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SZAKOLCZAI ATTILA

A FEGYVERES ERŐSZAKSZERVEK RESTAURÁLÁSA 1956-1957 
FORDULÓJÁN

„1956 november-decemberében, amikor a 
legkeményebben kellett és lehetett volna 
megsemmisítő csapást mérni az ellenforra
dalomra, e szerveink erői a legziláltabb ál
lapotban voltak.” 1

A kollektív emlékezet úgy tartja számon, hogy rögtön november 4-én, a szovjet csapatokkal 
együtt megjelentek a pufajkások, és kezdetét vette hosszan tartó rémuralmuk. Eldönteni, hogy 
mi az igazság, nemcsak azért lényeges, hogy pontosabb vonásokkal rajzolhassuk meg e tragi
kus kor képét, hanem fontos Kádár János máig kidolgozatlan portréjának hiteles megfestésé
hez is, hiszen nem mindegy, milyen erő volt a kezében -  ha volt egyáltalán - ,  amikor még haj
landó volt tárgyalni az ország spontán és valódi képviselőivel. A kutatás során, amelyet Cseh 
Zitával kezdtünk el,2 3 eredetileg a megtorlás menetét, valamint az azt befolyásoló politikai 
döntéseket kívántuk feltérképezni. E munka közben vetődött fel a kérdés: mi az oka annak a 
sajátos hiátusnak, amely a második szovjet intervenció és a megtorlás gépezetének beindítá
sa között húzódik? Miért csak 1957 februárjában, de inkább tavaszán kezdődtek meg a töme
ges letartóztatások, amelyeket aztán politikai perek végeláthatatlan sora követett? Hogyan állt 
az új hatalom zsoldjába a forradalmat támogató rendőrség és a magyar hadsereg? Mi történt
1956-1957 fordulójának sötét hónapjaiban?

1956 végén helyzete és hatalma biztosítása érdekében Kádár egyik legégetőbb feladata 
politikailag megbízható és ütőképes fegyveres erő felállítása volt, elsősorban azért, hogy az 
általánosan ellenséges helyzetben az új hatalom létezni, működni tudjon, hogy háttérbe le
hessen vonni a megszálló egységeket, amitől a követelései mellett következetesen kitartó or
szág lecsendesítését érdemben remélhette. Másfelől ezzel kívánta szuverenitását bizonyítani, 
mozgásterét növelni, hiszen jól látta, hogy csak ebben az esetben van lehetősége arra, hogy a 
kormányzáshoz nélkülözhetetlen politikai súlyt megszerezze.^ „A  helyzetet konszolidálni kell, 
de a saját erőnkkel. A kívánatos az volna, hogy minél előbb a szovjet egységeket kivonni, s 
az ország bizonyos területeiről is kivonni [sic!]”  — vágyakozott a ránehezedő szovjet gyámsá

1 Az MSZMP KB Adminisztratív Osztályának jelentése. 1958. november 11. Magyar Országos Levéltár (MÓL) 288. 
f. 30/1958/11. ő. e.

2 A kutatómunka az OTKA F 006-889 sz. pályázati támogatás keretében folyt.
3 Kádár az SZKP Elnökségének 1956. november 3-i ülésén, amikor elvállalta a Forradalmi Munkás-Paraszt Kor

mány (FMPK) vezetését, kérte, hogy „ez a kormány ne legyen bábkormány” . Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet
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gon lazítani akaró Kádár az Ideiglenes Központi Bizottság (IKB) 1956. november 11-i 
ülésén.4 Ugyanebben a szellemben válaszolt a Nagy-budapesti Központi Munkástanács kül
döttségének a szovjet hadsereg kivonására vonatkozó követelésére: „Az új magyar karhatalmi 
erők szervezése olyan emberekből történik, akik a szocialista forradalomhoz hűek, és készek 
azt megvédeni. Amilyen mértékben ez előrehalad, olyan mértékben lehetséges a szovjet csa
patok kivonása” .5 Sajátos módon érintkezett ezen a ponton Kádár és a munkástanácstagok 
célja, hiszen míg Kádár önmagát, saját hatalmát kívánta némileg önállósítani, addig a mun
kásküldöttek az országot.

