját ürülé-
kemben és vizeletemben úszni. Ezt el is tudja érni. 

Mindez engem mély szomorúságra gerjesztett, mert hiszen valamikor én rettentő szenve-
délyesen vettem részt a munkáskáderek gyors átképzésében, és ha elgondolom, hogy ezek közt 
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akadtak olyanok, akiket Rákosiék arra tanítottak meg, hogy hogy lehet egy embert sarokban 
vinnyogó, magát összecsináló ronccsá tenni, akkor ez nagyon szomorú eredmény. Azért tud-
tam, hogy zömét nem erre tanították meg, de azért ez nagyon lehangoló volt. Különösen ez az 
oktatás a verésen belül. 

Azt hiszem, hogy ez után volt az, hogy megjelentek a nyomozók a Fő utcáról, és elkezd-
tek nyomozni a mi nagy összeesküvésünk után, amivel a váci éhségsztrájkot kirobbantottuk. 

Az én egész nyomozásomat korábban a Fő utcában az jellemezte, hogy a leghalványabb 
törekvés nem volt arra, hogy bármiféle koholt dolgokat próbáljanak rám bizonyítani, mert 
hiszen bőségben voltak a tények, és a nyomozóinkat láthatóan boldoggá tette, hogy nem kon-
cepciós pereket csinálnak, mert hiszen nem ők találták ki azt, amit mi bevallottunk. Az én 
ügyemre speciálisan azt mondhatom, hogy az egész nyomozati jegyzőkönyvet az elejétől a 
végéig diktáltam. Ez is stimmel. 

Megjelentek Márianosztrán a Fő utcai nyomozók, hogy ezt az összeesküvést kinyomoz-
zák, és itt már sokkal nagyobb mértékben jelen volt a koncepciógyártás szelleme. Igaz ugyan, 
hogy itt is tényekről volt szó, a váci éhségsztrájk tényéről. De hát hogyan képzelték ők azt, 
hogy a váci éhségsztrájk a népi demokrácia megdöntésére irányuló szervezkedés? 

Egyszer nyíltan megkérdeztem, hogy hogy jön ez össze? Erre kifejtették nekem, hogy ez 
úgy jön össze, hogy mi a váci éhségsztrájkkal egy olyan országos mozgalmat akartunk elindí-
tani, ami végül a népi demokrácia megdöntésére vezethetett volna, és én ebben, fő szervező-
ként, a kiküldötteimen keresztül vettem részt. Mire mondtam, hogy semmi érintkezésem nem 
lehetett a rabok tömegeivel, hiszen a fordítók izolálva voltak a többi raboktól. Hát - hangzott a 
válasz - a „kiküldötteimen keresztül" irányítottam a váci éhségsztrájkot mint egy leendő fölke-
lés magját. 

Mint később hallottam, állítólag ugyanezt a vádat szegezték Rácz Sándorral szembe, aki 
talán a sátoraljaújhelyi együttesben volt, vagy a Fő utcaiban, nem tudom; mire Rácz Sándor azt 
felelte, „az nem úgy nézett volna ki, ha én szerveztem volna". Az ellenem felhozott vád azért is 
humoros volt, mert - mint már említettem - az éhségsztrájk utolsó napján, az utolsó étkezésnél 
értesültem az egészről. A kihallgatásnak a hangneme egyébként sokkalta rosszabb volt, mint a 
Fő utcaié; provokáló, agresszív, sértő volt; állandó letorkolás, kétségbevonás. Úgyhogy emlék-
szem, nagyon fölizgattam magam, és reszkettem az indulattól. Mikor replikáztam, egy dologra 
tértem mindig vissza: kérem, tessék bíróság elé vinni, boldog leszek, ha bíróság elé visznek, 
mert én nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan bíróság, aki ezt a bűncselekményt meg tudja 
állapítani. Kb. két vagy három ilyen kihallgatás volt, és hárman, négyen is jelen voltak a ki-

7 
hallgatók közül. Aztán abbamaradt, nem lett folytatása. 

Kertész Dezső 
„Lázadás" Márianosztrán is! 
1960. augusztus 29. péntekre esett. Szokás szerint ilyenkor grízes tészta volt ebédre. Említet-
tem már, hogy Márianosztrán jól főztek. ízlett mindannyiunknak a tészta, csak kevés volt, 
repetát itt nem adtak, legalábbis nekünk nem. Két társunk, a váci „különítményből" Jenei An-
dor és Maijai József, különösen éhesek maradtak, volt jogosan egyéb kifogásuk is. Az össze-

7 Bibó István (1911-1979) Életút dokumentumokban. A dokumentumokat válogatta Huszár Tibor. A felhasz-

nált interjúkat készítette Huszár Tibor és Hanák Gábor. Bp. 1956-os Intézet-Osiris-Századvég, 1995,475^79. o. 
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gyűlt elkeseredés utat tört, s elhatározták, hogy elbarikádozzák magukat. Én a közvetlen szom-
széd zárkában voltam Suba Gyuri barátommal. Mi is szívesen ettünk volna még a csemegéből, 
de mi nem voltunk annyira elszántak. A falon keresztül hasztalan próbáltam magyarázni szom-
szédaimnak, hogy mire sem jó tervezett akciójuk, ők nekiláttak a torlasz építésének. Hangos 
szóval, hogy az egész börtön meghallhassa, elbúcsúztak tőlünk, mondták, hogy készek meg-
halni is, nekik elég volt, majd közöljük szeretteikkel, hogy utoljára is rájuk gondoltak. Az 
őrség azonnal zárást csinált, ami azt jelentette, hogy a házimunkásokat is beterelték zárkáikba, 
és feszítő-, emelővasakkal felszerelkezve kezdték kibontani az ajtót és a torlaszt. Mindez nagy 
puffogással, recsegéssel járt, időnként ütések zuhogtak. Társaink keményen ellenálltak, meg-
dolgoztatták a smasszerokat. Tompa ütéseket, jajgatást is hallottunk, s egyszerre nagy csend 
lett, félelmetes csend. Szorongva a falhoz lapulva vártunk. Fantáziánk megbolydulva működött. 
Azt gondoltuk, hogy bajtársaink már nem is élnek, ezek a dühödt vadállatok agyonütötték őket 
azokkal a vasakkal, másképp nem is lehetett. És ekkor hallottuk, amint az egyik mondja: 
„Húzzátok a hajánál fogva a dögöt!", s már a trepnin vonszolták is a testeket. A zárkánk másik 
oldalán a lépcsőfeljárat volt, s tisztán ki tudtuk venni, amint a bakancsok sarka nagyokat kop-
pant a lépcsőfokon. Amit mi éreztünk, csak átélni lehet, elképzelni alig. Én izgatottságom és 
tehetetlenségem légszomjával küszködve a magasban lévő ablak alatt álltam, Gyuri az ajtó 
közelében tördelte kezeit. Az izgatottság csúcspontján egyszer csak megszólalt: „Dezső bácsi, 
én kikopogok az ajtón!" Kikopogsz ám az ángyod térdén, válaszoltam és nekilódultam. Igazá-
ból máig sem tudom, hogy mit akartam, de mire az ajtóhoz értem, hatalmasat belerúgtam, s 
aztán már semmit sem láttunk, gondoltunk, csak rúgtuk, vágtuk az ajtót. A nagy, nehéz, vasalt 
ajtó tokja kissé meglazult, s pergett a mész meg a vakolat. Zúgott dübörgött az egész Magán-
zárka Osztály, besegítettek az „őslakók" is. Izzadtunk, lihegtünk, elfáradtunk, de éreztünk 
valami jóleső elégtételt, enyhe mámort, valami olyasmit, mint amikor egyszerre ültünk le. 
Kisvártatva megjelent a tátikában a körletparancsnok ellenszenves feje, aki ironikus hangon 
megkérdezte, vajon mi kopogtunk ki? Természetesen igennel válaszoltam, nem volt mit ta-
gadni, ékes bizonyságként a zárkán belül is ott volt számos lehullott vakolatszemecske. Öreg 
rókaként jól tudtam, hogy a házer bulit, vagyis ha rajtakapták az embert, azt el kell vinni. 
Gyuri feleletét figyelemre se méltatta, az én nevemet felírta, s ettől kezdve volt újból izgulniva-
lóm, számíthattam a megtorlásra. 

Ez a megtorlás késett. Négy nap múlva, szeptember 2-án az őr beszólt, hogy én maradjak 
bent a zárkában, ne menjek ki sétára. Kisvártatva régi ismerősöm Vácról nyitotta rám az ajtót, 
(a már emberségéről emlegetett), Surányi György. Tudtam, hogy most faszolás lesz, de Surányi 
személye bizalmat keltett bennem, s biztosítékot is láttam benne, hogy nagy baj nem lehet, hisz 
ő nem olyan ember. A legrosszabb esetben arra számítottam, hogy majd csak a látszat kedvéért 
fogja lengetni a gumibotot. Hogy véletlenül se hozzam zavarba, semmit se kérdeztem tőle, ő 
meg magától ugyancsak szótlan maradt. Kétségeim nem voltak azt illetően, hogy most kijut a 
vastagabb végéből, csak majd mit teszek, mit tegyek, az nem volt világos előttem. Még letar-
tóztatásom alkalmával keményen elhatároztam, hogy az első pofont, az első ütleget, ha addig 
élek is, visszaadom. Szerencsére eddig megúsztam, jóllehet számos fenyegetésben volt részem, 
de hangsúlyozom, csak az előzetes letartóztatásban. Attól kezdve, hogy elítéltként jártam a 
börtönöket, a fenyegetések is ritkultak, egyébként is egy több éves rabnak van valami tekinté-
lye az őrök körében, és kialakul egymás megismerésén alapuló bizonyos eniberi kapcsolat őrök 
és őrzöttek között, amiben szerep juthat még a kölcsönös megbecsülésnek is. Ez a fogadalmam 
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járt az eszemben, amíg végigmentünk a hosszú, széles folyosón. Az utunk a nyomozótiszt 
szobájába vezetett. Nem is szoba volt ez, hanem egy kisebbfajta terem, igen magas mennyezet-
tel. Egy nagy íróasztal mögött állt Hegyesi, ez a testileg, lelkileg törpe emberke, mint a hata-
lom, a nemezis megtestesítője. Tulajdonképpen félelmessé még az sem tette számomra, hogy a 
nagyobb nyomaték kedvéért kitett egy pisztolyt az asztalra, s kategorikus hangon közölte ve-
lem, hogy megemlegettetik velem, hogy itt is lázadást akartunk szítani, és most leckét kapok 
abból, hogy ez nem Vác, hanem Nosztra. Ez utóbbi megjegyzése akár arra is vonatkozhatott, 
hogy ők itt megmutatják, nem lesznek olyan elnézőek, mint a váci őrök voltak. Jelen volt még 
egy csupasz képű, kiálló pofacsontú, atletikus termetű smasszer, akinek azóta sem tudom a 
nevét. Már akkor az én Surányimmal együtt mindkettőjük kezében gumibot volt. A törpe ren-
delkezett, hogy dőljek be, és támaszkodjam a falhoz. Gondolatok, érzelmek vihara zúdult rám. 
Korábbi fogadalmam járt a fejemben. De hogyan üssek vissza? A túlerővel szemben nem lehet 
semmi esélyem. S a megalkuvás ment a maga rendjén tovább. Jó, bedőlök, nem ütök vissza, 
mert akkor agyba-főbe vernének, talán még agyon is ütnének, noha ahhoz mérten, hogy egy 
életre hülye lennék, mások kegyére utalva, még ez lenne a legkisebb baj, de hogy vészeljem át 
az egészet? Ordítsak, vagy makacsul szorítsam össze a fogam, és némán tűijem a megalázta-
tást? Ezek férgek, mindegy, hogy minek látnak, de hogy nézek majd saját magammal, megal-
kuvásommal szembe? Nem csinálok semmit, egyszerűen, halkan nyöszörögni fogok. így nem 
mondhatják, hogy fellármázom a házat, s konok hallgatásommal sem bőszítem fel őket. Bedől-
tem, és rettenetesen szégyelltem magam megalkuvásom, gyávaságom miatt, ezt nehezebb 
megbocsátanom, mint a verést. 

A két pribék a két oldalamon állt. Kinyúlt testtel, magasra emelt gumibottal. Begyakor-
lott ritmus szerint csépelték a hátamat, hátsó felemet. Az ütéseket számoltam egy ideig, de 
aztán annyira fájdalmasakká váltak az ütlegek, hogy minden erőmet, figyelmemet össze kellett 
szednem, hogy álljam az ütéseket, legalább emiatt ne kelljen magam előtt restelkednem. Ti-
zennégy csapásig számoltam, aztán összefolyt minden, ott is fájt minden porcikám, ahol nem is 
ütöttek. Mikor abbahagyták, kiegyenesedtem, s emelt fővel hagytam el a kínzókamrát ,jó 
emberem" kíséretében. Bármennyire is szerettem volna, nem tudtam felfedezni különbséget a 
két oldal között. Tudtam volna mit mondani ennek a csaló farkasnak, de már nem volt bennem 
a régi becsülésnek szikrája sem, ő tovább nem volt számomra ember. Most hogy leírtam ezt az 
utolsó félmondatot, valami motoszkálni kezd bennem, hogyhogy nem ember? Akkor bármit 
csinálni lehet vele! Akkor végig lehet verni gumibottal, akkor agyon lehet ütni, akkor fel lehet 
akasztani, sőt fel is kell akasztani! És ha ők is így győzték meg magukat? Valami mese vagy 
ideológia alapján én vagyok a rendet szétdúló féreg, az eltaposni való népellenség, aljas áruló? 
Talán még kegy is, mély humánum, hogy nem ölnek meg, mint ahogy megérdemelném. Bíznak 
bennem, hogy megjavulhatok, a szocializmus hasznára lehetek megfelelő irányítással. Miért? 
Az inkvizíciós máglyahalál kinek használt? Hát természetesen annak, akit megégettek. Igaz, a 
teste szenvedett, de a lelke ezáltal megtisztult, s jogot nyert a mennybejutásra. Ilyen meggon-
dolás alapján az igaz hatalom, az igaz rend katonái, védelmezői bármit is tesznek, a megbünte-
tett érdekeit is szolgálják. 

Ide kívánkozik, ehhez a passzushoz, egy forradalmi emlékem. 1956. november negyedi-
ke volt. Több ezer katonával, felfegyverzett fiatallal lövészárkokba vonultunk Hódmezővásár-
hely körül s bent a városban, harcra szántan, lobogó nemzeti lelkesedéssel. A laktanya fogdájá-
ban volt védőőrizetünkben nyolc-tíz ávós. Egyszer csak odajött hozzám egy fiatalember, s azt 
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tanácsolta, hogy az őrszolgálatot vonjuk vissza a fogdától, és ágyúval lőjük szét az épületet, 
ávósostul, mindenestől. Megdöbbentem. Hihetetlen volt számomra ez az egész. Még egyszer 
megkérdeztem, hogyan is gondolja? És megismételte! Elfelejtettem ennek a fiatalembernek a 
nevét, az arcát is, mert nem akartam emlékezni rá, mert bántott, hogy ezt az embert hogy meg-
fertőzte az ideológia, hogy kivetkőztette emberi mivoltából. Bánatos és bosszús voltam. Csak 
ennyit mondtam: „Neked is ott lenne a helyed, nem vagy különb náluk." De amikor az ember 
éppen elszenvedi a méltánytalanságot, nagyon nehéz embernek maradni, megbocsátani; ha 
akkor, frissiben a nagy verés után, azonnal módomban lett volna bármit tenni, lehet, hogy 
elkövettem volna valami jóvátehetetlen ostobaságot. Évtizedek múltán nyomasztó bosszúvágy 
nélküli könnyű lélekkel elmentem Zebegénybe, hogy otthonában keressem fel Surányi Györ-
gyöt, s megkérdezzem tőle, hogy az ő számára milyen volt. Nem volt szerencsém. Látogatásom 
előtt néhány hónappal elhalálozott. Szépen, csendben, ágyban, párnák közt. 

Egy őr visszaemlékezése (a váci börtönből) 
Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi. A szolgálatba lépő őrség eligazítása folyt. Simon 
alhadnagy őrparancsnok szolgálati intelmeit hallgattuk, amikor váratlanul kicsapódott az 
eligazítóhelyiség ajtaja. Az ajtóban a szolgálatos őrség parancsnokának a helyettese jelent meg, 
és minden formaságot mellőzve ordította: „Lajos! Fejezd be a dumát, és rendelj el készen-
léti riadót! Zendülés van!" „Hol?" - kérdezte a hirtelen falfehérré vált őrparancsnok. -
„Mindenütt. Az egész kócerájban!" - üvöltötte. Majd káromkodva távozott. Simon alhadnagy 
elrendelte a készenléti riadót. Szolgálati lőszerünk mellé felvételeztük a karhatalmi lőszerada-
gunkat is, majd a készenléti helyre vonultunk, és vártuk a további utasításokat. így kezdődött (a 
„szürkék" térfelén). 

Az őrség hírközpontjának kezelésére osztottak be. Az őrhelyeken szolgálatot teljesítők 
jelentéseit továbbítottam az őrparancsnokoknak, illetve az utóbbiak parancsait a szolgálati 
helyekre. 

Az első jelentések a munkáltatói területekről futottak be. Az 5-ös és 6-os számú őrök 
(iparudvar), majd a 4-es számú őr (gépházudvar) jelentették, hogy a munkát megtagadó elítél-
tek támadásra alkalmas eszközökkel szerelték fel magukat, és minden valószínűség szerint 
kitörésre készülnek. Mindhárman fegyveres biztosítást kértek. A körletőrök minden körletből 
általános étkezés- és munkamegtagadásról számoltak be. Az egyik külső toronyőr az intézet 
melletti egyik utcában a megszokottnál élénkebb mozgást észlelt. A két őrparancsnok pillana-
tokon belül úgy érezhette magát, mint Paulus tábornagy a sztálingrádi katlanban. Vadul vitáz-
tak egymással a kiadandó intézkedésekről. Egymásnak ellentmondó, szakszerűtlen parancsokat 
kellett továbbítanom. Egyes zárópontokra szükségtelenül nagy létszámú biztosító csoportokat 
rendeltek ki, míg más helyek teljesen fegyveres biztosítás nélkül maradtak. 

Eddig nyugodt voltam. Biztosra vettem: a politikai elítélteknek több eszük van annál, 
minthogy megtámadják a sorozatlövő fegyverekkel felszerelt őrséget. Passzív zendülés esetén 
pedig nincs helye fegyverhasználatnak. Hallva azonban a pánikba esett - többnyire csak néhány 
hete szolgálatot teljesítő - fiatal őrök zavaros jelentéseit, amint tényként közlik rémlátomásai-
kat, látva közvetlen parancsnokaim tehetetlen dühét, és gondolva az elítéltek zömének rossz 
idegállapotára, hát aggódni kezdtem. A kialakult helyzetben benne volt egy szörnyű tragédia 
bekövetkezésének potenciális veszélye. 
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A forgalmazás szünetében felhívtam néhány ismerős srácot. Érdeklődésemre közölték, 
hogy az elítéltek megtagadták a munkát és az étkezést, de kitörésre utaló jeleket nem észlelnek. 

Fazekas főhadnagy rangidős őrparancsnokhoz fordultam: ,főhadnagy elvtárs! Ellen-
őrizni kéne a jelentéseket. Nekem úgy tűnik, nincs olyan nagy gáz, csak ezek a fiatal srácok 
nagyon berezeltek, és rémeket látnak. - Honnan veszi, hogy majréznak? - Érzem a hangjukon 
- feleltem. - Tudja, mit mondok én magának Lózs elvtárs? Sz...k az érzéseire." Elutasító, 
drasztikus megnyilvánulása ellenére - a közvetlen vonalon - felhívott néhány őrhelyet, és 
jelentést kért. Miután tisztázta a helyzetet, korrigálta az eddig kiadott, többségében helytelen 
parancsait. Kb. 8 óra körül kialakult a védelmi terv ilyen helyzetre vonatkozó variánsának 
megfelelő állapot... Közben megérkezett Végvári őrnagy, az intézet parancsnoka. Fazekas 
főhadnagy jelentette neki a zendülés tényét, jellegét és nézeteit. A parancsnoknak arra a kérdé-
sére, hogy mi a zendülés oka és célja, a főhadnagy nem tudott választ adni. Nem is tudhatott. 
Senki nem tudta. 

Végvári őrnagy az őrszobáról felhívta az elhárító- (nyomozó-) csoportot. Információt 
kért, de nem kapott. Mérgében lecsapta a kagylót, és az irodájába távozott. Néhány perc múlva 
a műszerfal kijelzőjén láttam, hogy a „K"-vonalon Budapesttel beszél. Bizonyára az országos 
parancsnoknak tett jelentést. Kb. 9 órakor ismét megjelent a parancsnok, hogy lemegy a válla-
lathoz, és beszél az elítéltekkel. - Meg kell tudnom, hogy mi a zendülés oka - mondta. 

Fazekas főhadnagy négy géppisztolyost rendelt mellé, majd felhívott valakit a vállalattól, 
és közölte vele, hogy a parancsnok lemegy hozzájuk, mert beszélni akar a zendülők megbízot-
taival. (A beszélgetésre, úgy tudom, a TMK-műhelyben került sor.) 

Úgy 10 óra 30 körül - a parancsnok utasítására - megszervezték a munkahelyeken lévő 
(kb. 600 fő) elítélt felkísérését a körletekbe. Egy-egy csoportot 2-3 fegyvertelen őr kísért. 
A felvonulás teljes útvonalát géppisztolyos és golyószórós őrök biztosították. A felvonulás 
rendben történt, incidensre nem került sor. A parancsnok teljes zárást rendelt el. A zendülés 
vélt vezetőit, szervezőit elkülönítették, és a nyomozócsoport azonnal megkezdte kihallgatásu-
kat. Hírzárlatot vezettek be, de ennek ellenére (vagy talán ezért?) a kora esti órákban már az 
egész város és környékének lakói tudtak a zendülésről. 

Emlékezetem szerint talán 6-8 napig tartották készenléti állapotban a személyi állo-
mányt, majd fokozatosan helyreállt a normális szolgálati rend. 

Az intézet élére Kardos Gyula alezredes (őrnagy?) személyében miniszteri biztost állítot-
tak. Ez a nagyképű bohóc [sic!] csak egy hét múlva merészkedett tiszteletét tenni, amikor már 
helyreállt a rend. Akkor azonban tudomásunkra hozta, hogy milyen gyáván viselkedtünk, és 
mit tett volna ő a helyünkben. A személyi állomány ellen vizsgálat indult. Néhány tisztet meg-
fenyítettek, az intézet parancsnokát (aki véleményem szerint bátran és emberségesen viselke-
dett) leváltották, alacsonyabb beosztásba sorolták, és áthelyezték. 

Talán furcsán hangzik, de az intézet személyi állományának döntő többsége szimpatizált 
a politikai elítéltekkel. Néhány kivételtől eltekintve nem voltak gyávák. Egy esetleges tűzpa-
rancstól azonban nagyon féltünk. Azzal ugyanis csak két dolgot lehet kezdeni: vagy megta-
gadni, vagy végrehajtani. Szerencsés fickók vagyunk, hogy ennek eldöntésétől megkímélt 
bennünket a sors. 

Amit akkor sem és ma sem értek, az a tökéletes konspiráció. A zendülés olyan váratlan 
volt, mint derült égből a villámcsapás. Nem szivárgott ki semmi. Ha arra gondolok, hogy a váci 
börtönben egy 8-10 fős elhárítócsoport dolgozott, akiknek az elítéltek között legalább 50-60 
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beépített emberük volt, és az MZ-körletnek legalább húsz zárkája „poloskázva", hát azt kell 
mondjam: mestermunka volt. 

A zendülés megkezdését a lehető legjobban időzítették. A 24 órás szolgálat átadásának, 
illetve átvételének idejére esett. Igaz, hogy ilyenkor mindkét váltás az intézetben van, de karha-
talmi szempontból „képlékeny" állapotban. Az egyik váltás már nincs, a másik váltás még 
nincs szolgálatban. E szolgálati holtpont idején az irányítás nehézkes, az egység reagáló képes-
sége alacsony fokon áll. 

A sztrájk szervezőinek minősítetteket, az azonnali elkülönítést követően, 1960. április 
20-án a Fő utcai vizsgálati osztályra és a márianosztrai börtönbe szállították. 

Földes László 
A büntetésvégrehajtás területén történt egyik jelentős eseményről érdemes külön is szót ejteni, 
már csak azért is, mivel a magyar sajtó gyakran ad hírt a különböző országokban lezajlott 
börtönlázadásokról. A felszabadulás 15. évfordulóján, 1960. április 4-én az Elnöki Tanács 
részleges közkegyelmet gyakorolt. Ez a rendelkezés a váci börtönben súlyos eseményekhez 
vezetett. A foglyok lelkivilágában - ezt személyes tapasztalatból is tudom - minden lehetséges 
és lehetetlen terminushoz és alkalomhoz a szabadulás reménye kapcsolódik. Ez az adott termi-
nusig tart, utána egy-két napig csalódott a hangulat, azután újrakezdődik minden. A váci bör-
tönben is - melynek rabjai többségét az ellenforradalmi események során elkövetett cselekede-
tek miatt ítélték el - a foglyok zöme biztosra vette, hogy amnesztiában részesül. 

Amikor azután „köztudottá" vált, hogy csak egy részük kap amnesztiát, a többiek abba-
hagyták a munkát, megtagadták a vacsora átvételét, éhségsztrájkot kezdtek. A késő esti órák-
ban jelentették nekem a történteket. Nyomban utasítottam a parancsnokot, hogy vezesse be a 
rendkívüli esetekre vonatkozó rendelkezéseket, és közöltem, reggel odamegyek. Intézkedtem, 
hogy egy karhatalmi zászlóalj is álljon készenlétben reggel, de közbelépésükre nem volt 
szükség. 

Reggel Kovács ezredessel és más vezetőkkel megjelentünk a börtönben. A parancsnok 
bejelentette, hogy az elítéltek megtagadták a munka felvételét, nem hajlandók elhagyni a zár-
káikat, és nem vették át a reggelit sem. A parancsnok beszámolt róla, hogy tárgyalt a foglyok 
képviselőivel, akik előadták: azt sérelmezték, hogy mások amnesztiát kaptak, ők viszont nem. 
Felháborított bennünket, hogy a parancsnok úgy tárgyal az elítéltek küldöttségével, mint egy 
gyárigazgató a szakszervezet képviselőivel. Felfüggesztettem tisztségéből a parancsnokot, és 
átvettem tőle az intézkedést. Összehívtam a börtön személyi állományát, és elmondtam, hogy a 
börtönben a munka végzése nem önkéntes, hanem kötelező, az evés viszont nem, arra nem 
lehet, és nem kell kényszeríteni senkit. Felszólítottam őket, hogy aki lelkiismeretével össze-
egyeztethetetlennek tartja a kényszer alkalmazását, álljon féke. Senki sem jelentkezett. Ők is 
helytelenítették a parancsnok lagymatag viselkedését, hiszen már addig is többen kényelmetlen 
helyzetbe kerültek amiatt, ha a szabályzat szerint akartak fellépni. 

Ezután elrendeltem, hogy még egyszer vigyék ki a reggelit, ha valaki visszautasítja, szó 
nélkül vegyék tudomásul. A kínálást ismételjék meg félóránként. Az elitéltek 80 százaléka 
megtagadta az étel átvételét. Intézkedtem, szólítsanak fel mindenkit a munka megkezdésére. 
Ha valaki megtagadná, alkalmazzanak kényszert. Erre azonban egyetlen esetben sem került sor, 
az elítéltek, a határozott fellépés láttán, kivétel nélkül felvették a munkát. Délben a szokásos 
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módon kivitték az ebédet, ezt már az elítéltek fele átvette, délután pedig, miután a munka 
befejeztével visszamentek a zárkáikba, a vacsorát a többségük elfogyasztotta. 

Vacsora után behívattam az egyik szobába néhány, az éhségsztrájkot még folytató elítél-
tet. Elmondtam nekik, hogy meggyőződésük miatt nem éri őket bántódás, hiszen ugyanebben a 
börtönben valaha a kommunisták hetekig folytattak éhségsztrájkot. Azután megkérdeztem, 
vajon nekik lesz-e ennyi erejük. Egyikük elmondta, az keserítette el őket, hogy több vezető 
ember és író - akik tulajdonképpen belesodorták őket az ellenforradalmi cselekményekbe -
amnesztiát kapott és kiszabadult, ők viszont nem. Azt válaszoltam, hogy az Elnöki Tanács 
rendeletét nem bírálhatja senki. Viselkedjenek a börtön szabályai szerint, akkor kedvezményt 
kaphatnak. Visszatértünk Pestre. Másnap reggel jelentették, hogy az éhségsztrájk megszűnt, 
vagyis 36 óra alatt teljesen összeomlott. Azok, akik a háttérből irányították, arra számítottak, 
hogy akciójukkal hatást gyakorolhatnak a Párizsban sorra kerülő májusi csúcstalálkozóra. 

A zendülés egyik fő szervezője, Vizsnyei János [sic!] horthysta katonatiszt volt, aki az 
Egyesült Államok javára folytatott kémkedés miatt kirótt 15 évi börtönbüntetését töltötte Vá-
con, az amnesztia rá semmi esetre sem teijedt ki. Egyébként az Elnöki Tanács a megbocsátás g 
politikájából kiindulva a következő évben több ízben gyakorolt közkegyelmet. 

DOKUMENTUMOK 

Belügyminisztérium 
Bünteté svégrehaj tási 
Parancsnokság 
38-1-144/960 

Földes László elvtárs 
A Belügyminiszter I. helyettese 
Budapest 

A Váci Országos Börtönben április 7-9-ig történt rendkívüli eseményekről 
az alábbiakat jelentem: 

I. 
Az Elnöki Tanács 10. számú törvényerejű rendelete a Váci Országos Börtönben 186 fő elítéltet 
érintett. Ebből a börtönből szabadultak zömével azok - 49 fő - , akik egyéni kegyelmet kaptak. 
Ezek szabadítását április l-jén és 2-án lényegében befejezték, a végrehajtás során munka vagy 
étel felvételének megtagadása nem volt. 

A börtönben a közkegyelmi rendeletet feszült várakozás előzte meg, az elítéltek többsége 
széles körű amnesztiát várt már hónapokkal ezelőtt. A közkegyelmi rendelet újságban történő 
ismertetése után csalódottság volt tapasztalható, mely fokozta az amúgy is ideges hangulatot. 

Szigorúan titkos! 
Tárgy: Értékelő 

jelentés a Váci Országos 
Börtönben történt 

rendkívüli eseményekről. 
Melléklet: 2 drb. 

8 Földes László: A második vonalban. Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1984,278-279. o. 
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1960. április 7-én a reggeli felvételét az MZ-körleten 17 fő elítélt megtagadta. Az ét-
kezés felvételének megtagadása fokozatosan tovább teijedt, a vacsorát már 52 fő elítélt nem 
vette fel. Ugyanezen napon délután az asztalos-, lakatosműhelyben 70 fő elítélt megtagadta a 
munkát. 

A sztrájk április 8-án tovább teijedt, a reggeli műszak kezdésénél megtagadta a munkát a 
vállalatnál dolgozó elítéltek egy része. A vállalat több műhelyében az elítéltek rögtönzött gyű-
lést tartottak, majd küldöttséget küldtek a parancsnokhoz úgynevezett követelésekkel. Ezen a 
napon reggel sem a vállalati, sem a házi műhelyekben munkáltatás nem indult meg. Az ebéd 
felvételét az elítélteknek mintegy 45 százaléka tagadta meg. 

A tett intézkedéseink következtében április 8-án 14 órakor a vállalati és házi műhelyek-
ben a munkáltatás szervezetten megindult, a munkát minden elítélt megkezdte, munkamegta-
gadás később sem fordult elő. A közkegyelmi rendelet végrehajtása során szabadult dolgozó 
elítéltek pótlására, az önhibájukon kívül nem dolgozó elítéltek pótlására - az önhibájukon kívül 
nem dolgozó elítéltek közül - 40 főt állítottak be munkára. Az élelemfelvételt megtagadók 
száma fokozatosan csökkent. Április 9-én a reggeli felvételét az elítéltek 8 százaléka, az ebéd 
felvételét már csak 7 fő tagadta meg. 

n. 
Miniszterhelyettes Elvtárs utasítása alapján egyénileg minden elítélttel foglalkoztunk. Nyilat-
kozatot írattunk alá, melyben rögzítettük, hogy a rendkívüli események ideje alatt hogy visel-
kedett, elvégezte-e a részére kiszabott munkát, vagy azt megtagadta, továbbá részt vett-e az 
éhségsztrájkban (1. sz. melléklet). A nyilatkozat aláírását 11 fő tagadta meg. A foglalkozások 
eredményeképpen az elítéltek elmondása szerint megállapítható, hogy a munkamegtagadásban 
és az éhségsztrájkban részt vevők közül 50 fő meggyőződésből vett részt, ezt nyíltan ma is 
állítja; 152 fő szolidaritásból; 37 fő elítélt társaitól való félelemből. A többi elítélt nem tudta, 
illetőleg nem akarta meghatározni részvételének okát. Az elítéltek többsége elítélte a sztrájk 
szervezőit, a hangadókat, mert megítélésük szerint a megtörtént események súlyosbítani fogják 
helyzetüket. 

Az elítéltekkel való foglalkozás során igyekeztünk arra vonatkozólag is adatokat szerez-
ni, hogy kik voltak a sztrájk kezdeményezői, szervezői, a zárkákban vagy a munkahelyen a 
hangadók. Ilyen tekintetben is eredményes volt a foglalkozás, mert 16 fő szerepének a tisztázá-
sához segítettek hozzá, akik ellen bírósági eljárást kell indítani (2. sz. melléklet). Felvetődött 
még több személynek a neve, szerepük tisztázása folyamatban van. Olyan tekintetben is segí-
tett a személyes foglalkozás, hogy a hangadók személyéről, akik befolyásolták társaikat, átfogó 
képet kaptunk. 

A Váci Országos Börtönben történt események híre - az eddigi megállapítás szerint - ki-
szivárgott, mint ahogyan azt április 11-én Miniszterhelyettes Elvtársnak az egység parancsnoka 
jelentette. Az utasítás alapján az operatív csoport vezetője az ügyet átadta vizsgálatra a városi 
kapitányság Politikai Nyomozócsoportjának, ahol közölték, hogy nekik is van tudomásuk, hogy 
a városban beszéltek a rendkívüli eseményről. A rendőrség a vizsgálatot folytatja. 

A börtönben történt rendkívüli események okainak vizsgálatát még nem fejeztük be. 
A mai napon kiküldtem a Bv. Parancsnokságról egy bizottságot, és utasítást adtam, hogy hall-
gassák meg egyenként a személyi állományt is, és meg kell állapítani a felelősségét - a pa-
rancsnok személyén túlmenően - azoknak, akik nem akadályozták meg például, hogy a válla-
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lati műhelyekben az elitéltek gyűlést tartsanak, a küldöttek kijelölését stb. Felmerültek újabb 
adatok is, melyek mutatják a sztrájk tudatos szervezését az elítéltek részéről. 

A bizottság munkájának befejezése után jelentésemet megteszem, és javaslatot teszek a 
személyi állomány közül a felelősök megfenyítésére, illetőleg azoknak az elvtársaknak a meg-
dicsérésére, jutalmazására, akik a rendkívüli esemény megelőzésében, majd a rend helyreállítá-
sában átlagon felüli munkát végeztek. 

A Váci Országos Börtönben történt rendkívüli eseményekről, azok okairól teljes, kimerí-
tő értékelést még nem lehet adni. Azonban az eddig lefolytatott vizsgálat, a helyzet elemzése 
azt mutatja, hogy a történt események több ok együttes hatására következtek be. 

1. A megnyilvánulásoknak, a sztrájknak nem spontán jellege volt. A rendkívüli esemé-
nyeket megelőzte az elítéltek között tudatosan szervezett és irányított akció. A jelszavak az 
elítéltek egy részénél megfelelő talajra találtak, mivel a közkegyelmi rendelet megjelenése után 
közöttük csalódottság volt. 

A hangadók, a szervezők egyrészt a feszült állapotot, másrészt a börtön vezetésében lévő 
hibákat használták fel, hogy ellenállást, éhség- és munkasztrájkot szervezzenek. A jelszavakat, 
amelyek az ellenállásra buzdítottak, 8-án reggel a TMK- és más műhelyekben megtartott gyű-
léseken nyíltan hirdették, majd ezeket küldöttség útján eljuttatták a börtönparancsnokhoz, és 
választ kértek. Az így kialakult helyzet - más körülmények és viszonyok között - hasonlított 
politikai tartalmában és módszerében az 1956-os ellenforradalmi helyzetre. A jelszavakban, a 
követelésekben annak adtak hangot, hogy; 

a) A nagy halak kimentek, a kicsik maradtak. Ennek a jelszónak magyarázatához a kö-
vetkezőket fűzték: megváltoztatta-e a kormány az 1956. októberi események értékelését. Ellen-
forradalom volt-e, vagy forradalom. Mert ha megváltoztatta az értékelését, akkor nemcsak Déri 
[sic!] és társainak kell szabadlábra menni, hanem őnekik is. Ha nem változtatta meg az értéke-
lését a kormány, akkor Déri [sic!] és társainak az elengedése helytelen, és így nekik is a bör-
tönben kell maradniok. 

b) 1959-ben kiadott amnesztiarendelet 4. pontját a büntetésvégrehajtás Váci Országos 
Börtönében szabotálják. Mivel szerintük a 4-es pont értelmében mindenkinek az ügyét felül 
kell vizsgálni. Ez a börtönben nem történt meg, pedig az amnesztiarendeletet követő időben az 
elítéltek körében erre ígéretet kaptak a börtön vezetése, illetve a megyei bíróság részéről. 

c) A velük rosszul bánó bv-seket, mint Fazekas fhdgy-ot és még néhányat a nevelők kö-
zül azonnal váltsák le. 

d) Adják ki a mostani közkegyelmi rendelet hivatalos szövegét, mivel a Heti Híradóban 
megjelent szöveg alá oda volt írva, hogy nem hivatalos, és nem akarnak úgy járni, mint az 
1959. évben kiadott közkegyelmi rendelet 4. pontjával. 

Ezek a jelszavak, követelések az elítéltekhez eljutottak, minden zárkában volt egy-két 
olyan személy, aki ugyan nem vett részt a kezdeményezésben, az előkészítésben, de a jelszavak 
alapján hangoskodott, befolyásolta elítélt társait, és ezzel szította az így kialakult hangulatot. 

2. A helyzet ilyen formában való kialakulásához hozzájárult a börtön vezetése is. Politi-
kailag nem értékelték helyesen minden esetben a történteket, és nem tettek határozott, szigorú 
intézkedéseket. A vezetést a határozatlanság, a szélsőségek jellemezték. A bátor, kemény rend-
szabályok helyett - amikor látták, hogy a helyzet rendkívül elmérgesedett - nem kellően át-
gondolt, kapkodó intézkedésekkel tovább növelték a belső zűrzavart. Ez alkalmat adott arra, 
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hogy a hangoskodók még azokat az elítélt társaikat is megfélemlítsék, fokozzák náluk a bi-
zonytalanságot, akik egyébként nem akartak a megmozdulásban részt venni. 

A börtönvezetés részéről hibás intézkedések voltak a következők: 
a) A parancsnok hozzájárult ahhoz, hogy az elítéltek küldöttségét fogadja, meghallgatta 

követeléseiket, és tárgyalásba bocsátkozott velük, majd visszaküldte őket azzal, hogy ennek 
alapján nyugtassák meg társaikat. 

b) Nem emelték azonnal ki, és nem különítették el a fő hangadókat. 
c) Indokolatlanul április 8-án zárkára vitték fel azokat az elítélteket is, akik az üzemben a 

munkát felvették volna, és ugyanezen a napon nem szólították fel a munkakezdéskor a házi 
műhelyben - asztalos-, lakatosüzem stb. - dolgozó elítélteket sem a munka felvételére. Az a 
szemlélet, hogy biztonságosabb, ha az elítéltek zárkán vannak, teljesen hibás volt, elősegítette 
a szolidaritást, a hangadók tevékenységét. 

d) A Miniszterhelyettes Elvtárs és a Bv. Parancsnokság részéről kiadott utasítások egy 
részét nem hajtották végre következetesen. Az április 7-i étkezést megtagadóktól nem szedték 
el a „spájzolás" alkalmával vásárolt élelmiszert. A kórházban lévő és az étkezést megtagadó 
elítéltek esetében nem biztosították kellően, hogy ne juthassanak a „spájzolt" élelmiszerekhez. 

e) A bizonytalanságból, a helyzet nem kellő ismeretéből adódott, hogy április 7-én este a 
börtönparancsnok az eseményekről, a helyzetről adott tájékoztatása nem volt alapos, a helyze-
tet rosszul úgy értékelte, hogy a rendkívüli eseményeken lényegében túljutottak. 

3. A rendkívüli események kialakulásának oka továbbá: 
Annak ellenére, hogy egy éve kialakítottuk a rabnevelő apparátust, még nem vagyunk a 

börtön légkörének irányítói, nem megfelelő az elítéltek politikai befolyásolása, irányítása. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy az egység vezetése nem ismeri időben és megfelelően a letartóztatottak 
közötti hangulatot, problémákat. Nem voltak megfelelő embereink a zárkákban arra, hogy 
azokat, akik nem láttak világosan, a különböző jelszavak mögött tájékozatlanok voltak az 
eseményekkel, a különböző híresztelésekkel kapcsolatban, ki tudták volna vonni, vagy legalább 
semlegesíteni a hangadók befolyása alól. 

A Váci Országos Börtönben történt rendkívüli esemény kiszélesedésében, a rendkívüli 
esemény bekövetkezése után nem kellően határozott intézkedések megtételében felelősség 
terheli a Bv. Parancsnokságot is. Felelősség terheli olyan szempontból, hogy április 7-én a Váci 
Országos Börtön parancsnokának a helyszínen való beszámoltatása után szükséges lett volna 
ellenőrizni, hogy a jelentés reálisan tárta-e fel a helyzetet. 

Hiányosságot követtünk el abban is, hogy ismerve az egység vezetésében lévő problémá-
kat, már korábban intézkedni kellett volna, hogy a Váci Országos Börtön irányítása, mely 
jellegénél és nagyságánál fogva egyik fontos objektumunk, megfelelő kézbe kerüljön. 

Megítélésem szerint a börtön operatív csoportjának munkája sem volt kielégítő az előké-
születek felderítésében, majd később a rend helyreállításában. Az operatív hálózat ilyen tekin-
tetben lényegében csődöt mondott. 

ni. 
Javaslat: 
1. A Váci Országos Börtönben minden elítélttel szemben, aki kezdeményezte, szervezte a 
sztrájkot, befolyásolta elítélt társait, továbbá, aki maga is részt vett a sztrájkban, felelősségre 
vonást kell alkalmazni, megtorlatlanul egy eset sem maradhat. Ennek megfelelően: 
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a) mindazokkal az elítéltekkel szemben, akikről már most vagy később megállapítást 
nyer, hogy kezdeményezői, szervezői voltak a sztrájknak, bírósági eljárást kell indítani. Szere-
püket a Vizsgálati Osztály tisztázza, a nyomozás idejére át kell őket szállítani a Vizsgálati 
Osztályra. 

b) Azokkal szemben, akik hangadók voltak a zárkákban vagy a munkahelyeken, befolyá-
solták elítélt társaikat, elsők között vettek részt a sztrájkban, és azokat is, akik április 9-én még 
étel felvételét megtagadták, 1 év összkedvezmény-elvonás büntetésben kell részesíteni, továbbá 
nem részesülhetnek büntetés-félbeszakítás vagy feltételes szabadság kedvezményében. Kivételt 
lehet esetleg tenni nagyon indokolt esetben, azonban a döntés joga minden esetben az Országos 
Parancsnok hatáskörébe tartozzék. 

Ezeket az elítélteket büntetésük további töltése végett április hó 20-ig a Márianosztrai 
Országos Börtönbe kell átszállítani. 

c) Azokkal az elítéltekkel szemben, akik megtagadták az étel felvételét, vagy a részükre 
kiadott munka elvégzését, a büntetés mértékénél differenciáltságot kell tenni. így: 

- akik dolgoztak, azonban részt vettek az éhségsztrájkban 3 hónapi összkedvezmény-
elvonás fenyítésben: 

- azokat, akik a munkát megtagadták, bár az étkezést felvették, 6 hónapi összkedvez-
mény-elvonás fenyítésben kell részesíteni: 

- azokkal az elítéltekkel szemben, akik részt vettek ugyan a sztrájkban, de később az 
eszmei irányítók és szervezők felderítésére alapul szolgáló önkéntes bejelentést tettek, egyé-
nenkénti elbírálás alapján el kell tekinteni a fegyelmi felelősségre vonástól, vagy enyhébben 
kell fenyíteni. 