A születésének körülményei miatt szuverenitásának legalább a látszatát feltétlenül meg
teremteni akaró kormány számára megalázó volt az a helyzet, hogy hatalmát kizárólag a szovjet 
fegyverek biztosítják, politikai bázissal, pártszervezettel és -tagsággal, végrehajtó apparátus
sal nem rendelkezik, hiszen a hadsereget a szovjetek lefegyverezték, a sorállományt szétza
varták, a rendőrség nem működött,6 az AVH-t feloszlatták. Az országot ténylegesen a szovje
tek: politikusok, katonák és állambiztonsági tisztek irányították, Kádárnak arra is engedélyt 
kellett kérnie, hogy hozzákezdjen az új magyar hadsereg felállításához, és szovjet útmutatás 
alapján határoztak két-három forradalmi ezred megszervezéséről. Másfelől a szovjet hadsereg 
visszavonására (alkalmasint részleges kivonására) irányuló törekvés harmonikusan illeszke
dett Kádár 1956. novemberi szimbolikus, de mit sem érő engedményeket -  mint például a 
kötelező orosztanítás eltörlését és november 7-e munkanappá nyilvánítását — kínáló politiká
jába. Hatalmának stabilizálódása után azonban a kormányzat mindkét rendelkezését vissza
vonta. Ehhez azonban új fegyveres erőt kellett teremteni, hiszen tisztában voltak azzal, hogy 
az október—novemberben szétzilálódott egységek alkalmatlanok a feladatra, sőt veszélyesek. 
„Tény, hogy 7000 tiszt van Budapesten, de ha holnap felfegyverzünk ezek közül 5000-et, nem 
biztos, hogy megmarad a rendszer”  -  jelentette ki Míinnich novemberben.7 A rendőrség al
kalmatlanná vált az állam végrehajtó hatalmának képviseletére,8 míg az érvényben tartott, sőt 
megerősített feloszlatási rendelet ellenére önmagát szovjet támogatással reaktiváló ÁVH in-

pártelnökség vitái Magyarországról. Szerk. Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János. Budapest, 1996, 1956-os In
tézet, 90. o.

4 Kádár János az MSZMP IKB 1956. november 11-i ülésén. In A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető 
testületéinek jegyzőkönyvei. I. 1956. november 11.-1957. január 14. Szerkesztette és a jegyzeteket készítette: 
Némethné Vágyi Karola és Sípos Levente. Budapest, 1993, INTERA Rt. (A továbbiakban: MSZMP jegyzőköny

vei. /.) 28. o.
5 Ahogy az új karhatalom szervezése halad, úgy válik lehetségessé a szovjet csapatok kivonása. Munkásküldöttsé

gek Kádár Jánosnál. Népszabadság, 1956. november 14. Kádár azzal érvelt a karhatalom felállításának szüksé
gessége mellett, hogy csak így válik lehetővé a szovjet csapatok kivonása. Ugyanezt a taktikát alkalmazták Úszta 
Gyuláék annak érdekében, hogy a katonatisztek aláírják a Tiszti Nyilatkozatot, hogy belépjenek a karhatalmi fel
adatokra létrehozott tiszti ezredekbe. Berki Mihály: Pufajkások. Budapest, 1993, Magyar Fórum. (A továbbiakban 
Berki: Pufajkások.) 14—15. o.

6 Rendőrségi napi jelentések 1956. október 23.-december 12. Belügyi iratok 1. köt. Szerk. Kajári Erzsébet. Buda
pest, 1996, Belügyminisztérium—1956-os Intézet, 26—34. o. Lásd még: „A  Budapesti Főkapitányság kerületi ka
pitányságai közül november 4-e után összesen három működött, a közlekedési rendőrség, a Mosonyi laktanya, va
lamint a gyermekvédelmi alosztály. Ezen szervek létszámának nagy része hiányzott, és a főkapitányság épületé
ben az őrséggel együtt összesen 87 fő volt.”  Sós György: Jelentés Tömpe Istvánnak, a belügyminiszter első helyet
tesének. A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyzete. 1956. december 19. Belügyminisztérium Központi Irattára 
(BM KI) Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: Jelentés Tömpe Istvánnak, 1956. december 19.)

7 Münnich Ferenc az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 77. o.
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kább veszélyes, mint hasznos volt a kormányzat számára.8 9 Miinnich december végén is úgy 
értékelte, hogy a viszonylagos nyugalom kizárólag a szovjet hadsereg jelenlétének köszönhe
tő, és még január közepén sem bíztak annyira saját fegyveres erejükben, hogy ne kértek vol
na segítséget a Budapestre látogató kínai kormánydelegáció biztosításához.10 Mindeközben a 
magyar vezetők a testvérpártok nyomatékos sürgetésének is engedve már november végén 
megállapodtak a szovjetekkel a proletárdiktatúra diktatórikus jellegének kidomborításában, 
a megtorlás beindításában, ami lehetetlen volt fegyveres erő nélkül.11 (A letartóztatásokat, sőt 
kezdetben a kihallgatásokat is — volt ÁVH-sok segítségével — a szovjetek végezték. Az állam
védelmisek nem voltak válogatósak, végrehajtottak minden nekik szánt feladatot: voltak fog
daügynökök [vamzerek], felderítők; szállították az információkat a letartóztatandókról.)12

Mindezeken túl a Kádárék mögé felsorakozók személyes biztonságának garantálása is sür
gette a fegyveres testületek talpra állítását, viszont addig is önvédelmi fegyverek kiosztásával 
igyekeztek növelni bátorságukat. Ezt annál inkább szükségesnek látták, mivel egy 1957 már
ciusában készített felmérés szerint még közel huszonötezer pisztoly, háromezerötszáz géppisz
toly és egyéb fegyverzet hiányzott a Belügyminisztérium készletéből.13 1957. januárban arra 
született javaslat, hogy „a funkcionáriusokat általában marokfegyverrel (TT-pisztoly), indo
kolt esetben pedig sorozatlövő fegyverrel kell ellátni.” 14

8 „Az 1956. október 23-ál követő időszakban a különböző forradalmi tanácsokba[n] és bizottságokba[n] a rendőr- 
ség tiszti kara is nagyrészt érintve volt. Ebből adódóan november 4-ét követően a rendőri vezetésnek nem volt 
meg az a morális előfeltétele, amely nélkül egyértelmű, határozott vezetés és intézkedések megtétele lehetséges
sé válna. Ennek következtében a november 4-ét követő időszakban általánosságban egy kis rész kivételével rend
őri egységeink politikailag alkalmatlanná váltak az állam végrehajtó hatalmának a képviseletére.”  Összefoglaló 
jelentés az Országos Rendőr-főkapitányság területén történt eseményekről és intézkedésekről az 1956. október 
23-át követő időszakban. 1956. december 20. (A továbbiakban: Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.) BM 
KI Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e.

9 Az Államvédelmi Hatóság formailag az 1953-as átszervezéssel megszűnt, ám a szakirodalomban és a kor szerep
lőinek tudatában mégis olyannyira megmaradt, hogy 1956. október 28-án elhatározták a feloszlatását. Lásd kö
tetünkben Baráth Magdolna írását.

10 Kádár János az MSZMP IIB 1957. január 14-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei. I. 302. o.
11 Malenkov, Szuszlov, Arisztov és Szeröv 1956. november 30-i jelentése az SZKP Központi Bizottságának. Hiány

zó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB Levéltárából. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket ír
ta Vjacseszlav Szereda és Alekszandr Sztikalin. Budapest, 1993. Móra. (A továbbiakban: Hiányzó lapok.) 
182-183. o.

12 Szalay István rendőr főhadnagy jelentése, 1957. április 5. Sortüzelc, 1956. /. Szerk. Kahler Frigyes. Budapest, 
1993, Igazságügyi Minisztérium. (A továbbiakban: Sortüzek /.) 52. o.

13 Az MSZMP Nógrád megyei bizottsága előtt tartott beszámoló 1956. december vége. BM KI Miniszteri iratok, 
1957. 1. (A továbbiakban: Nógrád megyei beszámoló, 1956. december vége.) Kimutatás a Belügyminisztérium 
fegyverkészletéről. 1957. március 21. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 102. ő. e.

14 Határozati javaslat az Intéző Bizottság 1957. január 14-i ülésén tárgyalt Jelentés a karhatalom helyzetéről című 
napirenddel kapcsolatban. 1957. január 23. MÓL 288. f. 30/1957. 7. ő. e.
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A FELÁLLÍTANDÓ FEGYVERES ERŐ BÁZISA

A hadra fogható, politikailag feltétlenül megbízható fegyveres alakulatok felállítása előtt ko
moly akadályok tornyosultak. „Mindent elölről kell kezdenünk, a honvédséget és a rendőrsé
get teljesen új alapokra kell helyeznünk”  — nyilatkozta Miinnich Ferenc a Népszabadság
nak}^ A fegyveres erők gyökeres újjászervezésének kényszerét kellően indokoltnak látták 
azok október—novemberi szerepével, leszereplésével, hiszen ebben a korai időszakban még 
differenciálatlanul úgy értékelték, hogy mind a hadsereg, mind a rendőrség, sőt az ÁVH is 
megbukott, alkalmatlannak bizonyult a rendszer védelmére. Egyszerre volt tehát szükség az 
erőszakszervek személyi állományának felülvizsgálatára, megtisztítására és a szervezetek cél- 
orientált újjáépítésére. Olyan új fegyveres erőket akartak, amelyek a hatalom eredményes és 
politikailag megbízható eszközei lesznek, végrehajtják a kormányzat utasításait, megvédik a 
rendszert anélkül, hogy maguk a politika irányítóivá válnának. Az utóbbi veszélyt nemcsak 
az ÁVH múltja idézte fel, hanem az a körülmény is, hogy az alkalmasságának bizonyítása ér
dekében gyors eredményeket felmutatni kénytelen, de erre politikai eszközökkel képtelen 
Kádár egyre inkább erő alkalmazására kényszerült az egész társadalommal szemben. És ami
lyen mértékben nőtt a seregek szerepe a politikai küzdelemben, annál inkább várható volt, 
hogy hasonló mértékben fog nőni irányítóinak hatalomvágya a fennálló helyzetben, amely na
gyon is alkalmasnak tűnt katonai (rendőri, államvédelmi — mindegy) diktatúra megteremté
sére. Átmenetileg tehát Kádár számára a politikai megbízhatóság volt a legfontosabb, ideig
lenesen pedig az egyedüli szempont, hiszen október tapasztalata alapján csak azok kezébe 
mertek fegyvert adni, akiknek hűségében, lojalitásában teljességgel megbízhattak,15 16 míg az 
eredményességet a szovjet hadsereg biztosította.