2. Azokat az elítélteket, akik a rendkívüli események ideje alatt rendesen dolgoztak, nem 
vétettek a börtön szabályai ellen, magatartásukkal és szavukkal is mellettünk álltak, rendkívüli 
csomag és beszélő kedvezményben kell részesíteni. Néhány személy esetében - amennyiben 
indokolt - meg kell vizsgálni, hogy a büntetés hátralévő részét elengedjük. 

3. A fegyelmi büntetéseket április hó 16-ig ki kell szabni, és április hó 17-én 24 óráig 
egyénileg közölni kell valamennyi elítélttel. A fegyelmi büntetés mértékének közlése után az 
elítéltet visszaengedni zárkatársai közé nem lehet, gondoskodni kell elkülönítésükről, a fe-
gyelmi fenyítés megkezdéséről. 

4. A Váci Országos Börtönben beszélőt 1960. május 1-től lehet csak tartani. Az így elma-
radó látogatást azok részére, akik nem kerülnek felelősségre vonás alá, május hónapban, pótló-
lag engedélyezni kell. 

5. A termelés biztosítása, a hiányzó létszámkiesés pótlása érdekében április hó 18-án 12 
óráig gondoskodni kell a Sátoraljaújhelyi és Sopronkőhidai Országos Börtönből munkaerő 
átszállításáról. 

Budapest, 1960. április 14. 
Dr. Kovács Gyula 

bv. ezr. 
parancsnok 
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1. sz. melléklet 
Kimutatás 

Azon elítéltek létszámmegoszlásáról, akik az étkezést, illetve a munkát megtagadták 

A börtön létszáma 
- 1960. április 11-én - 1039 fő. Ebből: 
Az étkezésben, munkában és 
magatartásban kifogás nem merült 
fel velük szemben, illetve 
az étkezést felvették, 
a munkát elvégezték 438 fő 
Egyszeri étkezést megtagadta 124 fő 
Kétszeri étkezést megtagadta 138 fő 
Háromszori étkezést megtagadta 123 fő 
Négyszeri étkezést megtagadta 24 fő 
Ötszöri étkezést megtagadta 38 fő 
Hatszori étkezést megtagadta 8 fő 
Hétszeri étkezést megtagadta 2 fő 
Nyolcszori étkezést megtagadta 4 fő 
Az étkezés megtagadása mellett a munkát is megtagadta, 
illetve nem foglalta el munkahelyét 140 fő 

2. sz. melléklet 
Kimutatás9 

Azokról az elítéltekről, akik a Váci Országos Börtönben az április 7-9. közötti rendkívüli 
események alatt kezdeményező-vezető szerepet töltöttek be, és tevékenységük alapján ügyük 
további vizsgálatra szorul bíróság elé állításuk végett. 

1. Bognár Ferenc egyéb munkás származású, szervezkedés vezetése, rablás, közlekedés 
veszélyeztetése bűncselekményéért 10 év 1 hó börtönre ítélve, Kecskeméten tevékenykedett. 

2. Boris József munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel, rablás 
bűncselekményéért 12 évi börtönre ítélve. 

3. Czajlik Péter egyéb munkás származású, szervezkedésben való tevékeny részvétel, 
hűtlenség, tiltott határátlépés bűncselekményéért 12 évi börtönre ítélve. Budapesten Renner 
Péter csoportjában működött. 

9 A névsor, amelyet az úgynevezett „operatív" munka (kihallgatások, besúgói jelentések, esetleg lehallgatá-

sok) alapján állítottak össze, nem azonos azokéval, akiket később valóban bíróság elé állítottak, és Dobai 

István és társai perében elítéltek. Az egyes személyeknél itt felsorolt „bűncselekmények" kapcsán felhívjuk 

a figyelmet arra, hogy azok az akkori, pártállami szóhasználat szerint szerepelnek, amikor is előszeretettel 

alkalmaztak „közbűntényes" kategóriákat (például orgazdaság, szándékos emberölés stb.) politikai jellegű 

cselekmények minősítésére. 



VÁCI BÖRTÖNSZTRÁJK, 1 9 6 0 199 

4. Érsek Zoltán munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel, fogoly-
szökés, hatósági közeg elleni erőszak, súlyos testi sértés bűncselekményéért 8 évi börtönre 
ítélve. Ózdon tevékenykedett. 

5. Giczi István munkás osztályhelyzetű, izgatás, házastárson elkövetett szándékos ember-
ölés, ittas állapotban elkövetett bűntettéért 12 év 15 napi börtönre ítélve. 

6. Hraboczki [helyesen: Hrabovszky] László értelmiségi származású, szervezkedés veze-
téséért 10 évi börtönre ítélve. 

7. Jenei Andor munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt 
8 évi börtönre ítélve. 

8. Káldi Károly munkás osztályhelyzetű külföldre szökés kísérlete, fogolyszökés, tt. lopás, 
őrszolgálati bűntett, csalás, okirathamisítás bűncselekményéért 1952-ben 15 évi börtönre ítélve, 
mely kegyelemből 8 évre csökkent. 

9. Konyorcsik György munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel 
miatt 15 évi börtönre ítélve. Csepelen tevékenykedett. 

10. Lukách Tamás munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt 
8 évi börtönre ítélve. A nagybudapesti munkástanácsban tevékenykedett, ülésein részt vett. 

11. Martoncsik József értelmiségi származású, szervezkedésben való tevékeny részvétel, 
szándékos emberölés bűncselekményéért 20 évi börtönre ítélve. Miskolcon tevékenykedett. 

12. Nagy Elek munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt 
12 évi börtönre ítélve. Csepelen a Vas és Fémműben tevékenykedett. 

13. Nerada László munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt, 
valamint gyilkosság kísérletéért 12 évi börtönre ítélve. 

14. Noszek Miklós munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel, 
tt. lopás, rablás, orgazdaság bűncselekményéért 6 évi börtönre ítélve. Budapesten Sánta József 
csoportjában működött. 

15. Schiff Miklós munkás osztályhelyzetű, szervezkedésben való tevékeny részvétel miatt, 
valamint sikkasztásért 8 évi börtönre ítélve. Budapesten a Péterfi Sándor utcai csoporttal tartott 
összeköttetést. 

16. Szaniszló Béla egyéb munkás származású, hűtlenség bűntettéért 8 évi börtönre ítélve. 

Országos Börtön, Vác 
36-115/1960. 
Belügyminisztérium, 
Földes László Miniszterhelyettes Elvtársnak 
Budapest 

.Szigorúan titkos" 

Jelentés 
Miniszterhelyettes Elvtárs jelentem, a Váci Országos Börtönben 1960. április 7-én a reggeli-
osztásnál 17 fő elítélt a Magánzárka Osztályon a reggelifelvételt megtagadta. Az elítélteket 
utasításomra felkereste a nevelési csoport vezetője, és velük foglalkozott, ugyanakkor az ope-
ratív csoport részéről is foglalkoztak az elítéltekkel. A velük való foglalkozás eredményeként 
13 fő utólag a reggelit felvette, 4 fő nem vette fel továbbra is, majd ebéd után újólag a velük 
való foglalkozás eredményeként 3 fő felvette az ebédet, 1 fő maradt, aki még tovább éhség-
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sztrájkolt, de a vacsoraosztásnál ez is jelentkezett, hogy a vacsorát felveszi, és az éhségsztrájk-
ról lemond. 

A reggeli étkezés megtagadásának a híre elterjedt. Az elítélteknek már előzőleg jelentett 
feszült idegállapota következtében kialakult az étkezést megtagadókkal a szolidaritás gondola-
ta, és mind szélesebb körben kezdtek beszélni az amnesztiarendelettel kapcsolatos sérelmükről. 
Egységes követeléssé vált a de. folyamán az egymás közti beszélgetésük során, hogy szálljon 
ki egy bizottság a Minisztériumból vagy az Igazságügyi szervek részéről, és adjanak felvilá-
gosítást az itt maradt elítéltek sorsát illetően. Megállapítottuk, hogy 7-én de. a házi asztalos-
üzem kárpitosrészlegénél néhány elítélt, név szerint Krabovszki [helyesen: Hrabovszky], Har-
mati és Szaniszló nevű elítéltek tárgyalásba bocsátkoztak egy a házi lakatosműhelyből oda 
átment Jenei nevű elítélttel. Megbeszélésük érdemi részét nem ismerjük ez ideig, de nyilván-
való, hogy itt határozták el a reggeli éhségsztrájkba kezdetiekkel a szolidaritást és a munka 
megtagadását. Ennek megfelelően délben Szaniszló B. György nevű elítélt [aki] hűtlenségért 
van elítélve, lekapcsolta az asztalosüzem áramszolgáltatását, amit követően elsősorban a kárpi-
tosok, majd az asztalosok is megtagadták az ebéd felvételét, valamint a munkát, miután kényte-
len voltam munkahelyükről őket felvonultatni. Ezzel egy időben történt, hogy a házi lakatos-
üzemben is éhségsztrájkot kezdtek, és megtagadták a munkát. 

1960. április 7-én délben a délelőttiek következtében részleges éhségsztrájk következett 
be. Az ebédet 75 fő nem vette fel. Az éhségsztrájk az úgynevezett házi üzemekben jutott in-
kább kifejezésre. Nem érintette egyáltalán a börtönön belül működő gombüzemet. 

Munkamegtagadás történt a házi asztalosüzemben a délutáni II. műszaknál is. Ezen el-
ítéltek egyöntetűen kiálltak az mellett, hogy a munkát nem veszik fel szolidaritásként az éhség-
sztrájkotokkal való szimpátia végett. 

Ugyanezen a napon a vacsoraosztásnál 82 fő tagadta meg a vacsora felvételét. Ekkor még 
a vállalati üzem területéről csak 6 fő volt, aki nem vette fel a vacsorát. 

Este 22 ó[rakor], a III. műszak az üzemben teljes rendben levonult, majd egy óra múlva 
jelentették azt, hogy nem veszik fel a munkát azért, mert ők is szimpatizálnak azon egyénekkel, 
akik nem hajlandók dolgozni, és éhségsztrájkolnak. 

A de. események során a már jelentett asztalosüzemi személyeket, valamint a később 
más helyeken szolidaritást vállalaló elítéltek csoportjának egyes fő hangadóit kiemeltem, azo-
kat részben a Magánzárka Osztályon, részben pedig a Fegyelmi Osztályon helyeztem el. 

A nap folyamán helyenként és szórványosan megkezdődött [az] akció az elítéltek részé-
ről. A körletek elhelyezésének sajátosságainál fogva gyors ütemben terjedt, mivel átkiabáltak a 
szemben lévő osztályokra és tájékoztatták egymást, hogy többen éhségsztrájkba kezdtek, va-
lamint felhívták őket szolidáris sztrájkra. A késő esti órákban kezdtem meg a foglalkozást a 
kiemelt személyekkel, melynek eredményeképp többen visszavonták az éhségsztrájkot, kijelen-
tették, hogy hajlandóak dolgozni, azonban kb. 20 személy kitartott azon kívánsága mellett, 
hogy amíg sorsukról őket nem tájékoztatják, sem enni, sem dolgozni nem hajlandók. Ezeket 
fegyelmi büntetésben részesítettem. 

8-án reggel az elítéltek éhségsztrájkja elérte a legmagasabb fokot, kb. 80 százaléka nem 
vette fel a reggelit. Igen erős volt a hangulat abban az irányban, hogy most már csatlakozik a 
gombüzemben dolgozó elítéltek csoportja is a nem dolgozókhoz és az éhségsztrájkotokhoz. 
A műszaki vezető jelentette, két fő elítélt szeretné a parancsnokot tájékoztatni az üzemben 
uralkodó helyzetről. Utasítást adtam, hogy nevezetteket állítsák elő hozzám a parancsnoki 
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irodába. Ez megtörtént, nevezettek először tájékoztattak bennünket arról, hogy milyen hangulat 
uralkodik az elítéltek között. Ők maguk egyes dolgokat elítéltek, de ugyanakkor ők maguk is 
azonosították magukat azzal, hogy jelen pillanatban tájékozatlanok, és szeretnék azt, ha a bör-
tön parancsnoka illetékesek felé tenne jelentést arról, hogy az elítéltek kérelme az, hogy őket 
tájékoztassák az 1959-es amnesztia 4. §-ával kapcsolatban. 

Továbbá elmondották azt, hogy ők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az üzem 
területén rendzavarás ne történjen, habár megjegyezték azt, hogy néhány elítélt van, aki esetleg 
hajlamos a forrófejűségre. Ezen elítéltek részére megadtam a tájékoztatást, hogy az 1959-es 
amnesztia 4. §-ával kapcsolatos munkálatok befejezést nyertek, ezzel kapcsolatban ők semmi-
féle újabb és további fejleményeket ne váljanak, őket jogerősen a bíróság elítélte, töltik bünte-
tésüket mindaddig, amíg az ítéletük le nem telik, vagy jó munkájuk, magatartásuk alapján fél-, 
vagy negyedkedvezményben nem részesülhetnek. 

Ezen a kihallgatáson részt vett a börtönparancsnok, helyettese, párttitkár, vállalat mű-
szaki vezetője és az operatív csoport vezetője, valamint a rabnevelési csoport vezetője. 

Kihallgatás közben az őrparancsnok jelentette, hogy az elítéltek az üzem területén moz-
golódnak és csoportosulnak. Elrendeltem a riadót. 8 ó[rakor], a két elítéltet utasítottam, hogy 
menjenek vissza az üzembe, és az elítéltek hangulatát olyan irányban próbálják terelni, ami 
eltéríti őket attól, hogy meggondolatlanságból esetleg rendzavarás következzen be. Felhívtam 
figyelmüket, hogy az üzem területe le van zárva és én megyek le készültséggel, amennyiben 
rendzavarás történne, úgy velük szemben a leghatározottabb intézkedést [étkeztetést] fogana-
tosítjuk. 

Az üzemben a műszaki vezető, a művezetők, nevelési csoportvezető beszélt az elítéltek-
kel, úgy nézett ki, hogy az elítéltek hangulatát sikerül leszerelni. Ekkor közbekiabált 
Konyorcsik György elítélt, aki többek között olyan kijelentést tett, hogy amíg a Fegyelmi 
Osztályon lévő elítélteket fel nem engedik, a munkát nem folytatják. Közbekiabálását az elítél-
tek megtapsolták, és egységesen megtagadták a munkát. 

A rabnevelési csoportvezető jelentette, hogy az elítéltek a munkát nem hajlandók foly-
tatni, elrendeltem az elítéltek zárkára való felkísérését. Ez teljes rendben és fegyelmezetten 
megtörtént. 

8-án délben az elítéltek 64 százaléka nem vette fel az ebédet. 
Miniszterhelyettes Elvtárs utasítására 8-án 14 órakor a börtönben a teljes munkáltatást 

megindítottuk, amely rendben megtörtént. Munkamegtagadás nem fordult elő. A ül. műszakot 
is foglalkoztattuk, ott is rendben ment a munka. 

8-án a vacsorát 24 százalék nem vette fel. 
Az elítéltek szervezettsége kezdett felbomlani. 9-én reggel már csak 7 fő nem [sic!] vett 

részt az éhségsztrájkban. 9-én a munkáltatás zavartalanul folyt, semmi rendellenességet nem 
észleltünk. 

Jelen pillanatban 4 fő nem étkezik. Ebből 2 fő azért nem veszi fel a kosztot a vegyészek 
közül, hogy az általam kiszabott fegyelmi fenyítést engedjem el. Kérésének eleget nem te-
szünk, az orvos megvizsgálta, jelen pillanatban nem tartja szükségesnek, hogy vele szemben 
mesterséges intézkedést [étkeztetést] alkalmazzon, amennyiben erre szükség lesz, úgy ezt 
végre fogjuk hajtani. 
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Megítélésünk szerint ahogy ezt a Miniszterhelyettes Elvtársnak már jelentettük, az elítél-
tek akciója lényegében spontán, egyes kezdeményezők és a felcsigázott hangulat összegeződése 
alapján alakult. 

Megállapítottuk, hogy a 7-i kezdeti események kapcsán többen igyekeztek politikai tar-
talmat belevinni az elítéltek ellenállásába, ami kimutatható az úgynevezett követelések politi-
kai tartalmával például Déri [sic!], Donáth és a többiek elengedésének sérelme és ezzel fokozni 
az elítéltek elkeseredettségét. 

A szerveződés menet közben alakult, nem volt egységes, csak annyiban, amennyiben a 
helyzetükben történő változtatás mindenkire nézve szimpatikus volt. Ettől függetlenül kétségte-
len, hogy ez a spontán mozgalom megszülte a maga vezetőit, melyeknek felderítése folyamat-
ban van. A jelenlegi helyzetben az elítéltek sorai teljesen szétbomlottak, számosan elítélik a 
történteket és mind több elítélt teszi bejelentését olyan személyekre vonatkozóan, akik szor-
galmazták vagy kezdeményezték a történteket. 

A történt eseményekkel kapcsolatban az eddigi intézkedéseinkhez hasonlóan szigorú in-
tézkedést kell foganatosítani azokkal szemben, akik ezt szervezték, és akik ebben a szervezke-
désben aktívan közreműködtek. Egyéni elbírálás alapján kell eljárni azokkal szemben, akiket 
megfélemlítettek, velük szemben esetleg terrort alkalmaztak. 

A személyi állomány az események idején határozottan megállta helyét, minden paran-
csot a legmesszebbmenőkig, legjobb tudása szerint végrehajtott. 

Az elvtársak ezzel kapcsolatban több esetben kaptak eligazítást, ahol fel lett figyelmük 
híva a börtönben történt eseményekkel kapcsolatos titoktartásra. Nincs tudomásunk arról, hogy 
az elvtársak erről valahol beszéltek volna. 

Ennek ellenére megállapítottuk, hogy 1960. április 10-én délelőtt a börtön állományába 
tartozó Ponyokai tőrm. elvtárs találkozott egy ismerősével, Gyurik Lajos Vác, Ambró utcai 
lakossal, aki polgári személy. Nevezett Ponyokai elvtárstól azt kérdezte, hogy mi van a börtön-
ben, mert úgy hallotta, hogy ott az elítéltek nem esznek, és nem dolgoznak. Ponyokai elvtárs 
ezt tagadta, és megkérdezte, hogy az illető honnan veszi ezt, Gyurik kijelentette, hogy egy 
Mojzes nevű váci lakos polgári személy tájékoztatta őt ilyen irányban. 

Ugyancsak 10-én, 16 óra 20 perckor a börtön előtt elhaladt egy DT 04-85 forgalmi rend-
számú diplomáciai kocsi. A börtön előtt kb. 20 km-rel haladt, majd elment a börtöntől kb. 300 
méterre, ott megfordult, és visszafelé kb. 50 km sebességgel elhaladt. Észrevételünket az 
ügyeletes tisztnek jelentettük. 

Javaslat: 

Vác, 1960. IV. 11. 

(Rózsa László r. őrgy.) 
op. csop. 

(Új szászy József bv. szds.) 
alapszervi titkár 

(Végvári Sándor 
vez. bv. szds.) 

börtönparancsnok 

Készítette: VS/Sné 
Készült: 3 pld. 
Kapja: 1 pld. Miniszterhelyettes. 

1 pld. Operatív csop. vez. 
1 pld. Ügykezelés 
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Kézzel írt kiegészítés a váci börtönparancsnok jelentéséhez. 
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Belügyminisztérium 
II/8. Osztály 

Szigorúan titkos! 
Tárgy: Helyzetjelentés 

Jelentés 
Vác, 1960. április 8. 

Jelentem, hogy a Váci Országos Börtönben büntetésüket töltő elítéltek magatartása 1960. ápri-
lis 7-én, reggel 7 órától 8-án reggel 8 óráig az alábbiakban foglalható össze. 

Az MZ I körleten 7-én reggel 17 elítélt nem vette fel szervezetten a reggelit. A velük 
való elbeszélgetés után a 17 főből 13 fő a reggelit felvette, és 4 fő az éhségsztrájkot folytatta. 
Az éhségsztrájkmozgalom az ebéd- és vacsorakiosztásnál 94 főre emelkedett. Ugyanakkor az 
éhségsztrájkolók közül 86 fő munkamegtagadást indítványozott a délutáni műszakra. 

A fentiek kivizsgálása érdekében sűrített találkozót rendelt el az operatív csoport vezető-
je. A sűrített találkozók alkalmával az alábbiakat állapítottuk meg: 

1. Az éhségsztrájk a kezdet kezdetén még nem volt szervezett, azonban, amikor az elítél-
tek tudomást szereztek, hogy egyes személyek miért kezdtek éhségsztrájkba, azokkal szolidari-
tást vállaltak. 

2. Az éhségsztrájk elindítóinak nyílt követelései, elsősorban egyéni sérelmeik megvizs-
gálása, ugyanakkor az 1959. április 4-i amnesztiarendelet 4-es pontjának végrehajtása, illetve 
gyakorlása olyan irányban, hogy közöljék velük, hogy a rendelet jelenleg hatályát vesztette-e? 
Ha igen, akkor ezt közöljék velük, ha nem, akkor pedig szeretnének választ kapni arra, hogy az 
ügyük felvizsgálása mikorra várható. 

3. Követelésük megnyilvánult abban, hogy a kormány ha elengedte a „fejeseket", akkor 
miért nem intézkednek a gyorsított eljárással elítélt személyek ügyében. Ugyanakkor hangoz-
tatták követelésként a fegyverrejtegetők ügyének felülvizsgálását, valamint az ő elképzelésük 
szerint magasabb büntetések kiszabásának csökkentését. 

4. Nyílt kirohanások voltak még az éhségsztrájkot nem követők között is, akik hang-
adók voltak az ellenséges megnyilvánulásokban, pld. a volt ellenforradalmi vezetőket kien-
gedték, mert a kormányban barátaik vannak, sőt kijelentették, hogy most már tényleg lehetne 
vitatkozni azon az állásponton, hogy '56-ban Magyarországon forradalom vagy ellenforra-
dalom volt? 

5. Az esti órákban már szervezetten követelték, illetve kérték, hogy az ügyük elbírálását 
illetőleg a minisztériumból egy hivatalos küldöttség tájékoztassa őket, hogy számíthatnak-e 
további kedvezményadásra, az ítéletüket fogják-e csökkenteni? 