A politikai megbízhatóságot Kádár a párt vezető testületéinek első budapesti tanácskozá
sán, 1956. november 11-én a fegyveres erők szigorú pártirányításával tervezte elérni, ezért 
létező és működőképes pártszervezetek híján azt javasolta, hogy „egynéhány száz nagyon jó 
kommunista aktíva adja rá a fejét arra, hogy jó ideig katona lesz. [...] Be kell küldeni a rend
őrségre is néhány száz szilárdan a forradalom ügyéhez hűséggel viseltető kommunista for
radalmárt” .17 A feltételek azonban hiányoztak ehhez, az MSZMP lassan gyarapodó, illegális, 
féllegális helyzetben működni kezdő, meghasonlott és megosztott, Kádár munkás-paraszt for
radalmi retorikáját értetlenül vagy bizalmatlanul fogadó tagsága sokáig nem tudott még a cél
nak megfelelő elhivatottságú és tömegű megbízható kádert felkínálni, hiába tartottak aktíva
értekezletet a pártközpontban 1956. november 16-án, amelyen Münnich tartott tájékoztatót a 
karhatalom szervezéséről a kommunisták mozgósítása érdekében. Az MSZMP létszáma még 
1957 februárjában is csak negyede volt elődjének.18 Szilárd, egységes, a központból érkező 
utasításokat végrehajtani és végrehajtatni képes pártszervezetek híján kellett megoldani a

15 Dk Münnich Ferenc nyilatkozata az új fegyveres erők szervezéséről. Népszabadság, 1956. november 11. (A to
vábbiakban: Dr. Münnich Ferenc nyilatkozata, 1956. november 11.)

16 „Most nagyon meg kell nézni, hogy kik kapnak fegyvert, nézze ezt meg ne csak a pártbizottság, hanem a kapi
tányságok vezetője is.”  Földes László az MSZMP IIB 1957. január 21-i ülésén. A Magyar Szocialista Munkás

párt ideiglenes vezető testületéinek jegyzőkönyvei. II. 1957. január 25.-1957. április 2. Szerkesztette és a jegyze
teket készítette: Némethné Vágyi Karola és Urbán Károly. Budapest, 1993, Intera Rt. (A továbbiakban: MSZMP 

jegyzőkönyvei. II.) 60. o.

17 Kadar János az MSZMP IKB 1956. november 11-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei. I. 28. o.
18 Sándor József az MSZMP IKB 1957. február 26-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei. II. 176. o. Sip os Levente 1956. 

november végén 37 000 főre teszi az MSZMP tagjainak számát a fegyveres erők párttagjai nélkül, 1956. decem-
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fegyveres testületek pártirányítás alá vonását. A megyei és budapesti titkárok számára 1956. 
november 27-én megtartott értekezlet előadója, Kiss Károly ezért figyelmeztetett arra, hogy a 
pozíciókért vívott küzdelem „csak az ellenforradalmároknak használ. [...] Szükséges, hogy 
előbb legyen pártszervezet” , csak azt követően lehet megkezdeni a munkásőrség és a többi 
fegyveres testület szervezését.19

November 21-én újra tárgyalta a kérdést az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága. A Nagy 
Imre-ügy átmeneti megoldásán és az Országos Munkástanács felállításának sikeres megaka
dályozásán felbátorodott Kádár ezúttal azt javasolta, hogy az új karhatalmat munkásokból és 
a fegyveres erők tagjaiból állítsák föl.20 A vita során tisztázódott, hogy a bevonandó fegyvere
sek körébe ekkor már a nyilvánosan megtagadott AVH-sok egy része is beletartozik (Kádár 
egyetértésével). Végül arról határoztak, hogy a karhatalmat szilárd kommunista pártmunká
sokon (értsd funkcionáriusokon) kívül az államvédelmi egységek tagjaiból és a munkáshata
lomért minden körülmények között harcolni kész honvédtisztekből kell verbuválni.21 Mivel a 
munkások többsége kitartott a forradalmi követelések és a munkástanácsok mellett, egyedül 
a korábbi fegyveres testületek állományából és a forradalom során elűzött vagy elmenekült, 
bosszúszomjas, de katonai vagy rendőri alapismeretekkel nem rendelkező funkcionáriusok 
bukott seregéből lehetett építkezni.

A honvédtisztek bevonását a karhatalomba azonban számos tényező hátráltatta. Nehezí
tette a második világháború során nyert tapasztalataikból vagy mások elbeszéléseiből szárma
zó félelmük a szovjet hadseregtől,22 valamint az a mód, ahogy a szovjetek eljártak a magyar 
hadsereggel szemben november 4-én. „A  honvédségnél rendkívül bántja a tiszteket, hogy 
amikor a szovjet csapatok bejöttek -  arra számítva, hogy nagyobb magyar csapatok fognak el
lenállni Nagy Imre felhívására - ,  a kaszárnyában leszerelték a tiszteket, pisztolyaikat is 
elvették.” 23 Grebennyik gárda vezérőrnagy 1. számú parancsa minden megkülönböztetés nél
kül szólított fel mindenkit fegyverének leadására: „Azok a személyek, akiknél fegyver van, 
haladéktalanul, de legkésőbb f[olyó] évi november 9-én 17 óráig szolgáltassák be a szovjet 
katonai alakulatoknak, illetőleg a szovjet katonai parancsnokságnak. A fegyverüket leadó sze
mélyeket nem vonják felelősségre.” 24

A honvédtisztek mintegy negyede nem írta alá a Tiszti Nyilatkozatot, amely tartalmazta a 
szovjet csapatok november 4-i behívásának szükségességét. (Ugyanakkor az aláírók sem fel
tétlenül voltak a forradalom ellenségei, Kádár hívei, hiszen számos, a megtorlás folyamán 
perbe fogott tiszt aláírta, köztük a kivégzett Pálinkás [Pallavicini] Antal.)25 A Zrínyi Katonai

bér 10-i adatok szerint pedig kb. 70 000-re. Az MSZMP megyei és budapesti kerületi elnökeinek első értekez
lete. 1956. november 27. Közzéteszi: Sipos Levente. Múltunk, 1996. 3. sz. (A továbbiakban: Sipos Levente for

rásközlése.) 170. o.
19 Sipos Levente forrásközlése. 177. o.
20 „Az új karhatalomnak két bázisra kell támaszkodni: a munkásosztályra és a fegyveres erőkre.”  Kádár János az 

MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei I. 75. o.
21 MSZMP jegyzőkönyvei. I. 75-78. o.
22 „Vukmirovics [jugoszláv katonai attaséi figyelmeztette Nádért [Náder Ferenc ezredes, az OLLEP parancsnoka], 

hogy a szovjet egységek terrorizálni lógják a magyar állampolgárokat, a magyar hadsereg valamennyi lisztjét pe
dig hadifogolyként táborokba viszik.”  Szeröv jelentése, 1956. november 19. Hiányzó lapok, 164. o.

23 Földes László az MSZMP IKB 1956. december 2 -3-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei. I. 157. o.

24 Népszabadság, 1956. november 8.
25 Tyekvicska Árpád: A bíboros és a katona. Budapest, 1994, Századvég — 1956-os Intézet. (A továbbiakban: 

Tyekvicska: A bíboros és a katona.) 83. o.
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Akadémia küldötte az 1956. november 19-én tartott karhatalmi aktíván is elítélte a nyilatko
zatot, aláíratásának körülményeit: „A  Tiszti Nyilatkozattal kapcsolatos észrevételünk az, hogy 
azt elítéljük, de az aláíratás módját is.” 26 Tovább mélyítette a honvéd tisztikar bizalmatlansá
gát (vagy legalább bizonytalanságát) az új rendszerrel, illetve a szovjet hadsereggel szemben 
az, hogy a szovjetek a fegyveres alakulatok közti konfliktusok során rendre a volt államvédel
miseket támogatták — Rjábov vezérőrnagy november 15-én egyenesen annak tudta be jelen
tésében az ellenforradalmárok felkutatásának eredménytelenségét, hogy a kormány feloszlat
ta az Államvédelmi Hatóságot27 —, miközben Kádárék meghirdetett létszámcsökkentési tervei 
sem voltak éppen alkalmasak bizalmuk elnyerésére.

A nehezen szerveződő tiszti ezredekbe elsőként azok a (zömmel elhárító, politikai) tisztek 
léptek be, akiket november 4-e előtt valamilyen módon eltávolítottak a hadseregből, esetleg 
őrizetbe is vettek, vagyis akik személyes sérelmeket szenvedtek el.28 Jelentősen emelkedett 
a létszám azok beállása révén, akik a meghirdetett létszámcsökkentéstől vagy a forradalom
ban játszott szerepük várható következményeitől félemedtek meg. (Még a majdan halálra ítélt 
és kivégzett tisztek között is voltak, akik szolgálatot vállaltak a karhatalomban, és el is nyer
ték a Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemérmet.) Idővel, a kezdeti bizonytalankodás után be
álltak azok is, akik különösebb politikai vagy morális megfontolások nélkül, katonatiszti eg
zisztenciájuk megőrzése érdekében hajlandók voltak szolgálni, kiszolgálni minden rendszert, 
de az is előfordult -  elsősorban vidéken - ,  hogy az alakulat parancsnoka jelölt ki fiatal tisz
teket és tiszthelyetteseket karhatalmi feladatokra.2® A félelemből, kényszerből beállt tisztek 
politikai megbízhatósága azonban kétes volt, ami gyakori személycseréket eredményezett a 
parancsnokok között is. Berki Mihály tizenöt esetet sorol föl könyvében, amikor a kinevezett 
megyei vagy budapesti vezetőt le kellett váltani.30 Néhány név ezek közül: Róka Mihály ve
zérőrnagy, Mecséri János ezredes egyik védőtanúja, akit vallomásáért és a bíróság előtt tanú
sított magatartásáért feljelentett a kiilöntanács elnöke, a később elítélt Csorba László alezre
des és Király József őrnagy.31