A nyílt lázítókat és hangadókat az elítéltek köréből kiemeltük, és azokat a Fegyelmi 
Osztályra helyeztük. A Börtönparancsnok Elvtárs az egyes személyek szerepének tisztázása 
után a megfelelő fenyítést kiszabta, és fenyítésüket már elkülönítve töltik. 

Április 8-án reggel, a reggeliosztásnál már 308 fő nem vette fel a reggelit, ugyanakkor a 
munkahelyeken kb. 85-90 százalékos munkamegtagadás volt, amit még jelenleg pontosan 
megállapítani nem lehet, mivel egyes munkahelyeken 1-2 ember, vagy több dolgozott. 

Mivel a munkamegtagadás és az éhségsztrájk nagy területre kiterjedt, így a börtön pk. a 
börtön területén teljes zárást rendelt el, ugyanakkor a bv. állományt riadókészültségbe helyezte. 

8-án reggel a TMK-üzemből a börtön pk.-hoz egy küldöttség kérte magát kihallgatásra. 
A küldöttség előadta: 
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1. „Meghasonlást tapasztalnak, nem a személyek elbírálása, hanem a cselekmények érté-
kelése terén tapasztalnak változást." 

E kérdésnél kérelmük, hogy ügyüket vizsgálják felül, és választ kérnek arra, hogy 
ügyükben milyen irányú intézkedés fog történni. Kijelentik „a bizonytalanság szülőanyja az 
eseményeknek". Ehhez még hozzáfűzik, hogy „nem helyes rólunk dönteni nélkülünk". 

2. A bizottság előadja, hogy április l-jén megjelent Híradó újság [helyesen: Heti Híradó] 
foglalkozott a Minisztertanács rendeletével, mely tudomására hozta az elítélteknek, hogy kik 
esnek az amnesztiába, azonban a rendelet alatt, illetve végén a Híradó szerkesztője megjegyez-
te, hogy „nem hivatalos szöveg". Ebből azt a következtetést vonják le, hogy a velük közölt 
amnesztiarendelet nem teljes, főleg a még bennmaradtak ítéletét illetően, mert az ügyük elbírá-
lásánál nagy huzavonát tapasztalnak, és erre kérnek választ az illetékesektől. 

Szükséges megemlíteni a jelenlegi hangulat kialakulása miatt azt a tényt, hogy a Heti 
Híradó 1959-es példányait az elítéltek elővették, mely tárgyalta „Forradalom, vagy ellenforra-
dalom" és „Revizionizmus kérdései Magyarországon" c. cikket, újabb elemzés végett. A két 
cikk tartalmát felhasználva és azt helytelenül értékelve nyíltan felvetik, hogy most már tényle-
gesen lehet vitatkozni arról, hogy Magyarországon forradalom, vagy ellenforradalom volt-e. 
Mivel a felelős tényezőket, illetve azok egy részét szabadlábra helyezték. 

Megjegyzés: 
A hangulatkeltők és szervezők felderítése operatív úton jelenleg is folyik. 

Rózsa László r. őrgy. 
op. csop. vez. 

Országos Börtön, Vác 
Jelentés a személyi állomány hangulatáról 

A Váci O. B. személyi állományának hangulatáról az alapszervezet részéről jelentésemet az 
alábbiakban teszem meg: 

Az Elnöki Tanács ápr. 3-án megjelent részleges amnesztiarendeletével kapcsolatban a 
személyi állomány hangulata a megjelenéstől fogva a jelen időig jó. 

A részleges amnesztiarendelettel egyetértenek, ezt abból állapítom meg, hogy a megjele-
nés után a bent lévő személyi állománnyal én magam a pártvezetőség tagjaival, valamint a 
pártcsoport bizalmiak bevonásával értékeltem. Az első olvasásra egy-két személy volt, akinél 
némi bizonytalanság mutatkozott az iránt, hogy az egyéni kegyelemben részesülteknél megér-
demlik-e a próbaidőre való felfüggesztést, vagy nem. Ezt politikai jelentőség szempontjából 
megmagyaráztuk az elvtársaknak és utána ezek is teljes egészében egyetértettek. 

A személyi állomány ma is egyetért, és politikai helyzetünk megerősödésének könyvelik 
el azt, hogy ezt a rendelkezést az Elnöki Tanács foganatosította. 

A fokozottabb és éberebb szolgálat ellátására, úgy a 3 nap alatt elrendelt összetartás alatt, 
mint az utána várható hangulat irányában. Az elvtársaknak megmagyaráztuk ezt, ők meg is 
értették, semmiféle fegyelmi vétség ezen idő alatt nem fordult elő. 
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Személyi állomány hozzáállását bizonyítja az a tény is, hogy a mai napon elrendelt riadó 
alkalmával az elvtársak nyugodtan viselkedtek, az első biztosító csoporthoz, amikor az őrpa-
rancsnok ki akart jelölni 10 főt, a személyi állomány kb. 70 százaléka önként jelentkezett. 

Az egész riadó alatt fegyelmezetten várták azt, hogy mikor ki jelentkezhet a rend hely-
reállítására, hogy ezen keresztül a börtön belső rendjének helyreállításában személyesen is 
részt vehessenek. 

Vác, 1960. IV. 8. 
(Újszászy József bv. szds.) 

Alapszervi titkár 

Országos Börtön, Vác 
Jelentés 
Jelentem, hogy 1960. április 6-án a nevelő elvtársak által adott jelentés, valamint személyes 
tapasztalatom alapján megállapítottam, hogy az elítéltek hangulata eléggé nyomott. 

A felmerült hangoskodó elítéltekkel Sulyok Mihály, Vizi János, Lukács Tamás, Mészá-
ros Mihály elítéltekkel a parancsnokhelyettes elvtárssal együttesen foglalkoztunk. A parancs-
nok elvtárs utasítása szerint, ha úgy látjuk, hogy nevezettek ellenséges megnyilvánulásokat és 
lázító magatartást tanúsítanak, abban az esetben el kell különíteni őket. Azonban együttes 
véleményünk szerint ez nem volt szükséges. 

1960. április 6-án az esti órákban az osztályírnokokkal mint aktívákkal hosszabb megbe-
szélést folytattam a hangulattal, az osztályon az embereket foglalkoztató problémákkal kapcso-
latban. Ezen a megbeszélésen az eddigi általános észrevételnél (az amnesztiával foglalkozó 
kérdések) nem tapasztaltam. 

1960. április 7-én 6 óra 48 perckor Szabó Ferenc bv. törm. az MZ-osztály nevelője jelen-
tette, hogy 17 fő az étkezést megtagadta. Azonnal az MZ-körletre mentem, az étkezést megta-
gadókkal foglalkoztam, melynek eredményeképp 13 fő az étkezést felvette. 4 fő elkülönítését 
láttam szükségesnek, melyet végrehajtottunk. 

Az elkülönítés után az osztály nevelőivel együttesen nevezett elítéltekkel foglalkoztam, 
melynek eredményeképp mind a négyen az étkezést felvették. 

Az étkezés megtagadásának okául az elítéltek azt vetették fel, hogy idegállapotuk nagyon 
fel van bolygatva, mert a vezetők elmentek, ők mint egyszerű munkásemberek tovább bent 
maradnak a börtönben. Ez irányban különösen el volt keseredve Szaszkó Imre elítélt, aki a vele 
való beszélgetésnél olyan ingerült állapotban volt, hogy nagyfokú sírógörcsöt kapott, és csak 
hosszabb idő után sikerült megnyugtatni. 

Az ebédosztásnál az I. osztály körletnevelője (Varga Pál bv. törm.) jelentette, hogy a 
lakatosrészleg, aki egy zárkában volt, az ebédet nem vette fel. A jelentés vétele után nyomban 
az I. körletre mentem, ahol a lakatoszárkában az embereket ülve találtam, a köszönés után 
leültettem őket, majd több kérdés feltevése után sikerült csak őket szóra bírni. A beszélgetés 
nyomán megállapítottam, hogy a csoportban két fő hangadó van, akiket nyomban kiemeltünk, 
és elkülönítettünk. 1 fő az étkezést felvette volna, azonban félve zárkatársai haragjától, nem 
volt bátorsága, ezen elítéltet más zárkában helyeztük el, ahol az étkezést felvette. 

Ezen csoporttal az étkezésmegtagadás indokául azt hozták fel, hogy sérelmesnek tartják a 
jelenlegi közkegyelmet, bár tudják, hogy ők követeléssel nem léphetnek fel, nem is lépnek fel 
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követeléssel, azonban az éhségsztrájkkal és a munkamegtagadással a céljuk, hogy felsőbb 
szervek hallgassák meg, és megnyugtató választ adjanak számukra a felülvizsgálással kapcso-
latban, még nemleges esetben is. Az általam adott választ elfogadták, azonban kitartottak azon 
álláspontjuk mellett, hogy felsőbb szervektől akaiják hallani. 

A II. osztály asztalosrészlegénél is (délelőtti műszak) ugyancsak az étkezésmegtagadás 
következett be. A velük való foglalkozás itt is eredménytelen maradt, illetve ezen csoportból is 
1 fő felvette az étkezést. Arra a kérdésre, hogy miért teszik, azt válaszolták, hogy a vezetők 
elmentek, ők itt maradtak. 

A délutános asztalosüzemi műszak vállalta a munkát, le is vonult munkahelyére, de a 
kijelölt munkát nem végezték, melynek következtében a parancsnok elvtárs utasítására zárást 
kellett rendelni. 

Az éhségsztrájk hulláma átterjedt a IV. osztályra is, ahol a körlet nevelője Zamankó Ist-
ván őrm. elvtárs igen leleményesen levezette úgy, hogy csak 6 fő tartotta fenn az étkezés meg-
tagadását. 

A nappal folyamán kiemelt éhségsztrájkos hangadók a Fegyelmi Osztályon nyertek el-
különítést, ahol az esti órákban egyénenként és személyenként próbáltuk lebeszélni helytelen 
cselekedetükről, amely egyik-másik elítéltnél eredményes is volt. Azonban többsége, mind-
annak ellenére, hogy nyomatékosan felhívtuk cselekményeik következményére figyelmü-
ket, kitartottak álláspontjuk mellett, melyért a parancsnok elvtárs fegyelmi fenyítésben részesí-
tette őket. 

A késő esti órákban a gombüzemben dolgozó részleg beszüntette a munkát, és fel lettek 
kísérve a körletekre. A munkabeszüntetést azzal indokolták, hogy ők szolidaristák a többi 
rabtársukkal. 

1960. április 8-án az éhségsztrájk hulláma átteijedt a ül. körletre is, nagyobb mértékben 
ezen az osztályon 113 fő, a IV. osztályon 46 fő tagadta meg az étkezést. Az üzemben munkára 
induló elítéltek figyelme fel lett híva a munka végzésére, közöltük, hogy csak az menjen le az 
üzembe, aki vállalja a munkát. Ekkor mindenki vállalta a munkát, majd az üzembe lemenve a 
munkát megtagadták, ott semmi néven nevezendő munkát nem végeztek, ezért a parancsnok 
elvtárs a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtette. Ezután teljes zárást rendelt el. 

Általános vélemény, hogy nem a börtönnel, a magatartással, és az ellátással kapcsolatban 
teszik cselekményüket, hanem azért, mert az 1959. április 4-i törvényerejű rendelet óta bizony-
talanságban vannak, mivel az 1959. évben egy általam nem ismert ügyész elvtárs járt kint, aki 
állítólag közölte velük, hogy ügyük felül lesz vizsgálva. Ők erre ez ideig semmiféle választ 
nem kaptak. Ez a bizonytalanság felőrölte idegállapotukat, és kérik, hogy illetékes szervek 
tájékoztassák őket ezzel kapcsolatban, hogy idegileg megnyugodjanak, és tisztán lássák a bün-
tetésükkel kapcsolatos helyzetet. 

Jelentem, hogy a ma reggeli üzemből való felvonulás előtt Barta Pál szds. elvtárssal 
együttesen ismételten és nyomatékosan felhívtuk az üzemben levő elítéltek figyelmét cselek-
ményük következményére, azonban ennek ellenére a felvonulást vállalták. Jelenleg az osztá-
lyokon teljes zárás van, a nevelő elvtársak az aktívákon keresztül próbálnak betekintést nyerni 
az osztály hangulatába. 

Vác, 1960. április 8. 
(Czeba Lajos bv. őrgy.) 

nevelőtiszt 
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Belügyminiszter Szigorúan titkos! 
Első Helyettese 
2-416/1/60 
Feljegyzés: 
Biszku Béla Belügyminiszter Elvtársnak 

Visszatérve az Adminisztratív Osztály április 19-i, a váci események ügyében készült feljegy-
zésére, véleményem a következő: 

Mint már említettem, az Adminisztratív Osztály munkatársai a rendkívüli események 
felszámolásáig nem voltak Vácon, én informáltam az elvtársakat részletesen az eseményekről. 
A feljegyzés első bekezdésének utolsó részében az áll, hogy „egyes elítéltek fenyegető maga-
tartást tanúsítottak" - erről én nem értesültem. A Végvári szds. elvtárssal kapcsolatos értéke-
léssel nagyjából egyetértek, mert ebben a helyzetben nem állta meg a helyét, az intézkedések 
során kénytelen voltam félreállítani. 

A Bv. Országos Parancsnokságáról a feljegyzésben az áll, hogy a kegyelmi törvény vég-
rehajtását nem tekintette olyan feladatnak, amelynek során esetleges nehézségek, problémák 
merülhetnek fel. Ez a megállapítás nem teljesen helytálló, mert hiszen a Bv. Országos Parancs-
noksága április l-jén hajnalban készenléti állapotot rendelt el, s azt fenntartotta az intézke-
dések végrehajtása idején - amit bizonyít, hogy egyetlen más börtönben sem volt rendkívüli 
esemény. 

Kovács ezr. elvtárs moszkvai útja 6 héttel előbb lett elhatározva, és az én engedélyemmel 
történt, sőt elutazása előtt felvetette, hogy itthon marad. 

A feljegyzés felveti, hogy a rabnevelést szervezetileg ugyan megoldottuk, de a munka 
elvei, céljai, módszerei nincsenek még kidolgozva, tisztázva. Véleményem szerint az elvei, 
céljai tisztázva vannak - a módszereket illetően valóban még sokat kell fejlődni. Hátráltatta a 
módszerek kifejlesztését az, hogy a Bv. iskolát, ahol a rabnevelési tanfolyamot akartuk meg-
szervezni, át kellett adni a német diákoknak szállás céljára. 

Ami a javaslatokat illeti; azokkal egyetértek, kivéve a második javaslatot, azzal nem ér-
tek egyet, mert a rabnevelési elvek tisztázva vannak. 

Budapest, 1960. április 25-én 
(Földes László) 
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Belügyminisztérium Szigorúan titkos! 
Büntetésvégrehajtási 
Parancsnokság 
2-535/60 

Jegyzőkönyv 

Készült 1960. május 10-i országos parancsnoki értekezletről 

Jelen vannak: Földes László et. a Belügyminiszter I. Helyettese 
Pillók János et. (MSZMP Adminisztratív Osztály) 
Tóth Ferenc et. bv. ales. parancsnokhelyettes 
Kelemen Pál PB-titkár 
Szabó Károly bv. ezredes 
Glázer István et. (Legfőbb Ügyészség) 
Potecz István r. őrgy. 
Gáspár Márton et. 
Bv. Parancsnokság osztály- és önálló alosztályvezetői, bv.-egységek parancsnokai és párt-
titkárai. 

Szabó Károly bv. ezredes: Üdvözli az országos parancsnoki értekezleten megjelent elvtársakat. 
Felkéri Tóth alezredes elvtársat, tartsa meg beszámolóját. 

Tóth Ferenc bv. alezredes elvtárs megtartja beszámolóját. 

Szünet 

Tóth Ferenc bv. ales. 
Az értekezlet célja, hogy ráirányítsuk parancsnok elvtársak figyelmét azokra a fontos esemé-
nyekre, amelyek a legutóbbi időben a büntetésvégrehajtás területén történtek. Parancsnok 
elvtársak hozzászólásaiból is kifejezésre kell jutnia annak, hogy megértették és tisztában van-
nak azok jelentőségével. Elsőként a Váci Országos Börtön parancsnoka fog beszámolni az ott 
történt eseményekről. 

Végvári Sándor bv. szds. (Váci Országos Börtön) 
Az elvtársak tudják, hogy a Váci Országos Börtönben munkás osztályhelyzetű, súlyos politikai 
elítéltek voltak, illetve töltik büntetésüket. Több esetben tapasztalható volt náluk, hogy olyan 
formában próbálták cselekedeteiket elbírálni, hogy az ellenforradalom kirobbantását olyan 
vezetők hatására követték el, hogy nem tudtak kitérni. Az operatív felderítés hosszú éveken 
keresztül dolgozott és tevékenykedett, több dolgot hozott felém és az illetékes szervek felé, 
hogy az elítéltek most ápr. 4-ével kapcsolatban olyan amnesztiarendeletet várnak, hogy ők 
szabadulni fognak. Ez szerepel a jelentésekben, és erről a felügyeleti szerveknek tudomása 
volt. Fegyelem tekintetében nem volt különösebb probléma a Váci O. B. viszonylatában az 
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elítélteknél, kirívó események ez ideig nem történtek. Előrebocsátom, hogy az ellenforradalom 
kirobbantása napján szintén kezdeményeztek éhségsztrájkot, hogy megünnepeljék az évfor-
dulót. A szükséges intézkedéseket akkor meg is tettük. 

Amikor az előző országos parancsnoki értekezleten az eligazítást megkaptuk, én ugyan-
úgy, ahogy Kovács ezredes elvtárs mondotta - visszatérve az egységhez megbeszéltem a párt-
szervezet vezetőjével, az alparancsnokokkal a rendelet végrehajtásának lebonyolítását, és én 
magam tájékoztattam a személyi állományt. 

Az a sajnálatos esemény - hogy 6 főt törvénytelenül elengedtünk, valóban megtörtént, 
ezeket 5-6 nap után visszahoztuk a börtönbe, és jelenleg tovább töltik büntetésüket. 

Egyéb vonatkozásban az amnesztiarendelet végrehajtása esemény nélkül zajlott le. Az 
elítéltekben volt ugyan egy feszült hangulat, és várták, hogy óráról órára kiket szólítunk ki a 
zárkából. 

Amikor megkaptuk a névsort, a statáriális elitéltek névsorát, az elítéltek között olyan 
hangulat alakult ki, hogy „ha ezek mennek, akkor valószínű nagyobb arányú lesz a szabadulás", 
s hogy ha a vezetők kiszabadultak, akkor bizonyára ők is. Arra törekedtünk, hogy azokat, akik 
hangulatot csinálnak, jobb belátásra bíijuk. 

Április 7-én reggel, amikor szolgálatba mentem a magánzárkáról, jelentették, hogy 17 fő 
elítélt nem vette fel a reggelit. Ezek főként olyan elítéltek voltak, akik már több esetben -
különböző követelésük elérése érdekében - éhségsztrájkot kezdtek, olyanok, akik már 8-10 éve 
bűnözők voltak, és csak az ellenforradalom után lettek politikai elítéltek. 

Ezeket elkülönítettem, és az operatív vezetővel kiértékeltük, hogy vajon ez nagyobb sza-
bású éhségsztrájk, vagy egyedi jelenség-e. A kezdeményezőket elszigeteltük, és megpróbáltuk 
belőlük kiszedni a felbujtók nevét. 15-20 fő elítéltet kiemeltünk, és az operatív csoport meg-
kezdte a felderítést. Délre már 28 elítéltet emeltünk ki és különítettünk el. 

A magánzárkán - ami tudvalevőleg nem a legmegfelelőbb - az elítéltek jellel, de akár 
szóval is tudnak egymással érintkezni és egymásnak híreket leadni - a 17 elítélttel foglalkozott 
a rabnevelő. Ennek eredményeként délre már csak 3 személy volt, aki folytatta az éhségsztráj-
kot, de du. 2 órakor már a 2 elítélt is felvette az étkezést, 3 órakor pedig a harmadik is. 

A legnagyobb hiba az asztalosüzemben történt. Onnan két elítélt egy üzemvezető kísére-
tével átment a lakatosüzembe - egy anyagot vittek át - és ez alatt az idő alatt beszélték meg, 
hogy délben leállnak a munkával, és az áramot is kikapcsolják, valamint, hogy az étkezést sem 
veszik fel. 

Erről az eseményről azonban csak akkor szereztünk tudomást, amikor valóban le is álltak 
a munkával. 

Amikor reggel 7 órakor a 17 fő elítélt megkezdte az éhségsztrájkot, kb. 8 órakor jelentet-
tem a Titkárságnak, úgy emlékszem Hegedűsné elvtársnő vette a távmondatot. Az ebéd után 
szintén hangulatjelentést adtam az Országos Parancsnokság felé. 

Amikor láttuk, hogy a sztrájkhoz a lakatosüzem is csatlakozott, akkor újból nagyobb 
mértékben megkezdtük az elkülönítést. Folyt az operatív munka, a 4 operatív tiszt állandóan 
dolgozott, kb. 50-60 főt különítettünk el. Este megkezdtük a kihallgatást és az ügy felgöngyölí-
tését. Este 10 órakor Tóth alezredes és Mészáros őrgy. elvtársak kijöttek a börtönbe, jelentet-
tem nekik az eseményeket, valamint az eddig tett intézkedéseket. 

Egyelőre úgy nézett ki, hogy csak a 2 házi üzemre teijedt ki a sztrájk, és az operatív je-
lentésekből úgy látszott, hogy nem is fog tovább teijedni. 



VÁCI BÖRTÖNSZTRÁJK, 1 9 6 0 2 1 1 

Este 11 órakor a présüzem művezetője telefonált, hogy a présüzemben az elítéltek nem vették 
fel a munkát. Ezeket az elítélteket zárkára kísértük, és reggel korán a nyitásnál - miután az egész 
parancsnoki karral a helyzetet felmértük - jelentést adtam az ügyeletes tiszt elvtársnak. 

7 órakor reggel az irodában ültem, és vártam a jelentést, ekkor már láttuk, hogy az éh-
ségsztrájkólók száma megnövekedett. Amikor az operatív csoport vezetője megérkezett, újból 
értékeltük a helyzetet, és próbáltuk - a körülményeket figyelembe véve - megoldani, hogy 
milyen intézkedéseket foganatosítsunk az elítéltekkel szemben. 