A honvéd karhatalmi egységekkel szemben sokáig bizalmatlan volt a hatalom. Úszta Gyu
la arról számolt be a Katonai Tanács 1956. december 4-i ülésén, hogy a karhatalmi ezredek

26 Az 1956. november 19-i karhatalmi aktíva jegyzőkönyve. MÓL 288. f. 30/1957. 7. ő. e.
27 Idézi Alekszandr Kirov: Szovjet katonai beavatkozás Magyarországon — 1956. In Szovjet katonai intervenció, 

1956. Szerk. Györkei Jenő és Horváth Miklós. Budapest, 1996, Argumentum. (A továbbiakban: Kirov: Szovjet 
katonai beavatkozás...) 174. o. Lásd még Körösi Cyörgy ezredes jelentése Tömpe Istvánnak. 1956. december 15. 
körül. (A továbbiakban: Körösi Cyörgy jelentése 1956. december 15. kőiül.) Valamint Szeröv távirata Budapest
ről az SZKP Központi Bizottságának. 1956. november 9. (A továbbiakban: Szeröv távirata, 1956. november 9.) 
A szovjet kapcsolat. Újabb levéltári íorrások 1956 történetének tanulmányozásához. Rubicon, 1994. 8. sz. Mel
léklet (a továbbiakban: A szovjet kapcsolat), és Dáni János rendőr alezredes feljegyzése 1957. május 4-én. BM 
KI Miniszteri iratok, 1957. 267/a ő. e. (A továbbiakban: Dáni János feljegyzése, 1957. május 4.)

28 Szepesi Mihály és Szolosi László hadnagyok levele. Hiányzó lapok, 158—160. o. Lásd még Szalay István rendőr 
főhadnagy jelentése, 1957. április 5. In Sorlüzek 1.

29 Tyekvicska: A bíboros és a katona, 77. o.
30 Berki: Pufajkások, 30—31. o.

31 Mecséri János és társainak pere. Budapesti Katonai Bíróság B. 031/1958. Hadtörténeti Levéltár Csorba László 
alezredes első fokon kimondott életfogytiglani börtönbüntetését a felső bíróság 5 év börtönbüntetésre enyhítette. 
1956 Kézikönyve. III. Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter Budapest, 1996, 1956-os Intézet. (A további
akban: 1956 Kézikönyve. Ili.) 259. o. Király József őrnagyot Kertész Dezső és társai perének X. rendű vádlottja
ként négy év börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Katonai Bíróság. Uo. 245. o.
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„nem akartak részt venni a szovjet alakulatokkal a feladatok végrehajtásában” ,32 hasonlókép
pen látta á helyzetet a pártvezetésnek a karhatalom szervezéséért felelős tagja, Czinege Lajos 
is: „Komoly nyugtalanság van a Zrínyi Akadémiával kapcsolatban. Hetek óta tartó huzavona, 
s az, hogy nyíltan tudják, hogy a Zrínyi Akadémián számos régi és ellenséges beállítottságú 
tiszt dolgozik, a Zrínyi tiszti ezredének parancsnokai többségben régi tisztek, s a Zrínyire úgy 
tekintenek, mint olyan intézményre, ahol a helyzet átmeneti, súlyosbodás esetén ellenforra
dalmi provokáció várható.” 33 Úgy emlékszik a BM Forradalmi Karhatalmi Ezred történetét 
megíró Fischer András, az alakulat párttitkára is, hogy „akik abban az időben a Zrínyi Aka
démiára lettek irányítva, ottan nem túl barátságos fogadtatásban részesültek. A kapun be sem 
engedték a jelentkezőket, azzal lettek elküldve, »hogy nincs magukra szükség, nekünk a párt 
nem parancsol, jöjjenek, ha mi hívjuk majd magukat«” , ezért tették át az ezred bázisát a Ke
repesi úti Hunyadi laktanyába.34 A tisztek bevonása a karhatalomba egyaránt nehezen és las
san haladt Budapesten és vidéken. „Miskolcon 480 hivatásos tiszt közül összesen 10 fő 
jelentkezett a karhatalomba. A salgótarjáni, békéscsabai, szolnoki karhatalmi egységek pa
rancsnokai és az ottani pártszervek alig valamivel jobb arányról számoltak be.” 35 A tisztikar 
betörése, beállása így viszonylag hosszú időt vett igénybe, Kádáréknak pedig azonnal volt 
szükségük megbízható fegyveres erőre.

Mindeközben nem is volt tanácsos a hadseregből nagy számban elvonni a kormány szá
mára megbízható tiszteket az átszervezés idején, amikor a néphadsereg maga is politikai meg
erősítésre szorult. Földes László a Katonai Tanács 1956. december 4-i ülésén ugyancsak ezt 
követelte: „százával kell hogy a hadseregbe a megbízható, hű elvtársak, kommunisták 
bevonulj anak. ”36

Hasonlóan nehezen ment kezdetben a toborzás a rendőrök köréből is, akiknek viszonya a 
kiépülő politikai osztályokhoz és a karhatalomhoz még rosszabb volt ebben az időben, mint 
1956-ot megelőzően.37 Az államvédelem elleni tömegindulatot 1956-ban megtapasztalt rend
őrök nem akartak tagjai lenni az ÁVH utódjának, és magukra vonni az „ávósok”  ellen irányu
ló gyűlöletet, de azt sem akarták, hogy létrejöjjön egy olyan szervezet, amely ismét fölébük 
magasodhat.38 így értékelte a rendőrség hangulatát a Budapesti Rendőr-főkapitányság veze-

32 A Katonai lanács 1956. december 4-i ülésének jegyzőkönyve. In Sortüzek I. 83. o.
33 Czinege Lajos: Jelentés a fegyveres erők helyzetéről. 1956. december 12. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 28/a. 

ő. e. (A továbbiakban: Czinege: Jelentés, 1956. december 12.)
34 Fischer András rendőr főhadnagy: A 3. zászlóalj történetének rövid leírása. 1957. december 31. Hadtörténeti Le

véltél; 1956-os gyűjtemény, 12. ő. e. (A továbbiakban: Fischer: A 3. zászlóalj történetének rövid leírása.)
35 Czinege Lajos: Feljegyzés Kádár elvtárs részére. 1957. április 16. MÓL 288. f. 30/1957. 7. ő. e.
36 A Katonai lanács 1956. december 4-i ülésének jegyzőkönyve. Sortüzek /. 79. o.
37 „1953 óta, amikor az úgynevezett egységes Belügyminisztérium létrejött, nem sikerült az államvédelem és a 

rendőrség közötti ellentétet felszámolni. Ennek fő oka a lényeges fizetéskülönbözet mellett a rendőrség felé dol
gozó elhárítás és a rendőrség lebecsülése, lenézése volt. Állítom, hogy soha ilyen éles ellentét a volt államvédel
mi és rendőri beosztottak között nem volt, mint ma, amikor a rendőröket ellenforradalmároknak nézik, és aljas 
rágalmakat terjesztenek egyesekkel szemben.” Pőcze Tibor levele Kádár Jánoshoz, 1957. március 14. BM KI 
MSZMP 1. doboz 1/1. ő. e.

38 „A  rendőrség jelentős része is ellenséges magatartást tanúsított velük szemben, egyes vidéki kapitányságokon 
nem akarták beengedni Őket.” Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztály 1956. november 8-tól 1957. február 1-jé- 
ig végzett munkájáról és feladatairól. Mátyás László ezredes. Budapest, 1957. február 8. BM KI Miniszteri ira
tok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. február 8.) Valamint: 
„November 4-e után a Belügyminisztérium, a budapesti főkapitányság és a megyék regi vezetőinek rossz, inga-
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tője, Sós György ezredes is, aki elismerte, hogy az állomány jelentős része november-decem
ber folyamán is kitartott a forradalmi követelések mellett: „a rendőrség ziláltsága és politikai 
hangulata az elmúlt időszak értékeléséből származóan olyan volt, hogy a sztrájkot és a tünte
téseket [az] igazságos forradalom folytatásának tekintette, s a rendőrség tagjainak egy része 
átvette ugyancsak a reakció által elterjesztett es közhangulattá vált szovjetellenesseget, vala
mint az ÁVH tagjai elleni gyűlöletet. Továbbá erősen elterjedt, hogy politikamentes legyen a 
rendőrség, valamint az, hogy senkit nem lehet bántalmazni a törvenyesseg címszava alatt .
A rendőrök ellenállása lassította a belügyi karhatalmi alakulatok felállítását: „az átirányított 
elvtársak egy része visszajött, hogy adjunk neki más beosztást, mert úgy látja, hogy a kerüle
ti kapitányságon nem szívesen fogadják, nem adnak neki konkrét munkát. 411 Idegenkedésük 
a politikai munkától és az arra vállalkozóktól a hatalom szamara meg 1957 elejen is komoly 
problémát jelentett. Főként olyan feladatokat láttak el, amelyeknek rendvédelmi jellegük is 
volt: részt vettek a lakosság kezére került, sok esetben eldobált fegyverek összegyűjtésében, 
a börtönökből kiszabadult elítéltek felkutatásában és visszaszállitasaban, a meg decemberben 
is fegyverben álló csoportok felszámolásában, a Nyugatra menekülő emberáradat megfékezé
sében, és a november 4-e utáni reményvesztettsegben elszaporodo köztörvenyes bűncselek
mények felderítésében.41