A műhelyből azt jelentették, hogy az elítéltek a munkát felvették, bár egy kis huzavona 
még van a munka körül. 

Ekkor jelentette az üzemből a művezető, hogy 5 elítélt fel akar jönni hozzám azzal, hogy 
tájékoztassanak arról, hogy milyen az elítéltek között a hangulat. A telefonkagylót befogtam, 
és közöltem az irodában ott lévő elvtársakkal ezt a kérést. Az a vélemény alakult ki, hogy 5 fő 
elítéltet nem, de 1-2 főt hozzunk fel, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen a hangulat az 
elítéltek között, esetleg további terveikre vonatkozóan valamit megtudunk. Úgy gondoltam, 
hogy fel akaiják hívni figyelmünket készülőben lévő zendülésre. Az operatív vezetővel közö-
sen üzentünk, hogy 1 fő elítélt jöjjön fel. Rövid idő múlva újra telefonáltak, hogy 2 elítélt 
jöhessen fel, és fel is jöttek. 

Amikor az elítélt elkezdte mondani, hogy olyan elítéltek szabadultak innen, akik bűnö-
sebbek voltak, mint ők - azonnal félbeszakítottam, és arra utasítottam, hogy arról beszéljen, 
amiért feljött, és ezt a témát ne érintse. De az elítélt minduntalan erre tért ki, ekkor Rózsa 
elvtárs is félbeszakította az elítéltet, és figyelmeztette, hogy csak azt mondja, amit el akart 
mondani. De az elítélt csak bele-beleszőtte beszédébe ezeket a dolgokat. Ez a kihallgatás kb. 
10-15 percig tartott. Ekkor az őrparancsnok jelentette, hogy az elítéltek az udvaron mozgolód-
nak. Rózsa elvtárs kioktatta a 2 elítéltet, hogy visszatérve mit mondjanak az elítélteknek, az-
után kiküldtem őket. 

Ezután közöltem az ott lévő elvtársakkal, hogy milyen mozgolódás van az elítéltek kö-
zött. Arra az álláspontra helyezkedtem, hogy riadót kell elrendelni, mert nagyobb szabású 
megmozdulásra lehet számítani. Telefonon azonnal utasítást adtam a riadó elrendelésére. Az 
udvaron lévő 2 őrnek pedig utasítást adtam, hogy olyan helyre vonuljanak, ahonnan az elítéltek 
gyűrűjéből ki tudnak jönni. 

Amikor a készültséggel lementem az udvarra, az elítéltek az üzemekben szét voltak 
szóródva. 

Nekem nem volt arról tudomásom, hogy mi történt az üzemben. Állítólag a műszaki ve-
zető adott a rács kinyitására engedélyt, ezen igen meglepődtem. 

A sorakozót azonnal elrendeltem, és a rabnevelő tiszt jelentette, hogy az elítéltek nem 
akarnak dolgozni. Az elítéltek részéről ekkor semmi ellenállás nem történt. 

Számítottam arra, hogy amennyiben a börtönben rendkívüli esemény adódik, azonnal zá-
rást rendelünk el. Azért rendelkeztem így, hogy ne legyen kint a tömeg. 

Talán helyesebb lett volna, ha megkérdezem, hogy ki akar dolgozni, úgy mint a gépház-
ban történt. 

Az elítélteket felkísértük a zárkára. Ekkor érkezett Zorkóczy őrgy. elvtárs. 
Ekkor hívtak a parancsnokságról telefonhoz, de nem mentem, üzentem, hogy mondják 

meg, mi történt, és a dolgokat személyesen akarom irányítani. 
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Az elítélteket felkísértük a zárkára. Ekkor érkezett meg Földes elvtárs. Jelentettem a 
történt eseményeket és a tett intézkedéseket. Miniszterhelyettes Elvtárs értékelte a jelenlegi 
körülményeket. Utasítására elrendeltük a teljes munkafelvételt, és az elítéltek egységesen fel is 
vették a munkát, és ledolgozták a délutáni műszakot. Reggel a műszak megkezdődött. 

A vacsorát már csak 23 százalék nem vette fel. 
9-én teljesen megszűnt az éhségsztrájk 2 elítéltet kivéve. 
Ahogy én látom az események értékelését, kész helyzet elé voltunk állítva, mert én olyan 

jelzést sem a rabnevelők, sem az operatív csoport részéről nem kaptam, hogy mi készül. 
Az ezután következő dolgok Miniszterhelyettes Elvtárs utasítása alapján történtek. így az 

elítéltek szétválasztása, a vezetők kiemelése. Április 11-én éjjel Kovács ezredes elvtárs vezeté-
sével az összes elítéltet kihallgattuk, és jegyzőkönyvbe vettük a vallomásokat. 

A Váci Országos Börtönbe Miniszterhelyettes Elvtárs utasítására Kardos őrgy. elvtárs 
lett kiküldve mint miniszteri biztos. Kardos őrgy. elvtárs ezt a feladatot végre is hajtotta. 

Az én véleményem az, hogy a személyi állomány minden egyes tagja a kapott parancsot 
végrehajtotta. Az elvtársak tudatában voltak kötelességüknek, és adott esetben bármilyen 
megmozdulás elfojtására képesek lettek volna. 

Amikor az események után, április 11-én Miniszterhelyettes Elvtárs felrendelt engem, 
valamint a párttitkár és operatív csop. vezető elvtársat, úgy éreztem, hogy az eseményeknek az 
értékelését ezen rövid időszak alatt a felsőbb vezetés egészen másképpen értékelte, mint akkor, 
amikor Miniszterhelyettes Elvtárs kint volt az egységnél. Ekkor Kovács ezr. elvtárs Miniszter-
helyettes Elvtárs irodájában olyan dolgokat is elmondott, hogy őt nem úgy tájékoztatták az 
eseményekről, mint ahogy azok történtek. 

Mi igyekeztünk mindent a legjobb tudásunk szerint és kommunista vezetőkhöz képest 
ellátni. Nem mindennapos esemény történt a Váci Országos Börtönben, 14 év óta nem találkoz-
tunk ilyennel. Én azt a következtetést vontam le azon az értékelésen, ami Miniszterhelyettes 
Elvtársnál volt, hogy Kovács ezredes elvtársat valaki rosszul tájékoztatta. Én ezzel nem értet-
tem egyet, nem tudtam a véleményemet ott nyilvánítani. Igyekeztem és igyekszem továbbra is 
feladatomat maradéktalanul végrehajtani. 

14 év alatt fenyítve nem voltam. Ezek az események engem is készületlenül találiak, és 
ezt nekem is tudomásul kell venni, és az akkori körülmények között és az akkori környezettel a 
legjobban igyekeztünk megvalósítani a feladatot minden kapkodás és gátlás nélkül. 

Ebből le lehet vonni a tanulságot, azt, hogy jó büntetésvégrehajtási őr akkor teljesíti jól 
feladatát, ha mindent lát, és mindent jelent. Itt nem ez történt, mert nekem nem volt arról tu-
domásom, hogy csoportosulás van az üzemben. Úgy láttam, hogy az üzemben lényegében 
minden rendben van, és az elítélt küldöttség csak bizonyos tájékoztatást akar tenni. Semmiféle 
alkudozás velük nem történt, és semmiféle agitáció feléjük nem történt. 

Az események következtében és az értékelés következtében az igaz, és el kell ismerni, 
hogy én magam is olyan idegállapotba kerültem, hogy el kellett mennem pihenni. Mint mon-
dottam, az események 7-8-án következtek be, és 10-én a rend helyreállt. 18-án távoztam el 
szabadságra, addig Kardos őrgy. elvtárs, majd a legutóbbi 4-5 napon a parancsnokhelyettes 
elvtárs vitte az ügyeket. 

Én azt szeretném még elmondani, hogy tanulság ez, és nagyon helyeslem az országos pa-
rancsnok elvtársnak ezt az értékelését. Tényleg mélyrehatóan kell értékelni ezt a rendkívüli 
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eseményt, mert más objektumban is lesznek olyan kezdeményezések, hogy megpróbálkoznak 
az elítéltek ilyen dolgokkal, akkor az elvtársak tudni fogják, hogy mit kell tenni. 

Én ezt tudom az eseményekkel kapcsolatban mondani. A szándék részünkről megvolt, 
hogy rend és fegyelem meglegyen. 

Jelentem Miniszterhelyettes Elvtársnak, hogy befejeztem. 

Mészáros elvtárs (Bv. Parancsnokság) 
A hozzászólásomban nem kívánom elmondani és részletezni, hogy hány fő tagadta meg az 
étkezést, hanem inkább néhány következtetés levonását látom szükségesnek. Megítélésem 
szerint a váci események bekövetkezése nem április 7-8-án kezdődött, hanem korábbi időre 
nyúlik vissza. Az igazság az, hogy a Váci Országos Börtönben nem érvényesült megfelelően a 
Miniszter Elvtárs 8. sz. utasításának politikai irányvonala, szélsőség, liberalizmus mutatkozott 
a munkában. Abban az esetben, ha következetesek a munkában, akkor amikor szükség lett 
volna kemény kézre, határozott intézkedésre, akkor ezt meg kellett volna tenni. A személyi 
állomány erre fel is volt készülve, de nem volt felkészülve a vezetés a rendkívüli események 
megakadályozására. Amikor először szó volt arról, hogy a hangadókat el kell különíteni, tehe-
tetlenség mutatkozott, azonban később, amikor az elítéltek látták a határozott intézkedést, nem 
került sor kényszerítő eszközökre. 

Megítélésem szerint egy tanulság van a vezetést illetően. A mi egységeink parancsnokai-
nak, vezetésének készen kell állni mindig, és fel kell, hogy készülve legyenek az események 
megakadályozására. A Vácról elszállított elítéltek egy része Márianosztrán is kezdeményezett, 
de 10 percen belül rend volt a határozottság, keménység következtében. Sátoraljaújhelyen is 
rendet teremtettek az elvtársak. A Váci Országos Börtönben nem a módszerrel volt a baj, ha-
nem inkább a szemlélettel. Azzal a szemlélettel, hogy inkább zárkán legyenek az elítéltek, mert 
ami biztos, az biztos, ezzel nem lehet egyetérteni. Nem teremtették meg a lehetőségét, hogy az 
elítéltek munkára mehessenek. 

A Váci Országos Börtönben úgy értékelték az elvtársak, hogy spontán jellegűek voltak az 
események. A váci események nem spontán jellegűek voltak, és nem április 7-én kezdődtek. 
Megítélésem szerint ez egy figyelmeztetés a Bv. Parancsnokság, az egész állomány felé, hogy 
éppen a politikai elítéltek teremtettek egy 1956. október 23-i állapotot. A jelszavak majdnem 
ugyanazok voltak. 

Először arról volt szó, hogy jó lenne annak a megmagyarázása, hogy miért ilyen rendele-
tet hozott a Minisztertanács [helyesen: az Elnöki Tanács]. Az elítéltek politikailag felülkere-
kedtek, ők voltak az urak ideig-óráig. Ez lehetetlen állapot. Egyébként a váci elvtársaknak 
- amikor már látták a súlyos helyzetet - az volt a véleményük, hogy a parancsnokságról kikül-
dött valamelyik tiszt elvtárs igazítsa el a zárkafelelősöket, és próbáljunk úrrá lenni a helyzeten. 
Amikor erélyes kézre lett volna szükség, az agitáció vonalára akartak térni. 

A nevelést illetően nekünk, a nevelési vonalon dolgozó elvtársaknak, de az egész 
büntetésvégrehajtásnak le kell vonni azt a tanulságot, hogy a börtön visszatartó jellegét érvé-
nyesíteni kell, és ne feledjük el, hogy a Miniszter Elvtárs 8. sz. utasításában van olyan rendelet, 
hogy ha kell, kényszerítő eszközökkel is fenn kell tartani a fegyelmet. 

A váci rendkívüli esemény felhívja a figyelmet arra is, hogy nekünk az egyes elítélt ka-
tegóriával szemben alkalmazott nevelési módszereinket jobban differálni kell, és különbséget 
tenni, azonkívül a fegyelem terén lévő legkisebb lazaságokat is meg kell szüntetni. Az elem-
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zéshez és értékeléshez tartozik, hogy adott időszakban, adott helyzetben, adott körülmények 
között, hogyan elemez, hogyan von le következtetést az egység parancsnoka. Megítélésem 
szerint 7-én este ilyen szempontból a jelentés, amit Végvári elvtárs adott Tóth alezredes elv-
társnak, nem volt konkrét, nem volt sokoldalú, nem vetette fel azt a helyzetet, ami volt. Miért 
fordulhatott elő az, hogy éjjel megtagadták az elítéltek a harmadik műszakot, és erről csak egy 
hét múlva lehetett tudomást szerezni. Mi annak az oka, hogy amikor ilyen rendkívüli esemé-
nyek vannak a Váci Országos Börtönben, és utasítást kapnak, hogy másnap reggel tegyenek 
jelentést a helyzetről, nem jelentkeznek, hanem nekünk kell felhívni a Váci Országos Börtönt. 

Végvári elvtárs értékelésével nem tudok egyetérteni. Még most sem elég mélyrehatóan 
vizsgálták meg az ottani helyzetet és a kiváltó okokat. Megítélésem szerint a nevelő apparátus 
és a többi elvtársak is becsülettel teljesítették feladatukat, de előadódott olyan helyzet, hogy 
beszélgetés történt néhány elítélttel, akik r^egtagadták az étkezés felvételét, és arrogáns hangon 
beszéltek az elvtársakkal, Miniszterhelyettes Elvtárssal is, és Czeba elvtárs mégis úgy beszélt 
ezekkel, mint egy kedvesnővér, hiányzott a határozottság, keménység, katonásság. 

Amikor az elítéltek megkapták a fegyelmi fenyítéseket, és át lettek szállítva más börtö-
nökbe, egy szót sem mertek szólni, mert látták, hogy az erő átbillent a másik oldalra. 

A váci eseményeket mérlegelve a többi egységeknek is le kell vonni a következtetést, fel 
kell, hogy készüljön a vezetői apparátus, a személyi állomány, ha rendkívüli esemény előadja 
magát, azt meg tudják szüntetni. 

Kardos Gyula bv. őrgya Bp. Megyei Börtön parancsnoka 
Azt hiszem, hogy a mai tanácskozás nagyon hasznos, mert egy ilyen nagy szervezetben történ-
nek rendkívüli események. Minden parancsnoknak el kell ezen gondolkoznia, hogy többet ilyen 
elő ne fordulhasson. Azt is jónak tartom, hogy a beszámoló vonalából világosan kitűnik, hogy a 
8. sz. miniszteri parancs továbbra is érvényben van, és ennek jó végrehajtásával biztosítjuk a 
rendkívüli események kiküszöbölését. 

Szeretném a Váci Országos Börtönben szerzett 8-10 napos tapasztalatot néhány szóval 
elmondani. 

Végvári elvtárs úgy kezdte hozzászólását, hogy a Váci Országos Börtönben munkás és 
paraszt osztályhelyzetű politikai elítéltek vannak. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy itt volt az 
ellenforradalomban részt vevők közül az első garnitúra jelentős része. Ezt a 2 garnitúrát egy 
sorba tenni helytelen, mert a velük szembeni tennivalóknál látni kell, hogy kikkel állunk szemben. 

Tulajdonképpen milyen politikai értékelést lehet a váci eseményeknek adni? Megítélé-
sem szerint hasonlított módszereiben és tartalmában az 1956-os eseményekhez, csak börtönön 
belüli viszonyok között. Ez a hasonlóság abból adódott, hogy az ellenforradalmi garnitúra volt 
ott, tehát világos, hogy a már egyszer bevált módszereket alkalmazzák. Például az első ilyen 
dolog, amivel meg lehet cáfolni, hogy ez spontán esemény volt, hogy a börtönön belül nem 
folyt megfelelő harc annak tisztázására, hogy az 1956-os események forradalmi vagy ellenfor-
radalmiak voltak. 

Gyakorlatilag Vácott olyan helyzet következett be - és ezt a kihallgatások mutatták - , 
hogy erős, szilárd álláspont van, hogy az 1956-os esemény nem ellenforradalom, hanem forra-
dalom volt. Az ilyen álláspont kialakítását, ezt néhány olyan rossz módszerrel is elősegítettük, 
hogy például a szakmai munka során a különböző oktatási formában elősegítettük, hogy az 
elítélt oktatók ezt a nézetüket elhintsék a többi elítélt között. 
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Másik ilyen tapasztalat volt, hogy különböző követelésekkel álltak elő. A koronafúróban 
és a TMK-ban mintegy 100-120 fő tudott csoportosulni, követeléseket állítottak össze, illetve 
javaslatokat, kérdéseket tettek fel parancsnok elvtársnak. 

Az egyik ilyen követelés, hogy azonnal mondják meg, hogy hogyan értékeljük az 1956-
os eseményeket, mert ha forradalomnak, akkor megértjük, hogy miért engedik ki Dérit [Déryt] 
és társait, de akkor miért nem engednek ki minket is. 

A másik kérdésük az 1959-es tvr-el kapcsolatban. Ezt is úgy értelmezték, hogy ha forra-
dalom volt, akkor nem kell felülvizsgálni az ügyüket. 

Követelték, hogy egyes őröket váltsanak le, mert nem megfelelő humanizmussal bánnak 
az elítéltekkel. 

Ne a parancsnokság informálja őket a tvr-ről, és a „Doberdón" lévő elítélteket en-
gedjük ki. 

Meg kell látni ezeknek a módszereknek összefüggését az 1956-os eseményekkel. S ha 
még ehhez hozzátesszük, hogy az intézkedések között egy olyan jelszót is igyekeztek az elítél-
tek elteijeszteni, hogy 16-án újra kezdjük, akkor kialakul az a kép, hogy tartalmában és mód-
szereiben is megközelítette az ellenforradalom módszereit, és lázadásnak minősíthető. 

Abban az értelemben nagyon keveset tett a Váci Országos Börtön parancsnoka, hogy a 
legfontosabb hangadókat, akik eszmei sugalmazói voltak, nem különítette el idejében. 

Az is hozzájárult, hogy a műszaki vezetők a parancsnok részéről nem voltak kézben 
tartva. 

Amikor összeállítottuk azoknak a névsorát, akik a vezetésben, szervezésben részt vettek, 
akkor kiderült, hogy minden műhelyben megtaláltuk az irányítókat és szervezőket. A koronafu-
róból és TMK-ból nem jelentettek semmit, és az itt dolgozó művezetők bizonyos mértékben 
magatartásukkal elősegítették az események bekövetkezését. Mindezekhez még azt tudom 
hozzátenni, hogy úgy nézett ki, hogy ennek a fellazult állapotnak bekövetkezte annak az értel-
mezésnek torz felfogása, [a]hogy az elítélteket neveljük. Nem úgy, hogy megtanítjuk őket 
rendre, fegyelemre, tisztaságra, hanem laza, liberális vonal kezdett kialakulni, és nagy megle-
petés volt számomra, hogy a 8 órai munkaidőn belül hozzájárultak ahhoz, hogy az elítéltek 
tízórai szünetet tartsanak. 

Ilyen alkalommal 30-40 elítélt ült össze. Laza, liberális gyakorlat alakult ki, az elítéltek 
egyik műhelyből a másikba mentek kísérő nélkül. Ilyen körülmények között nem tudtak egy 
ilyen eseménynél megfelelően eljárni. 

Külön szeretnék beszélni az operatív csoport és a parancsnok kapcsolatáról. Az, hogy a 
Váci Országos Börtönben hosszú idő óta alapvetően nem javult meg a kapcsolat a börtön veze-
tői és az operatív csoport között, az ebben az esetben is megmutatta fonákságát. Nem voltak 
elég és megfelelő információk. A nehéz időkben itt is megbosszulta magát, és az események 
azt igazolták, hogy jó együttműködéssel nagyon jó eredményeket lehetett volna elérni. 

Én azt ajánlom, hogy ezt a kérdést meg kellene vizsgálni, hogy helyes-e ez az állapot, és 
a szorosabb együttműködésre kell törekedni. 

A váci rendkívüli események tanulsága alapján otthon minden parancsnok elvtárs meg-
beszélhetné az operatív csoport vezetőjével, hogy hogyan lehetne a kapcsolatot megfelelőbbé 
tenni. Mi is a Bp. Megyei Börtönben le fogjuk a tanulságokat vonni. 

Még annyit, hogy a nevelési vonalon, a műszakiak kézben tartásán és az operatív 
együttműködés terén a laza állapotok a vezetés nem megfelelő körültekintéséből adódtak. 
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A 8. sz. miniszteri utasítás jó, lehet rá építeni, csak az kell, hogy jól gondoljuk meg a pa-
rancs minden pontját, és annak alapján ki lehet a hibákat küszöbölni. 

Én Végvári szds. elvtársat az események alatt és előtte is rendes, jó elvtársnak tartottam. 
Van azonban egy nagy hibája. Makacs. Én megmondom, hogy az a legjobb, ha szembenéz 
magával és a történt eseményekkel, és záija le magában ezt a dolgot. Ha nem tudja magában 
lezárni ezt a kérdést, akkor nem tud hozzáállni semmilyen munkához. 

A mostani hozzáállása és az ottani tapasztalataim azt mutatják, hogy még nem zárta le, 
nem igyekszik a dolgokkal szembenézni. 

Igaz, hogy orvosi javaslatra, de helytelen volt az objektumot ezekben az időkben magára 
hagyni, és ha lehet, akkor ezt még rosszabbnak tartom, mint az előző eseményeket. 

Javaslom, hogy Végvári elvtárs így nézzen szembe a dolgokkal, így álljon neki a munká-
nak, és akkor lehet a dolgokon segíteni. 

Váci Járási BM Pártbizottság titkára 
Kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a Váci Országos Börtön munkáját kevésbé ismerem 
szakmai vonatkozásban, és az elvtársak, akik felszólaltak és a beszámoló is elég világosan 
értékelték a Váci Országos Börtönben történt rendkívüli eseményeket. Mégis egy-két gondolat-
tal szeretnék hozzászólni a kérdéshez. 

Amikor az amnesztiarendelet még nem jelent meg, a párttitkár és parancsnok elvtárssal 
beszélgettünk erről. Nem a felsőbb szervtől tudtuk meg, hogy ilyen rendelet megjelenik, hanem 
az elítéltek beszéltek erről. Az amnesztiarendelet megjelenése után közvetlenül a pártszervezet 
részére eligazítást tartottunk. Az elvtársak meg is értették, hogy miről van szó, mégis van olyan 
véleményem, hogy a Váci Országos Börtönnél jelentkező problémák nagyon fals politikai 
szemléletből adódtak. Mire gondolok? A személyi állomány jó része nem érti a párt büntető-
politikáját. Jöttek fel olyan hangok, hogy miért kell nekünk az elítélteket nevelni, mind csirke-
fogók, ahelyett, hogy ellátnánk a bajukat, neveljük őket. Van bizonyos ferde szemlélet a Mi-
niszter Elvtárs 8. sz. utasításával kapcsolatban. Ez a szemlélet megnyilvánul olyan értelemben, 
hogy például az amnesztiarendelet helyességét egypár elvtárs kétségbe vonta. 

A parancsnok elvtárs, a szakmai vezetés részéről az amnesztiarendelettel kapcsolatos 
eseményeknél voltak hibák az intézkedésben, azonban én nem tudom - bár nem akarom ezzel 
kicsinyíteni az eseményeket - hogy nem-e tulajdonítunk ennek az egész dolognak túl nagy 
jelentőséget. Mire gondolok itt? Arra, hogy nem egy börtön van Magyarországon, és van egy 
olyan véleményem, hogy ilyen események ezután is előfordulhatnak, különösen ott, ahol poli-
tikai elítéltek vannak. 

Amikor kinn voltak az elvtársak, vizsgálták az eseményeket, segítséget adtak, és amikor 
értékelték, egy-két esetben én is ott voltam. Én azt tapasztaltam, hogy nem jött ki ilyen élesen 
ez a probléma, és ezért látok bizonyos fokú ellentmondást. A másik része a dolognak, ami 
összefügg ezzel a kérdéssel. Februárban volt kint egy komplex ellenőrzés a Váci Országos 
Börtönben, melyről a jelentést olvastam. A jelentés egypár hiányosság mellett ilyen mélyen 
nem elemzett kérdéseket, mint ahogy itt felmerült. Nem-e olyan állapot fordul most elő, hogy 
az események után könnyebb a helyzetünk, és jobban el tudjuk mondani a véleményünket. 
Akkor is megvoltak ennek a hibának a csírái, és a komplex jelentés nem vetett fel ilyen kérdé-
seket, mint ahogy most elmondják az elvtársak. 
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Nekem is az a véleményem, ami Kardos elvtársnak, hogy a parancsnok elvtársnak nem 
lett volna szabad elmenni szabadságra. Az igaz, hogy a munkát az elítéltek felvették, a helyzet 
stabilizálódott, azonban még nagyon sok problémát kellett volna megoldani, ahol a parancsnok 
elvtársnak élen kellett volna járni. 

Én azt a tanulságot tudom levonni, hogy a párt büntetőpolitikájának és a 8. sz. utasítás-
nak alaposabb megmagyarázása szükséges. Az az érzésem, hogy az elvtársak ezeket még nem 
kellően ismerik. 

Kómár Mihály őrgy. (Bv. Kórház parancsnoka) 
A Bv. Kórház munkájáról szeretnék beszámolni, különösen arra való tekintettel, hogy az elmúlt 
időszakban súlyos rendkívüli események történtek. A Kórház elítéltjei nincsenek kategorizálva 
úgy, mint a többi munkahely, börtön elítéltjei. Nemcsak a Kórházba beutaltak jelennek meg 
kezelésre, hanem különböző orvosi vizsgálatra például internálótáborból, rendőrségtől is. Azt 
tapasztaltuk, hogy az elítéltek úgy tekintik a Kórházba való beutalást, hogy ez szanatórium, és 
a legkönnyebben lehet megszökni. 

Felvetődött az a probléma, hogy a Kórházba utalt elítéltek jogtalan kedvezményekben ré-
szesülnek, például gyógyszerbekérés, élelmiszercsomag az egészségük helyreállítására stb. Ezt 
mind megszüntettük, és mindezeket a Kórház biztosítja. Azonban éppen ezzel kapcsolatban 
szeretném felvetni azt, amit igyekszünk megoldani. Az átszervezés után vetődött fel az átmi-
nősített elvtársak részéről, hogy a legfontosabb feladat az elítéltek gyógyítása, ápolása. Ez nem 
volt jó irányzat, mert az elmúlt időszakban is az orvos elvtársak, az egészségügyi szakkáderek 
nem úgy tekintették munkájukat, hogy gyógyítás és nevelés is, csak gyógyításnak vették. Ebből 
következtek be azután a rendkívüli események. 1960. januárban történt meg a Kórház átszerve-
zése, és azóta különös felelősség hárul az osztályvezető főorvos elvtársakra mint belügyi tisz-
tekre is, felelősek az elítéltek neveléséért, fegyelmi állapotáért, a szolgálat ellátásáért stb. 

A rendkívüli események bekövetkezéséért felelősek voltak nagyrészt a vezetők is. Későn 
vettük észre, hogy Dobos szds. elvtárs rabnevelő tiszt fejébe szállt a dicsőség, öntevékenyen 
engedélyezett ki felgyógyult elítélteket dolgozni. így történt meg, hogy az egyik elítélt kiugrott 
az utcára. Súlyos hibát követett el az elítélt őrzésével megbízott elvtárs is. Felelősségre voná-
suk megtörtént. A rendkívüli eseményeket értékeltük, és bevezettük, hogy az egészségügyi 
tiszthelyettesek részére hetenként egyszer eligazítást tartunk. Röviden szeretnék foglalkozni az 
operatív tiszttel való kapcsolat kérdésével. Az operatív tiszt elvtársat hetenként ha 1 órát látom. 
Szerintem több időt kellene, hogy szenteljen nekünk. 

Egy kérésünk volna az átminősített egészségügyi tiszthelyettesek szakmai képzésével 
kapcsolatban. 24-en vannak, ebből 10 távol van, 2 beteg, 8 szabadságon van. így nehezen tud-
juk megoldani a betegek ellátását. 

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban. Az egész személyi állományt megmozgatta, 
igen súlyos hiba, ami történt. Nekünk is fejünkbe szállt a dicsőség, úgy gondoltuk, hogy nem 
lehet semmi baj. Én a magam részéről az Országos Parancsnokság bírálatát és észrevételezését 
elfogadom. Én magam is hibásnak érzem magamat. 

Egy problémát szeretnék felvetni, a titoktartás kérdését. Az elvtársak úgy döntöttek, hogy 
a Kórház kiköltözik Tökölre. Erről már hallottunk beszélni, de semmiféle utasítást még nem 
kaptam, amikor az egyik nap átmentem a közértbe, ahol három ember - a Mosonyi-laktanyából 
kőművesek - odajött hozzám, és elköszöntek tőlem. Kérdeztem, hogy miért köszönnek el, azt 
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mondották, hogy azért, mert ők tudják azt, hogy mi elmegyünk onnan. Én azt kérem az elvtár-
saktól, hogy mondják meg időben mindig, ami ránk tartozik. 

Nem értek egyet az előttem felszólaló elvtárssal. Nálunk történhet munkamegtagadás, 
öngyilkosság és egyéb, azonban azt mondani, hogy ez szervezett munkamegtagadásba mehet 
át, és ilyesmi előfordulhat, ezt nem tartom helyesnek. - É n igen meglepődtem azon, amit 
az elvtárs mondott, hogy nem ismeri a Járási Pártbizottság titkára a Váci Országos Börtön 
munkáját. 

Végvári elvtárs hozzászólásához. Végvári elvtárs mindenkit okol, csak saját magába nem 
nézett bele. Végvári elvtárs nem volt önkritikus, nem ismerte el semmiben, hogy ő is hibás. 
Végvári elvtársnál egy kicsit úgy látom, hogy nagyképű a hozzászólása, kioktatja az elv-
társakat. 

Niedermüller szds. (Márianosztra) 
A beszámoló leszögezte a hibákat és hiányosságokat, amelyek a legutóbbi időben előfordultak. 
Javítani kell a parancsnokok és alparancsnokok munkáját. Csak úgy lehet eredményes munkát 
végezni, ha a parancsnokok és alparancsnokok szorosan együttműködnek. A 10. sz. tvr. komoly 
feladat elé állította a parancsnok elvtársakat, de az egész személyi állományt is. Az eligazítás 
után a pártszervezet vezetőségével, az operatív munkások bevonásával ismertettük Zorkóczy 
elvtárssal a vonatkozó rendeletet. A személyi állománynál kezdetben kismértékben megmutat-
kozott, hogy nem ért egyet a 10. sz. tvr. végrehajtásával, de a pártszervezet vezetősége, a be-
vont aktívák eredményes munkát végeznek annak érdekében, hogy az egész személyi állomány 
megértse a rendelet jelentőségét. A szabadítás végrehajtására igen kevés idő állt rendelkezésre. 
Egy-két nap alatt be kellett fejezni, és ez igen komoly munkát jelentett, két nap éjjel-nappal 
dolgoztunk. Egy elítéltet törvénytelenül szabadítottunk, de amikor rájöttünk, azonnal jelentet-
tük az Országos Parancsnokságnak, és kértünk engedélyt visszahozatalára. Sajnos a bíróságok 
nem minden esetben és nem elég körültekintően határozzák meg a bűncselekményt. Ennél is az 
volt a helyzet. A törvénytelenül szabadultakért a magam részéről is felelősnek érzem magam. 
Tüzetesebben kellett volna ennél is áttanulmányozni a többoldalas ítéletkiadmányt. 

A Márianosztrai O. B.-nél a rendelet végrehajtása előtt az eligazításnak megfelelően is-
mertettük a rendeletet. Ezen én magam is részt vettem az operatív munkások bevonásával, és 
külön felhívtam figyelmüket, hogy a szabadítás közben a legkisebb rendellenességet se nézzék 
el. Ezen a téren hiányosság egyáltalán nem is merült fel, mert az elítéltek a munkát ugyanúgy 
folytatták. 

Külön eligazítást tartottam a műszaki vezetőknek, hogy fokozottan figyeljék az elítéltek 
magatartását, és azonnal jelentsék, ha valami baj van. 

A Váci Országos Börtönben lezajlott eseményt értékelve, az eseményről akkor szereztem 
tudomást, amikor 29-én átszállították hozzánk az elítélteket. Ekkor Wekerle őrgy. elvtárs tájé-
koztatott bennünket arról, hogy ezekkel szemben kemény börtönrezsimet kell kialakítani. Már 
a befogadásuk alkalmával úgy mutatkoztam be, hogy még gondolatban se merüljön fel a váci 
események megismétlése bennük. 

Múlt héten jelenti a nevelő, hogy 2 elítélt megtagadta a reggeli felvételét, azonnal enge-
délyt kértem Mészáros őrgy. elvtárstól, hogy eligazítsam őket. Az eligazítás után az elítéltek 
azonnal felvették az élelmet. Nálunk is igyekeztek szervezkedni, de a nevelő elvtársak a legki-
sebb megmozdulást azonnal jelentik, és azonnal intézkedünk. Láthatjuk, hogy ahol a 8. sz. 
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utasítás szerinti megfelelő börtönrezsim alakul ki, ott az elítéltek szervezetszerűen rendkívüli 
eseményt nem tudnak előidézni. Ugyancsak igen fontos a parancsnok és az operatív elvtársak 
közötti jó kapcsolat. Nálunk ilyen tekintetben nincs nézeteltérés. Mindketten azonnal tájékoz-
tatjuk egymást, ha valami tudomásunkra jut. 

Jelentem befejeztem. 

Nagy Illés bv. őrgy. (Bp. Országos Börtön parancsnoka) 
Elvtársak, egy-két kérdéssel szeretnék foglalkozni, mivel majdnem azonos elítéltek vannak 
nálunk is, mint a Váci Országos Börtönben, vagy azt is mondhatnám, hogy ez is van, és 
az is van. 

A 10. tvr. végrehajtásával börtönünkből szabadult a legtöbb elítélt, és ez komoly feladat 
elé állított bennünket. Egyetlen elítélt nem ment el tőlünk, amit át nem vizsgáltam volna, és 
jelentem azt, hogy törvénytelenül elítélt nem szabadult tőlünk. 

A tvr. végrehajtásának a kihirdetésével egyidejűleg egy rabparancsot adtam ki, melyben 
felhívtam a rendelet végrehajtásával kapcsolatos magatartásra az elítéltek figyelmét. Rend 
megbontás nem történt, egy-két személy volt, aki éhségsztrájkot kezdett, volt, aki nem bírta 
idegekkel, hogy rákerüljön a sor, bezúzta az ablakot. Ezeket betettük a fogdába. A hangulatra 
komoly hatással volt, hogy előzőleg ki lett adva a rendelet. Voltak elítéltek, akik úgy érezték, 
hogy szabadulniok kellene, de nem lehetett őket kiengedni. Ilyen elítélt 72 fő volt. Mikor ezek 
felvetették az ügyüket, megmondtuk nekik, hogy vizsgálat alatt van, és várjanak türelemmel. 
Semmiféle rendbontás ezek részéről nem történt. 

Az operatív csoporttal a kapcsolatunk nem rossz, de ebben az időben különösen szoros 
volt. Minden félnapban megbeszéltük, hogy milyen a hangulat, szükséges-e valamilyen intéz-
kedés. Egy-két kérdés a Vácról átszállított elítéltekkel kapcsolatban. 

Ezek az elítéltek azt mondják, hogy Vácott nagyobb volt a kedvezmény. Például minden 
dolgozó elítélt félórás beszélőt kapott. Nálunk az van kiadva, hogy a magatartása és munkája 
alapján kapja, tehát a kettő együtt kell hogy járjon. 55 fő lett átszállítva az események után a 
Gyűjtőbe. Ezekkel beszéltem, megmondtam, hogy mihez tartsák magukat, és nincs is velük 
semmi probléma. 

Mivel nálunk mindenféle kategória megtalálható, nagyon sok probléma is van. Az ellen-
őrzés elmulasztása, a hanyag szolgálat ellátása következtében komoly mulasztások fordulnak 
elő. Ilyen például a két halálraítélt öngyilkossága. Ezek az elítéltek nálunk polgári ruhában 
sohasem voltak. Amikor az ítélet ki lett hirdetve, bekerültek a siralomházba, akkor kaptak 
polgári ruhát. Az egyik elítélt ruhájában volt egy fél zsilettpenge, amit az ellenőrző elvtársak 
nem találtak meg. Ez az elítélt a kivégzés előtt kb. 3 órával a zsilettpengével megvágta a nya-
kát, a karját. Az elvtársak ezt nem vették észre, mert a takaró alatt csinálta. Utána átadta a 
zsilettpengét a másik elítéltnek. Az őrök akkor vették észre, amikor már kezdtek rosszul lenni. 
Most már a halálraítélteket nem öltöztetjük be, csak az ítélet végrehajtása előtt fél órával, és 
akkor is megvasaljuk. 

Egy másik eset is történt az Elmemegfigyelőben, amikor az egyik elítélt az udvar féke-
eső helyén spárgára felakasztotta magát. 

Mindkét esetben az elvtársakat felelősségre vontuk. 
A feltételes ügyekkel kapcsolatban szó volt arról, hogy vannak hiányosságok, a 

félkegyelem megadásánál liberalizmus, a negyedkedvezménynél túlszigorúság. Én nem tudok 
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arról, hogy ilyesmi előfordult. A fiatalkorúaknál volt olyan szemlélet, hogy ne engedjük el 
negyedkedvezménnyel, mert nincs hozzátartozója, nem tud hova menni, és míg nem találunk 
megfelelő állást a részére, addig ne engedjük ki. De ezt is felszámoltuk. 

Meg kell mondani, hogy más akkor a megítélés, ha közvetlen beszélünk az elítélttel, és 
más, amikor asztal mellől van elbírálva. Az a véleményem, hogy az elvtársak sokszor szubjek-
tíven határoznak félkedvezmények megadásánál. 

Komoly problémák vannak a feltételes ügyeknél a minősítéseket illetően. Nincsenek mi-
nősítések azokról, akik a 9. sz. utasítás előtt kerültek be a börtönbe. Ezekről kértünk be priuszt. 
A [Bv.] Parancsnokság észrevételezte, hogy miért szerzünk be priuszt, mert a minősítésen 
ez nem változtathat. Ha jó a minősítés, akkor nem is változtatunk, de van, amikor a minősítés 
nem helyes. 

Földes László Miniszterhelyettes Elvtárs 
Én a vitát nem akarom lezárni, de délután dolgom van, és nem tudok tovább részt venni az 
országos értekezleten. 

Először is el akarom mondani, hogy az amnesztiarendelet végrehajtása a büntetés-
végrehajtás részéről a Váci Országos Börtönt kivéve jól lett végrehajtva. Ezt elismerték az 
igazságügyi szervek és az ügyészség is. Kisebb hibák előfordultak, de alapjában véve jól lett 
végrehajtva. 

Itt egy kérdésről szólok, a Váci Országos Börtönben történt rendkívüli eseményekről. 
Először is szeretném kifejteni a véleményem arról, hogy nem túlozzuk el, és válaszolok 

arra a kérdésre is, hogy ezek a dolgok nem jöttek ki ilyen súllyal az események után mindjárt. 
Ha eltúlozzuk az események jelentőségét, akkor én vagyok a felelős, mert én utasítottam 

az értekezlet elnökségét arra, hogy a szünet után fordítsa az értekezlet figyelmét a váci esemé-
nyekre. Több okból. Miért éreztem azt, hogy ez a legfontosabb kérdés most? 

Mindenekelőtt pár szóval szeretnék szólni a politikai jelentőségéről. 
Elvtársak! Vannak itt önök között is olyan elvtársak, akik 15 esztendeje dolgoznak a 

büntetésvégrehajtás területén és azt hiszem, hogy 15 esztendő alatt olyan esemény, ahol 7-800 
elítélt tagadja meg a munkát, és ne vegye fel az élelmet, úgy gondolom, még nem volt rá példa. 
Kivéve a tiszalöki eseményt. 

Én ismerem a börtönviszonyokat, a Horthy-rendszerben is volt módom ismerni belülről, 
és tudom, hogy - bár mi kommunisták nagyon jól szervezett emberek voltunk, de olyan, hogy 
7-800 elítélt tudjon egységesen cselekedni, még nekünk sem sikerült elérni. 

Azt hiszem, hogy a nemzetközi börtönéletben sem volt sok példa erre. Azt tudom, 
hogy ha 40 algériai elítélt éhségsztrájkot kezd, arról az újságok írnak, és nálunk 7-800 elítélt 
sztrájkolt! 

És erre azt mondani, hogy el van túlozva!? 
Engedjék meg, hogy felvessem a másik oldalát is. A másik oldala az, hogy ezt a rendele-

tet úgy készítették elő azok, akiknek ez volt a feladatuk - a párt, a kormány, az Elnöki Tanács 
- rendkívül komolyan mérlegelve a pontokat azért, hogy elérjük a rendelettel a Magyar Nép-
köztársaság belső és nemzetközi helyzete előnyösebb legyen a rendelet után. És így is lett, és a 
nyugati lapok nem tudnak most már mit felhozni, olyan jól sikerült a rendelet. És ha a váci 
esemény kiszivárgott volna, akkor saját rendeletünket fordítottuk volna magunkkal szemben, és 
abból súlyos hátrányok származtak volna. Ezt azt hiszem, nem kell részletezni?! 
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És akkor valaki azt mondja, hogy ez el van túlozva. Ez nem egy meggondolt vélemény. 
És nem a váci elvtársakon múlott, hogy úgy alakult a dolog, ahogy alakult. 

A dolog harmadik oldala, ami vezetési kérdés. Mindannyiunk élete, munkája azt bizo-
nyítja, hogy a gyakorlati életben előfordult eseményekből többet lehet tanulni, és azért adtam 
utasítást, hogy erre tereljük a figyelmet, mert az, hogy ekkor hogyan lépett fel a parancsnok, 
abból a másik parancsnok is tudja, hogy adott esetben hogyan kell fellépni, hogy ilyen esetben 
nem ismétli meg ezt a hibát. Ezért kell erről beszélni, és nem azért, hogy Végvári szds. elvtár-
sat pellengérre állítsuk. 

Kijelentem, hogy 11-én Végvári szds. elvtársat felfüggesztettem parancsnoki beosztásá-
ból. Kénytelen voltam egy harcban álló egység parancsnokát lecserélni. 

Az ellenforradalom óta vagy a MUK óta ilyen lehetősége az ellenségnek nem volt, mint 
ez az eset. 

Magáról az eseményről egypár szót. 
Mi az emberi érzéstől vezettetve leközöltük a 10. sz. tvr.-t a Heti Híradóban, hogy az el-

ítéltek ne idegeskedjenek. Ezek az elítéltek meg vannak fosztva állampolgári jogaiktól, csak a 
Bv. Szabályzat által biztosított jogaik vannak. Ez azonban nem íija elő, hogy velük bármit is 
közöljünk. Mi humanizmusból elhatároztuk, hogy közöljük velük, de miután a Heti Híradóban 
megjelent tvr. nem volt végleges, odaírtuk, hogy nem végleges szöveg, és ezt fordítják elle-
nünk ellenségeink. Ahelyett, hogy azt érte volna el a mi intézkedésünk, hogy ők ezt úgy fogad-
ják, hogy mint ember segíteni akarunk, ezt velünk szembefordítják. 

Elvtársak! Tehát ott az történt, hogy a büntetésvégrehajtás személyi állománya a 
parancsnok jóvoltából defenzívába szorult az elítéltekkel szemben, és ez tartott április 8-án 
11 óráig. 

Amikor kimentünk Vácra, beszámoltattuk Végvári szds. elvtársat, és adtunk neki 15-20 
percet, hogy jelentését megtegye. Utána megkérdeztem tőle, mi a javaslata. Erre azt javasolta 
Végvári elvtárs, hogy hívjuk össze az elítélt aktívákat. Az elítélteknek az volt az egyik követe-
lése, hogy nekik ne a parancsnokság és a személyi állomány mondja meg, hogy mi van a rende-
letben, hanem jöjjön ki egy felsőbb szervtől valaki. Nekik a tisztek és parancsnok elvtársak 
nem elég hitelesek. 

Végvári elvtárs azt javasolta, hogy az elítélteknek ezt a követelését teljesítsük. 
A párttitkár azt javasolta, hogy ezt a javaslatot vessük el - nagyon helyesen. Nem lehet 

kitenni a személyi állományt az elítéltek előtt annak, hogy amit ők mondanak, az nem hiteles. 
Ilyen és sok ilyen kérdés volt, amiben Végvári elvtárs teljesen helytelen álláspontot 

foglalt el. Az egész megmozdulást spontán megmozdulásnak mondja. 
Ha a gondolatot végigvisszük, azt nem az elítélt mondja meg, hogy az Elnöki Tanács ki-

nek adjon kegyelmet. Az elítéltnek nincs szavazati joga, most a polgári jogoktól meg van 
fosztva. Joga van élni és a Büntetésvégrehajtási Szabályzat előírásai szerint cselekedni. Azután 
azt mondja Végvári elvtárs - és én is sajnálom, hogy nem élt a felszólalás alkalmával önkriti-
kával, ezt sokáig fogja szégyenleni - , hogy ilyen esemény nem fordult elő még. 

11-én behívtam az elvtársat, hogy mi legyen tovább. Azt kérdeztem, hogy megvan-e már 
állapítva minden elítéltről, hogy milyen módon vett részt a dolgokban. 

Azt mondja, hogy még nincs megállapítva, még hozzá sem kezdtek. Kérdeztem, mennyi 
idő kell hozzá? Azt mondta, 10 nap. Erre azt mondtam, hogy 3 napot adok. Kardos őrgy. elv-
társ 24 óra alatt végrehajtotta. Kiadtam a legtermészetesebb józan intézkedést, hogy aki éhség-
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sztrájkot folytat, attól vegyék el a speizolást. Ezt a parancsot sem hajtja végre Végvári elvtárs. 
Azt a választ adja, hogy valaki kenyeret becsempészett. 11-én is még a teljes tehetetlenség jele 
mutatkozott Végvári elvtársnál. 

Hozzáteszem, hogy azzal egyetértek, amit Végvári elvtárs mondott, hogy a váci 
büntetésvégrehajtási személyi állomány megfelelően viselkedett, csak a vezetés nem. 

Amikor elrendeltük, hogy indítsák el a 2 órai műszakot - azt is mondtam, hogy aki nem 
indul meg, 5 napig nem engedek orvosi látleletet venni - , a tiszti kar, a személyi állomány 
látta, mit kell csinálni, és a kivonulás prímán történt. Nem voltam biztos abban, hogy jól fogják 
végrehajtani. Ha ingadozva hajtják végre, kihívtuk volna a karhatalmi századot. Ez is kisebb 
hiba lett volna - hogy törvénytelenséget követünk el - , mint hagyni támadni az ellenforradal-
márokat. 

Azok, amit itt már az elvtársak is elmondtak, hogy úgymondjam harci készenlétben kell 
lennünk állandóan, én nem azt mondom, hogy az elítéltek nem tudnak csinálni semmit, de hogy 
sikerül is előnyomulni egy félcentit is, az már tőlünk függ. Olyan állapotban kell lenni a sze-
mélyi állománynak, hogy egyetlen centit sem tudjanak előnyomulni. Ezt kell elérni a rabnevelő 
munkával, amibe beletartozik a nevelés és a kényszer is. 

Aki a rabnevelő munkát leányneveléssel összetéveszti, az hamis úton jár. Ez történt, ez 
az egyik következtetés. 

A másik következtetés, hogy sajnos mi olyan helyzetben vagyunk a legtöbb börtönben, 
hogy a demagógok, rossz elemek viszik a hangot, terror alatt tartják a józanabb embereket. 
Nekünk minden börtönben ezzel szembe kell fordulni, hogy a józan emberek vigyék a hangot. 
Ezt sokféle módon el tudjuk érni, például a házimunkások kiválogatása stb. Fel kell szabadítani 
a terror alól a józanabb embereket. Olyan elítélteket, akik ma is kommunistának tartják ma-
gukat, azok is az ellenforradalmi erők hatása alatt állottak. Miért? Erről nem ők tehetnek, 
hanem Végvári szds. elvtárs és a bv. ottani személyi állománya, hogy nem tudják feloldani ezt 
a helyzetet. 

Végvári szds. elvtársnak lesz alkalma jóvátenni ezt a hibáját másik, alacsonyabb beosz-
tásban. Ha majd azt látjuk, hogy szembe mer nézni saját hibáival, és ki tudja azokat javítani, 
akkor lehet majd felelős beosztásban is. 

Végül az elvtársak az egész dolgot elemezzék, gondolkodjanak rajta, de még egyszer 
mondom azt, hogy amit elkövettek hibát, nagy hiba, de aki ezután követ el ilyen hibát, az még 
nagyobb hiba lesz. A nemzetközi helyzetet illetően Hruscsov elvtárs mindent megtesz, de a 
szocialista tábor is, de a szándékokat illetően vannak más hatások is. Nekünk olyan helyzetet 
kell teremteni, ha kitör a háború, a börtöneinkben a rendet fenntartsuk, vissza ne vonuljunk. Ez 
nagy politikai öntudatot, fegyelmet követel mindannyiunktól, és erre kell felkészülni. Illúziók-
ba ne burkoljuk sem a nemzetközi helyzetet, sem a magunk munkáját. Reálisnak kell lenni, és 
mindenre fel kell készülni. Ezért tartom fontosnak a váci eseményeket. 

Zorkóczy Károly bv. őrgy. (Bv. Parancsnokság) 
Én a váci eseményekkel kívánok szintén foglalkozni. Nem akarok azokkal a hibákkal foglal-
kozni újból, amelyeket az elvtársak elmondottak, és nagyobb mértékű politikai értékelésével 
sem, mert Földes Miniszterhelyettes Elvtárs ezt már megtette, azonban szükségesnek tartom 
Végvári elvtárs beszámolóját kiegészíteni 1-2 ténybeli kérdéssel. Meg kell jegyeznem azt, hogy 
a tényállás közlése sem volt pontos Végvári elvtárs részéről, és ez jelentős dolog. 



VÁCI BÖRTÖNSZTRÁJK, 1960 223 

A felszólalásom ezen részét azzal kezdeném, hogy a kőművesbrigádnál kezdődött a 
sztrájk 7-én, és az asztalosműhelyben volt az egész kérdés központja, innen indult ki. Az aszta-
losok és kárpitosok együtt dolgoznak. Az asztalosműhelynek a fegyelme megengedhetetlenül 
rossz volt, még az események lezajlása után is. A műhely állandóan nyitva volt, és amikor az 
asztalosműhely vezetője eltávozott, az elítéltek szabadon jártak ki-be. Az események után 
harmadmagammal bementem az asztalosműhelybe, el is jöttünk, és az asztalosműhely vezetője 
nem vette észre. Az asztalosműhelyben megalakult egy öttagú brigád, amely a szervezkedés 
központja volt. Nemcsak egy eltávozás történt az asztalosműhelyből, hanem még két elítélt 
lement szervezkedni, kíséret nélkül. Magukkal vittek varrni való dolgokat, lementek a szabók-
hoz, cipészekhez, mosodába. A mosodában volt egy határozott fellépésű elvtárs, Kondor törm., 
aki gyorsan határozott, és amikor odaért a két elítélt, nem engedte őket be. 

Az asztalosműhelyben mind ami történt, meg nem engedhetőnek tartom, és ennek az 
egész rendszer, vezetés, ottani irányítás az oka. 

7-én éjjel volt a munkamegtagadás a harmadik műszakban. Ez szervezett volt. Erre az is 
lehetőséget adott bizonyos mértékig, hogy az egyik kazán megsérült, a műhelyvezető átment a 
TMK-ba, és szabadon hagyták az elítélteket. A másik művezető nem tudott kellő eréllyel fel-
lépni, nem tudta leszerelni a szervezkedést, a munkát megtagadták. Ugyanakkor, mikor ebből 
az üzemrészből 33 elítéltet felvittek a zárkákba, ezek közül legalább a fele hajlandó lett volna a 
munkát folytatni. Itt is helytelen intézkedés volt a parancsnok, helyettese és a műszakiak részé-
ről. Ez a 33 elítélt a zárkákon együtt volt azokkal az elítéltekkel, akik másnap munkába kellett 
volna, hogy menjenek. Ezeket minden további nélkül visszaengedték a zárkákba, és ennek a 
hatása a legnagyobb mértékben érvényesült. De a zárkákon lévők nemcsak ettől a 33 embertől 
szereztek híreket, hanem átkiabálás útján is. De a körleten megvolt a lehetőség a hírek tovább-
adására minden étkezés szétosztásánál. Ha a szervezkedés híre nem is jutott el az elítéltekhez, 
látták, hogy valami nem stimmel, mert megmaradt az élelem, és a többiek is elkezdtek sztráj-
kolni. Senki nem intézkedett egészséges módon, hogy ne vegyék észre, hogy mi folyik. 

A szervezkedés hatása a következő nap reggelén világos volt. Én állítom azt, hogy 8-án 
reggel még mindent meg lehetett volna akadályozni, de semmiféle határozott intézkedés nem 
történt, csak nyomoztak és agitáltak. 

Komoly hiba volt, hogy a műhelyek között lévő ajtókat, rácsokat nem zárták le, ezeken 
keresztül szabad közlekedés volt. Az udvarra nyíló állandóan zárva tartandó rács is nyitva volt, 
és azon keresztül mentek a TMK-ba. 

Az egész kép az üzemen belül a következő volt. Megindul a műszak, egyes helyeken 
dolgoznak, másutt vonakodnak felvenni a munkát. Senki részéről határozott fellépés nem tör-
ténik, az elítéltek felbátorodnak, megindul a szivárgás. A központ a koronafúró és a TMK volt, 
ahol röpgyűléseket tartottak. A TMK-nál az volt a helyzet, hogy a művezető 4 elítélttel keve-
sebbet kapott, bement az irodájába, és kezdte egyeztetni a létszámot. Mikor jelentették neki, 
hogy nem veszik fel a munkát, elindult kifelé, de akkorra már 4-5 elítélt ment vele szemben, 
akik azt mondották, hogy kérik, hogy felmehessenek a parancsnokhoz. A művezető ezt közölte 
a parancsnokkal, aki azt mondotta, hogy 1 elítélt mehet fel. Erre megkezdődött az alkudozás, és 
a végén Végvári elvtárs is hozzájárult, hogy két elítélt menjen fel. Ahogy Végvári elvtárs tár-
gyalt az elítéltekkel, az nem volt kihallgatás, hanem tárgyalás. Amikor a küldöttség megindult 
felfelé, arról értesültek a kazánházban, TMK-ban, és tömegesen megindult a mozgolódás a 
TMK felé azzal, hogy ott hirdetik majd ki, hogy mit üzen a parancsnok a küldöttség útján. 
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Itt már lényegesen fennállott a kitörés veszélye. A műszakiak is már be voltak gyulladva, nem 
tudtak mást, csak asszisztálni. 

A csoportosulásba a legkülönfélébb elemek keveredtek. Amikor Czeba elvtárs odament, 
és agitálni kezdte az elítélteket, hogy dolgozzanak, 3-4 ember volt olyan, aki a tömeghangulat-
ban féke mert állni. Földes elvtárs megjelenésétől kezdődően a személyi állomány a helyzet 
magaslatán volt, elkövettek mindent, hogy a hibákat kijavítsák. A helyzet kezdetén a személyi 
állomány is súlyos hibákat követett el. Az egész nevelő apparátus csődöt mondott, asszisztált 
az eseményeknél. A februári komplex vizsgálat alkalmával mélyen elemeztük a nevelőmunkát, 
az aktívagárda munkáját, és megállapítottuk, hogy semmit nem ér, az aktívagárda inkább 
szemben áll azokkal, akik megbízták őket. Ez le van fektetve a komplex jegyzőkönyvben. 
Ugyanez állt az operatív vonalra is, az sem állt a helyzet magaslatán. Hasonlóképpen a műsza-
kiak. A komplex vizsgálat az alapvető hibákat megállapította, az irányításban lévő hiányossá-
gokra rámutatott, hogy az irányítás kicsúszik a parancsnok elvtárs kezéből. Végvári elvtárssal 
Kovács elvtárs külön foglalkozott a komplex vizsgálat után, megbírálta magatartásában, szemé-
lyében és intézkedésében is. Ez pedig az események előtt történt 2 hónappal. 

Nekem az a véleményem, hogy jobb lett volna, ha Végvári elvtárs helyesebben állt volna 
a kérdésekhez, és úgy mondta volna el az eseményeket, hogy nem kellett volna nekem kiegé-
szítenem. Helyes lett volna, ha Végvári elvtárs elmondja, hogy milyen intézkedéseket kellett 
volna tenni. 

Nyerges szds. (Sátoraljaújhely) 
Amikor Kristóf alezredes elvtárs Vácról elhozta a 157 fő elítéltet, röviden tájékoztatott arról, 
hogy kik ezek. Az elítélteket külön osztályon zártuk el, és a személyi állományt is eligazítot-
tuk, és külön megállapítottuk az elítéltek napirendjét. Azonnal elszedtem tőlük minden olyan 
dolgot, amit a fegyelmi miatt nem tarthatnak maguknál. Amikor zárkáról zárkára mentem a 
nevelő elvtársakkal, az volt a tapasztalatom, hogy nem egységesen foglalnak állást a Vácon 
történtekkel kapcsolatban. Márpedig ha nem egységesek, nem olyan veszélyesek. Még egy 
zárkán belül is különbözőek voltak a nézetek. A 3-as zárkában Kiss nevezetű elítélt megtagadta 
az étkezést délben, és a nevelő hívására, aki ott volt, nem jött ki a zárkából. Amikor a részle-
ges riadó következtében odament 15 elvtársat meglátták, azonnal meghátráltak. Az 1 főt ki-
emeltük közülük. Azonnal megváltozott a fellépésük. Az operatív munkával kapcsolatban nem 
egyszerű a dolog. 

A váci esettel kapcsolatban annyit, hogy ezek a megtörtént dolgok komoly tanulságul 
szolgálnak nekünk, amiből lehet tanulni. Ha a parancsnoki törzs a helyzet magaslatán áll, akkor 
a személyi állomány is helyt fog állni. Ha az állomány azt látja, hogy az intézkedések határo-
zottak, akkor ők is határozottan állnak a vezetők mögött. Vácott is ez történt, amikor Minisz-
terhelyettes Elvtárs határozott utasításokat adott. 

Potecz r. őrgy. elvtárs 
Én úgy érzem, hogy nekem is hozzá kell szólni ehhez a kérdéshez, mert én vagyok az operatív 
csoportok vezetője. 

Nem politikai szempontból kívánok szólni a kérdéshez, hanem inkább abból a szempont-
ból, hogy miből is adódtak azok az események, amelyek Vácott megtörténtek. 
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Úgy volt értékelve az első időben, hogy spontán adódtak az események. Nyíltan meg kell 
mondani, hogy ez nem így volt. Az eseményeknek előzményei voltak. Az ellenség elszemtele-
nedett Vácott. Olyan jelenség volt tapasztalható, hogy azokat az elítélteket, akik lojálisak vol-
tak a népi demokrácia iránt, a többi elítéltek retorzióban részesítették, megverték, spiclinek 
nevezték őket. Nem egy eset fordult elő, hogy ilyen elítélteket el kellett szállítani, mert a testi 
épségüket másként nem láttuk biztosítottnak. Önbíráskodások voltak, és a parancsnok elvtárs 
nem intézkedett, hogy ezek megszűnjenek. Az elítélt társaság mindig többet és többet engedett 
meg magának. Szállítottunk át Márianosztrára is olyan elítéltet, akinél nem lehetett megakadá-
lyozni a Váci Országos Börtönben, hogy a rémhíreket terjessze, és ne szervezzen. 
Márianosztrán ezt már meg tudták akadályozni. Miért nem lehetett ezt a Váci Országos Bör-
tönben megcsinálni? Ez mind a gyenge vezetésből adódott. Én nem kívánom elmondani az 
események lezajlását, de egy-két gondolattal ki szeretném egészíteni. A szabad mozgás nagy-
ban elősegíti a börtönökben a szervezkedés lehetőségét. Ezek az elítéltek a börtönökön belül 
nem mondanak le a szervezkedés lehetőségéről, megkeresik barátaikat, és próbálnak ellenséges 
tevékenységet kifejteni. Komoly hiba történt a műszakiak részéről is, ezeket felelősségre kell 
vonni. Meg kell nézni, hogy milyen embereket alkalmazunk ezeken a munkaterületeken. 

Még arra is fel szeretném hívni az elvtársak figyelmét, hogy nemcsak a művezetők hoz-
záállása, hanem egyes bv.-s elvtársak hozzáállása sem megfelelő. Vannak ezek között is olya-
nok, akik simulnak az elítéltekhez, bizalmas viszonyban vannak velük. Én ezekben látom az 
előzményét, és ezekkel tudom alátámasztani, hogy nem spontán jellegű volt a váci éhségsztrájk 
és munkamegtagadás. Többen felvetették az operatív csoport viszonyát a váci börtönben. Való-
ban nem volt jó az együttműködés. Többször kellett nekem az országos parancsnok elvtárshoz 
fordulni, hogy rendezzük ezt a kérdést. A legutóbbi egy-két hétben javult az együttműködés. 
Egy szervet képviselünk, politikai munkások vagyunk mindannyian, akik a politikai elítéltekre 
vigyázunk. Nem tudom elképzelni, hogy ne lehessen közös nevezőre hozni a kérdéseket. Én 
nem mondom azt, hogy az együttműködés kihatással volt az eseményekre, de azért hozom fel, 
mert sokkal szorosabban kell együttműködni. Itt kell felvetni a bizalom kérdését. Tapasztalunk 
olyan jelenséget, hogy nincs bizalom az operatív tisztekkel szemben. A következtetésünk az, 
hogy azért nincsenek bizalommal, mert úgy gondolják, hogy az operatív tiszteknek más felada-
tokkal is kellene foglalkozni. Nekünk két feladatunk van: a politikai elítéltek ügyeinek felderí-
tése és a biztonságos őrzés elősegítése. 

Végezetül meg kell mondani azt, hogy az operatív csoport munkájában is volt hiányos-
ság. Erről én részleteiben nem kívánok beszélni. Azokat az elítélteket, akik az események 
mozgatói voltak a Váci O. B.-ben, bíróság elé fogjuk állítani. Véleményünk az, hogy volt egy 
elvi góc, ami ezt elindította. Ennek a megállapítása most van folyamatban. Ha a vizsgálattal 
készen leszünk, megbeszéljük a Bv. Országos Parancsnoksággal, és az elhárítás szempontjából 
hozzánk tartozó egységek parancsnokaival. 

Egy-két javaslatot felvetnék. A többi javaslatot a vizsgálat befejezése után fogom meg-
tenni a Bv. Parancsnokság felé. 

Először is azt javasolnám, hogy a házimunkásokat közös megállapítás után állítsuk be. 
Ezeket nagyon körültekintően kell megnézni. 

A másik javaslat, hogy rövid időn belül meg kell szüntetni az elítéltek szabad mozgását a 
műhelyeken keresztül. 
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Glázer István (Legfőbb Ügyészség) 
Nem azért beszélek a váci eseményekről, mert a mai értekezletnek ez igen fontos témája, ha-
nem azért is, mert mint ügyész látom, hogy a váci börtönben a szocialista törvényesség lábbal 
tiprása történt meg az elítéltek részéről. 

Mi hangoztatjuk, hogy a szocialista törvényességnek 2 oldala van. Az elvtársak is érzik, 
hogy az illető ügyész megjelenik a börtönben, ezt, vagy azt kifogásolja, intézkedéseket kezde-
ményez. Ez az egyik oldala. A másik oldala a fennálló rendelkezések minden körülmények 
között való betartása az elítéltekkel szemben. Ami Vácott történt, az a törvényesség lábbal 
tiprása volt. 

Felmerül itt a kérdés, hogy nem tulajdonítunk-e túlzott jelentőséget a történteknek. Föl-
des Miniszterhelyettes Elvtárs válaszolt erre. Annyi jelentőséget tulajdonítunk neki, mint 
amennyit egy ilyen jellegű törvénysértésnek tulajdonítani kell. 

A másik állásfoglalás az volt, hogy utólag most itt könnyű okosnak lenni. Ezt az állás-
pontot el tudom fogadni akkor, ha nem lenne az 1957. decemberben meghozott párthatározat, 
amely a büntetőpolitikai irányelveket tartalmazza, és amelyben szó szerint az van, hogy megfe-
lelő szigorúságot érvényesíteni kell az osztályidegenekkel és visszaeső és a főbenjáró bűncse-
lekmények miatt elitélt dolgozó osztályhelyzetű elítéltekkel szemben is. 

Ha más nem lenne, akkor is minden törvényes alap megvan ahhoz, hogy ilyen helyzetben 
a leghatározottabb szigorúsággal j áijanak el az illetékesek. 

Azonban van egy 8. sz. Miniszteri Utasítás is, amely részleteiben gyakorlatilag is megha-
tározza, mint kell végrehajtani a büntetőpolitika irányát. Ha még ez sem elég, akkor van egy 
Büntetésvégrehajtási Szabályzat is. 

Kifejezésre juttatom egyet nem értésemet azokkal szemben, akik az adott esetben tör-
vénysértőnek tekintették volna, ha megfelelő erőszakot alkalmaz a parancsnokság a zendülők-
kel szemben. Ti. a törvényességet minden körülmények között be kell tartani. A Büntetésvégre-
hajtási Szabályzat eléggé világosan, félre nem érthető módon rendelkezik arra az esetre, ha az 
elítéltek az engedelmességet, a munka felvételét megtagadják. A Bv. Szabályzat 251. § (2) 
bekezdésének első mondatát idézem: 

„A letartóztatottak minden ellenszegülését azonnal meg kell törni, és a feltétlen enge-
delmességet erőszak alkalmazásával is ki kell kényszeríteni." 

Tehát szó sincs törvénysértésről akkor, ha az elítéltek az engedelmességet megtagadják. 
A Bv. Szabályzatnak ezt a részét minden esetben alkalmazni kell. A rendet fenn kell tartani. 
A rendelethez alkalmazkodó eljárás nem lehet törvénysértés. 

Arról is szó esett ma, hogy ennek az egész eseménynek milyen mélyek a gyökerei. Én 
nem vagyok abban az előnyös helyzetben, hogy közvetlenül értékeljem és lássam a váci történ-
teket, de mégis egy személyes tapasztalatra felhívom az elvtársak figyelmét. A Pest Megyei 
Főügyészség február hónapban kint volt Vácott, és tájékoztatott azokról a levelekről, amelyeket 
az ott lévő elítéltek küldenek ki. Pl. az egyik meg nem engedhető hangon ír az állományról. 
Vajon milyen szellem lehet a váci börtönben, ha az ellenforradalom után meg lehet írni egy 
ilyen levelet, ha tudja az elítélt, hogy a cenzúrán keresztül fog jönni? Ez a jelenség is azt mutat-
ja, hogy az egész zendülésnek gyökerei nagyon mélyre nyúlnak. 

Azonban hangsúlyozva a börtönpolitikai irányelveket, a Vü. Kongresszus erre vonatkozó 
határozatát, arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy helytelen lenne, ha a Váci Országos Börtön 
eseményei most már a parancsnok elvtársakat eltérítenék attól az úttól, amelyen a 8. sz. utasítás 
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alapján haladni kell. Nem arról van szó, hogy bármilyen vonatkozásban is okunk lenne meg-
bánni a 8. sz. utasítást. Arról sincs szó, hogy bármilyen vonatkozásban is kérnünk kellene a 
Bv.-irányelvek módosítását. Az irányelvek helyesek, a gyakorlati élet eredményei ezt bizonyí-
tották, csak azt kell tenni, hogy az irányelveket helyesen hajtsuk végre. 

A szigorúság, amely nélkülözhetetlen az elítéltek bizonyos kategóriáival szemben, nem 
jelenthet törvénysértést. Az a vélemény, hogy a zendülést minden eszköz igénybevételével le 
kell törni - nem jelentheti azt, hogy minden letörésnek egyetlen útja az erőszak. Az elvtársak 
nyilván helyesen és jól látják, hogy a börtönben az eredményes nevelés előfeltétele a belső rend 
minden körülmények között való betartása. De látni kell azt is, hogy határozott különbséget 
kell tegyünk az osztályidegen, a súlyos visszaeső, szokásos bűnöző, a főbenjáró bűncselekmény 
miatt elítélt első bűntényes, dolgozó osztályhelyzetű elítélt között. 

Ennek minden vonatkozásában érvényesülni kell, de egyetlen elítéltnél sem lehet lemon-
dani arról, hogy a Büntetésvégrehajtási Szabályzat és általában a vonatkozó utasítások betartá-
sát megköveteljük. 

Azt hiszem, hogy a Váci Országos Börtönben történt eseményeken még sokáig fogunk 
gondolkodni. 

Az is a meggyőződésem, hogy ha az elvtársak napi munkájukban a beosztottakat is erre 
oktatják, akkor az események nem fognak egy-egy börtönben odáig fajulni, mint a Váci Orszá-
gos Börtönben. 

A törvényesség betartásának igénye mellett én ismételten arra kérem parancsnok elvtár-
sakat, hogy újra és újra tanulmányozzák, elemezzék, boncolgassák a büntetőpolitika irányelvei-
ről szóló 8. sz. Miniszteri Utasítást. Újra és újra tárgyalják meg azok gyakorlati alkalmazási 
lehetőségeit, mert ez garanciát jelent arra, hogy az események nem ragadják el az elvtársakat, 
és nem kerülnek olyan helyzetbe, mint a Váci O. B. parancsnoka. Ennek a reménynek jegyében 
fejezem be hozzászólásomat. 

Nagy István bv.ftidgy. (Kaposvári M[egyei] B[örtön] párttitkára) 
A beszámoló és a felszólalások azt mutatják, hogy az értekezlet célja az elmúlt két hónap 
rendkívüli eseményeinek az értékelése és a feladatok megállapítása. 

A rendkívüli eseményeknek mi is részesei vagyunk, mert nálunk is történt kettő is. Étke-
zés megtagadása és egy halálraítélt öngyilkossága. Ezek megtörténte az ellenőrzés és az éber-
ség hiánya miatt következett be. A halálraítéltnél senki nem győződött meg arról, hogy milyen 
zárkába lett helyezve. A zárkában a falban egy kampósszög bennmaradt. Az elítélt felhasználta 
az ellenőrzés hiányát abban is, hogy előző nap levelet írt a zárkában a könyv hátlapján, amit 
olvasott. Az öngyilkosságra a váltás idejét használta fel. 

Értékeltük az eseményeket, érezzük a felelősséget, és tudjuk azt, hogy lett volna lehető-
ség, hogy megakadályozzuk. 

A kommunista példamutatás kérdésével szeretnék foglalkozni. A személyi állomány fel-
készítése elsősorban a parancsnokok, alparancsnokok példamutatásán alapszik, azonban meg 
kell mondani, hogy ez sok esetben hiányzik. Sok esetben a parancsnokok, alparancsnokok 
igyekeznek a fegyelmezetlenséget palástolni. 

Azt kérem az Országos Parancsnokságtól, hogy a jövőben is, ha ilyen események követ-
keznek be, ilyen hozzáállással bírálja el, mint ebben az esetben is. 
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Gáspár Márton r. őrgy. 
A Váci Országos Börtönben történt események operatív értékelése egyrészt a beszámolóban, 
másrészt a felszólalók állásfoglalásaiból kitűnt. A megfelelő konzekvenciát le kell vonnunk a 
történt eseményekből. Szeretném aláhúzni, amit Potecz elvtárs mondott, hogy a mi feladatain-
kat is a Belügyminiszter Elvtárs határozza meg. Arról lehet szó, hogy az egyik elvtárs részére a 
parancsnak egyik, a másik elvtárs részére a parancsnak másik része a kötelező. 

A mi feladatunk a börtön belső rendjének biztosítása. Ennek a feladatnak végrehajtására 
megfelelően képzett emberre van szükség. A mi nyomozóink között nem egy olyan elvtárs van, 
aki ennek a feladatnak ellátására még nem ért meg. Az adott feladatokat azonban csak a pa-
rancsnok elvtársak segítségével tudjuk megoldani. Azonban egyik-másik elvtárs, még a megfe-
lelő segítség mellett sem képes feladatát elvégezni. A különböző vonatkozásban beérkezett 
adatokat, amelyek a börtön belső életére utalnak, a mi elvtársaink a parancsnok elvtársak ren-
delkezésére bocsátják. Ezekben aztán a parancsnok elvtárs vagy intézkedik, vagy nem - a 
nyomozó ebben többet nem tud tenni. Éppen ezért a büntetésvégrehajtási elvtársakon múlik, 
hogy ebben vagy abban a jelzésben mit intézkednek. Ezek a jelzések olyan adatokat tartalmaz-
nak, amelyek általában nem kidobolhatók a személyi állomány felé, elsősorban a parancsnok 
elvtársak felé szól. 

Indokoltnak látszik annak a kérdésnek felvetése, hogy számtalan olyan jelenség van az 
objektumokon belül, amiről nekünk nincs tudomásunk, illetve amiről csak később szerzünk 
tudomást. 

A bizalom kérdésével kapcsolatban véleményem szerint le kell zárnunk bizonyos dolgo-
kat. Az, hogy a bizalom mennyire lesz élő, az fogja igazolni, történhet-e még egyszer Vác. 

Segítséget nyújthat megfelelő tapasztalattal rendelkező operatív munkás különböző sze-
mélyek kiválasztásában, az aktívahálózat kérdésében. Nekünk sem közömbös, hogy ki az a 
személy, aki a börtönben mint hírforrás jelentkezik. 

Beszélni kell még arról, hogy még ma is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy mi a 
személyi állomány felé elhárítást végzünk. Ilyen nincs. 

A személyi állomány felé szóló elhárításra megvannak a megfelelő szervek. Parancs van 
arra vonatkozóan, hogy mi a mi feladatunk. 

Még arról néhány szót, hogy nem használjuk ki megfelelően a Heti Híradót, illetve az 
azokban megjelenő cikkeket. Arra kell törekedni, hogy ezek a cikkek olyan személyektől jöjje-
nek, akik erre megfelelnek. 

Befejezésül azt teszem hozzá, hogy én a magam részéről a megfelelő konzekvenciát le-
vontam, és a holnap az alosztályon megtartandó értekezleten ezt a problémát az operatív elvtár-
sakkal meg fogom beszélni. 

Szabó ezredes elvtárs 

Az értekezlet végéhez értünk. A hozzászólásokra Tóth alezredes elvtárs adja meg a választ. 

Tóth alezredes elvtárs 
Nem kívánok mindenkinek külön-külön választ adni. Földes Miniszterhelyettes Elvtárs hozzá-
szólását, bár nem utoljára mondta el, formaság szerint zárszóként, de mégis annak tartom. 
Földes elvtárs meghatározta azt az irányvonalat, amelyet mindnyájunknak követni kell. Szeret-
nék én is néhány problémával foglalkozni. Én tudom, hogy nem olyan egyszerű dolog most a 
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8. sz. utasítás szellemét, szemléletét megérteni és megértetni az elvtársakkal általában. Emlék-
szem arra az időre, amikor a Bp. Országos Börtönben voltam parancsnok, ott elég sokat kellett 
küszködnöm az elvtársakkal és magammal is, hogy az új irányvonalat, ami akkor kezdett ki-
bontakozni, megértessem. Amikor arról beszéltünk, hogy törvényesség is van a világon, és az 
elítélt is ember, az elvtársak egész egyszerűen baráti viszonyba kerültek az elítéltekkel. Meg-
álljt kellett parancsolni, és próbáltuk a szemléletet a helyes irányba terelni. Nem veszett kárba 
ez a munka, mert egyszer jobboldalról, egyszer baloldalról sikerült mindig valamit lenyese-
getni. A 8. sz. utasítás megértése sok türelmet, hozzáértést követel. 

Szeretnék aláhúzni Földes elvtárs hozzászólásából egy dolgot, amelyben utalt arra, hogy 
a határozottság mit jelent. Nem akarok erre példát felhozni, mert az elvtársak ezt eléggé alátá-
masztották. Megmutatkozott ez a sátoraljaújhelyi parancsnok hozzászólásában. Amikor a Vác-
ról odakerült elítéltek a határozottságot látták, rögtön behúzták fülüket-farkukat. Végvári elv-
társnál mi volt a helyzet? Végvári elvtárs az irodájában ült, oda futottak be hozzá a jelentések, 
és onnan irányított, utasított, ami természetesen nem érte el a kellő hatást. Én a magam példá-
jából szeretnék egyet felhozni ezzel kapcsolatban. A Gyűjtőben jugoszlávok voltak fogva tart-
va. Egy alkalommal jelentették nekem, hogy ezek a Játékáruüzemben megtagadták az ebéd 
felvételét. Én azonnal odamentem, és megkérdeztem, hogy miért nem akarnak ebédelni. Azt 
mondották, hogy homokos az ebéd. Én megkóstoltam, és mondtam, hogy nem homokos, és 
azonnal egyenek, mert ha nem esznek, következményei lesznek. Mindenki felvette az ebédet, 
és tovább dolgozott. 

A határozottság kérdése nagyon fontos, amit nekünk a büntetésvégrehajtásban különösen 
gyakorolni kell. A Bv. Szabályzat meghatároz különböző intézkedéseket az ilyen eshetőségek-
re, és nekünk ezekkel élni kell, és ezek nem törvénybe ütköző cselekmények. Ez nem jelenti 
azt, hogy az elvtársak hazamenve most már olyan irányban dolgozzanak, hogy jobbra-balra 
vagdalóddzanak, és törvénytelenséget kövessenek el. 

Én utaltam a beszámolómban arra, hogy megfelelően mérlegeljünk. Az elvtársak helye-
sen tudják felmérni a helyzetet, helyesen tudjanak mérlegelni, és természetesen újra a határo-
zottságot kell kihangsúlyoznom, amire példa a váci esemény. 

A további feladatokról néhány szót. Az elvtársak hazamenve értekezletet kell hogy tart-
sanak a parancsnoki karnak, ahol a tiszti beosztásban lévő tiszthelyettesek is vegyenek részt. 
Ezt az értekezletet megfelelően készítsék elő. Az itt elhangzottakat megfelelően értékelve 
vitassák meg, beszéljék meg, vonják le a megfelelő következtetéseket. Azt hiszem, hogy ott 
volt a legnagyobb hiba, és példát is hozhatunk fel erre, és itt nem lehet eléggé hangsúlyozni a 
8. sz. utasítást, hogy az, hogy mi neveljük az elítélteket, nem jelenti azt, hogy liberálisnak kell 
lenni velük szemben. Ha megköveteljük a rendet, fegyelmet, de amellett igazságosak vagyunk, 
akkor az eredmények nem fognak elmaradni. 

Végül elvtársak, még egyszer felhívom a figyelmüket, hogy az itt hallottakból vonják le 
a megfelelő következtetést és tanulságot, hogy 1960. évben a nevelés terén előttünk álló felada-
tokat megfelelően végre tudjuk hajtani. Ehhez kívánok jó erőt és egészséget. 

Több tárgy nem lévén, Szabó ezredes elvtárs az értekezletet bezárja. 

Kmf. 
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FÜGGELÉK 

1. 
A Váci Országos Börtönből 1960. április l-jén és 2-án szabadultak névsora. 
Megjegyezzük, hogy a szabadultak között nemcsak az amnesztia alapján szabadultak neve 
szerepel, azokat is ide vettük, akik az amnesztiától függetlenül valamilyen kedvezménnyel, 
vagy büntetésük kitöltése alapján szabadultak. 

Back József, Bagi Sándor, Baki József, Bakocs Sándor, Balogh Miklós, Barta Károly, Beleznai 
Imre, Bender József, Bereczki Sándor, Bési Sándor, Bittó Kálmán, Bódis János, Bodorkos 
Károly, Bogyis Sándor, Bohner István, Bokros Ferenc., Borda Ferenc, Borszéki Ferenc, Bóth 
József, Botos Imre, Buckó József, Budai József, Bukszár Béla, Ceglédi Barna, Csere Tibor, 
Csikesz Ferenc, Dr. Daróczi Gusztáv, Déry Tibor, Dombi Kisfalvi József, Donáth Ferenc, 
Dorozsmai József, Dövényi Nagy Lajos, Ebinger Endre, Erdős József, Dr. Fábián Ferenc, Fara-
gó Mihály, Fedák András, Fodor István, Fodor Lajos, Földi Sándor, Gaál Róbert, Gáti Antal, 
Gedra Ferenc, Gossler Miklós, Gödöllei István, Gönczöl Dezső, Gössler István, Győri Imre, 
Halász János, Dr. Hant Emil, Haraszti Sándor, Dr. Havasi László, Hegyi János, Homola László, 
Hornyák Antal, Horváth József, K. Horváth Sándor , Horváth Zoltán, Huszár Ferenc, Illés 
Sándor, Imre Gyula, Iván Ferenc, Jamrich János, Dr. Jánosi Ferenc, Dr. Jenei János, Dudli 
István, Jobbágy Kálmán, Józsa Péter, Juhász Gábor, Juhász Imre, Juhász József, Jurecska 
György, Kaács Alajos, Kaczeán László, Dr. Kanisai Lajos , Kassai Sándor, Kádas Tibor , Ka-
zinczy Zoltán, Kerekes Elemér, Kertész Albert, Király Ferenc, Kiss Bertalan, Kiss István, Kiss 
Lajos, Kiss Tamás, Kókai György, Koppány Antal, Korpási András, Kovács István, Kovács 
János, Krucek István, Kukuts József, Kutrik József, Dr. Lajtai János, László Aladár, Lestánszky 
József, Lontai Titusz, Lórándt Imre, Lőrincz Antal, Magyari Sándor, Masinka József, Medinai 
Silvio, Meldrik István, Mészáros Lajos, Misek Károly, Mozsgai József, Munkácsi Ferenc, 
Nagy Ferenc, Nagy István, Nagy István, Nagy János, Nagy József, Nagy Lajos, Nagy Mihály, 
Nyitrai János, Okvátovity István, Oláh János, Orbán Béla, Ottrokocsi Imre, Ördögh Sándor, 
Palaics György, Papdi László, Paray László, Pénzes József, Perjési Pál, Perregi József, Pipper 
László, Pongó László, Rácz Gyula, Rácz Pál, Ráczi Miklós, Dr. Radda Gyula, Ragályi Sz. 
István, Révész Ferenc, Rimay Béla, Rózsa Kálmán, Sajti Gábor, Sallai Lajos, Sándor András, 
Sándor István, Sárközi Károly, Schlenk Ferenc, Schlenk György, Schuk Dezső, Schwarckopf 
József, Simái László, Slapsi János, Smilnyák Lajos, Soós László, Soós Sándor, Stefancsik 
Alajos, Stiasznyi Lajos, Szabadella József, Szabó András, Szabó Antal, Szabó Ernő, Szabó 
Imre, Szabó József, Szabó Sándor, Szabó Sándor, Szakos József, Szántó Sándor, Száva János, 
Szegner Antal, Szekeres István, Székely Mihály, Széli László, Szente László, Szép József, 
Szeredi Miklós, Szijártó József, Szilágyi László, Szirándi Géza, Szokolai Endre, Szőke Antal, 
Szunyogh Gyula, Szűcs László, Tamás Ferenc, Tarka István, Tohnajer József, Tolnai István, 
Torma János, Torma József, Tormai István, Tóth Gy. József, id. B. Tóth István, Tóth Mihály, 
Török Miklós, Tutzinger Viktor, Vajda Ferenc, Váradi Gyula , Varga Lajos, Vásárhelyi Miklós, 
Vécsei László, Vitt Ferenc, Wittisch Eperjesi Zoltán, Zsödő István 
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2. 

A Vácról április 20-án éjjel elszállítottak névsora 

A Fő utcai szállítmányban voltak 
Bakity Péter, Bóna Rezső, Bónis József, Érsek Zoltán, Horváth Károly, Hrabovszky László, 
Káldi Károly, Konyorcsik György, Lukách Tamás, Nagy Elek, Noszek Miklós, Szaniszló Béla, 
Spanyol Gyula, Székfi Szilárd, Terbe Sándor. (Velük, illetve egy részükkel az volt a nyilván-
való szándék, hogy mint fogolylázadást szervezőket bíróság elé állítsák, ami végül más formá-
ban és összeállításban történt meg. 
Márianosztrára szállítottak névsora 
Annus István, Asztalos György, Bibó István, Bognár Ferenc, Czajlik Péter, Csongrádi Vilmos, 
Dr. Dobai István, Gerényi Gyula, Göncz Árpád, Harmathi János, Jenei Andor, Dr. Kertész 
Dezső, Kiss Károly, Lendvai Dániel, Lichtenstein Sándor, Lukács Elemér, Maijai József, 
Dr. Mészáros Gábor, Molnár Ferenc, Nagy Lajos, Peszler Antal, Suba György, Szatmári János, 
Szathmári Sándor, Szegedi György, Dr. Tóth István, Vereczki György, Veres Dezső, Vízi 
János. 

A Sátoraljaújhelyre szállítottak névsora 
Bácsi József, Bráda József, Bukovenszky Miklós, Bunkóczi József, Büki Lajos, Császár László, 
Cselik Ferenc, Csigó László, Derzsi Endre, Deutsch István, Dénes János, Dick Ferenc, Dudik 
Aladár, Dvorcsák László, Farkas János, Fehérdi József, Fehérvári Zoltán, Foltiny József, Fórián 
István, Fóthy Feigl László, Fülöp István, Gagyó János, Gál Jenő, Geiszt József, Glück Ferenc, 
Göndöcs József, Hajnal Ernő, Hanusz Károly, Hegedűs János, Hegedűs László, Horváth Elek, 
Horváth Ferenc, Horváth János (977 939), Horváth János (475 942), Hrepka Ferenc, Hunyadi 
Géza, Juhász Zoltán, Kenyő Sándor, Kiss Béla, Kiss József, Kiss Zoltán, Klausz Sándor, 
Kohári Gyula, Koleszár János, Kollás József, Kopasz Károly, Korompai László, Kovács János, 
Krajc János, Krauszberger László, Lengyel Jenő, Lévai István, Limbek Ottó, Lőrinc László, 
Makai Tibor, Makula István, Marián István, Maróti Mihály, Mérei Ferenc, Mészáros Lajos, 
Mihala Ferenc, Mihály István, Mikulás Gábor, Dr. Mizsei Béla, Dr. Molnár István, Mörtz 
József, Mráz Péter, Müller József, Nagy Imre, Nemes Sándor, Neumann Mihály, Nyári Sándor, 
Oláh Mihály, Ortó K. Ferenc, Papp József, Pataki László, Pál Kutas Balázs, Petők Pál, Petrohai 
István, Péli Mihály, Péterfi Miklós, Polt József, Polyák László, Pongrácz Ferenc, Pribék Imre, 
Rácz Sándor (50 834), Rácz Sándor (976 689), Rigó Imre, Sasadi Viktor, Sági György, Sági 
István, Sárosi István, Scheirich István, Solymosi János, Suba Bálint, Sukaly Pál, Sulyok Mi-
hály, Szabó Béla Gábor, Szabó István, Szabó Nándor, Szabó Sándor, Saszkó Imre, Szántó 
Antal, Szekeres Károly, Széli Jenő, Szilágyi József, Szlancsik János, Szobonya István, Szőnyi 
Gyula, Talsandi József, Táky Gyula, Tetlák Pál, Tomkó János, Tornyosi János, Tóth János, 
Dr. Tóth Lajos, Tóth Sándor, Tüske Ferenc, Újlaki Csaba, Uvacsek Béla, Vajda Géza, Varga 
János, Cs. Varga János, Varga József, Varga Rezső József, Dr. Vágó Gyula, Weinréb Sándor, 
Vikos Géza, Windisch Lajos, Virágh Lajos, Viskolc István, Vitók Ferenc, Visnyei Sándor, 
Vörös Lajos, Zámbori József, Zelei Pál Péter, Zobolyák János, Zsámboki Zoltán. 
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3. 
Az Oral History Archívumban őrzött interjúk, amelyek a váci eseményekről érdemi közléseket 
tartalmaznak. (A zárójelbe tett számok az interjúk őrzési számát jelölik.) 

Bácsi József (214) 
Bohó Róbert (83) 
Bóna Rezső (238) 
Császár László (342) 
Csontos András (523) 
Czecze Lajos (273) 
Dénes János (93) 
Dilinko Gábor (332) 
Dubay Miklós (421) 
Fodor Gergely (397) 
Földvári Rudolf (231) 
Göncz Árpád (2) 
Lambrecht Miklós (192) 
Lukách Tamás (399) 
Marián István (143) 
Mátéffy Csaba (314) 
Mérei Vera (306) 
Nagy Elek (22) 
Naszályi Gábor (400) 
Pozsár István (144) 
Rácz József Sándor (405) 
Radó György (76) 
Rajna Tibor (324) 
Suba Bálint (490) 
Szécsi István (308) 
Széli Jenő (4) 
Tóth Imre (77) 
Tóth Lajos (296) 
Tóth Nándor (307) 
Zele László (391) 
Zsámboki Zoltán (111) 