A rendőri állomány és a vezetők tartózkodását a politikai feladatok vallalasatol erősítette 
az is, ahogy — a katonatisztekhez hasonlóan — a szovjet hadsereg számos helyen eljárt a rend
őrtisztekkel szemben: „egyes megyei szerveknél azokat a vezetőket, akiket az október 23-át 
követő első napokban a forradalmi bizottságokba beválasztottak, vagy azokban kisebb-na- 
gyobb mértékben tevékenykedtek, a helyi szovjet parancsnoksag leváltotta. Sót az is előfor
dult, hogy a rendőrségi szervek vezetőit ilyen okok miatt őrizetbe vették (Veszprém, Zala, Békés 
megye). Ez a körülmény a rendőrségi beosztottak hangulatara zavarólag hatott. A rendőrök 
még 1957 januárjában is szolidárisak voltak felfüggesztett vagy eltávolított társaikkal.

dozó és nem egy helyen ellenséges magatartása, az új káderek [államvédelmisek] beállításával szembeni ellen
állása stb. bátorította a reakciói, és komoly mértékben gátolta az új rendőrség gyom szervezését.”  Jelentés a kar
hatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 85. ő. e. (A továbbiakban: 

A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.)
39 Jelentés Tömpe Istvánnak, 1956. december 19.
40 Czinege Lajos: Tájékoztató a karhatalom (rendőrség) szervezésével kapcsolatos néhány tapasztalatról. 1956. no

vember 12. (A továbbiakban: Czinege: Tájékoztató, 1956. november 12.) In Sortüzek /. 86. o.
41 Jelentés a rendőrség munkájáról 1956. november 10. és 30. közötti időszakban. 1956. december 7. BM KI Mi

niszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: Jelentés a rendőrség munkájáról, 1956. december 7.) Valamint 
Rendőrségi napi jelentések. 2.1956. december 13,-december 30. Szerk. Kajári Erzsébet. Budapest, 1997, Belügy- 

minisztérium—1956-os Intézet.
42 Jelentés a rendőrség munkájáról, 1956. december 7. A megtorlás célcsoportjainak folyamatos tágulását mutatja, 

hogy a jelentés, noha óvatosan, de nem ért egyet ezekkel a letartóztatásokkal, míg később mind a három íendói- 
tiszlet elítélték. Veszprémben Ferenczi Lászlót, a rendőrség megyei vezetőjét 1957. január 23-án Miskolcra he
lyezték főkapitány-helyettesnek, majd a fegyelmi eljárás lefolytatása után, 1957 májusában bocsátották el a rend
őrségtől. (Kahler Frigyes: A Brusznyai-per. Emberi sorsok a politikai megtorlás idején. Budapest, 1998, Kairosz. 
113—114. o.) A forradalom Veszprém megyei vezetői elleni per kilencedik rendű vádlottjaként két év börtönre 
ítélte a Győri Katonai Bíróság. Brusznyai Árpád és társainak pere, B. 013/1957. 1956 Kézikönyve. III. 292. o. 
Huzsvai Gyula rendőr alezredesi, a Békés megyei rendőrség parancsnokát november 10-i szabadulása után Bu
dapestre helyezték kerületi kapitánynak. 1957 júniusában elbocsátották és letartóztatták. A békéscsabai forra
dalom vezetői elleni eljárásban, Fekete Pál és társai perének harmadrendű vádlottjaként ítéltek háiom év börtön-
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A pártvezetés kezdetben a honvéd karhatalmi egységekhez hasonlóan bizalmatlanul szem
lélte a belügyi egységeket is. Egy Békés megyei jelentés szerint a „karhatalom gyenge, intéz
kedésre képtelen. Új karhatalom szervezése most folyik. Kuzsvai [helyesen Huzsvai] alezre
des helyett más rendőrkapitányt kémek.” 44 Hasonlóan gyengének minősítette a karhatalmat 
a Veszprém megyei jelentés is.45

Munkások, párttagok, honvéd- és rendőrtisztek híján egyedül az egykori ÁVH emberei 
maradtak, hiszen a spanyolosok életben maradt hírmondói és a partizánok nem jelenthettek 
olyan tömeget, amilyen nagyra a hatalomnak szüksége lett volna. Budapesten 1956. novem
ber 10-én a rendőrség összlétszámából (2126 fő) mindössze 67 személy (3,1%) volt partizán, 
1956. november 30-án a létszám emelkedésével pedig 199 (3,6%) az 5494 főből.46

A KÁDÁR-KORMÁNY ÉS AZ ÁLLAMVÉDELMISEK

Kézenfekvő is lett volna a proletárdiktatúra védelmében leginkább kitartó egykori államvédel
misek reaktiválása, ami azonban semmiképpen sem jelenthette magának a szervezetnek, az 
ÁVH-nak a visszaállítását, ezt nem merték, de nem is akarták megtenni. Nem merték, mert ok
tóberben nyilvánvalóvá vált az egész lakosság engesztelhétetlen gyűlölete az „ÁVO” -val szem
ben, és a forradalom meggyengített, de még nem megtört táborának újabb megmozdulása bizton 
elmosta volna Kádárt es kis csapatát, hiszen a szovjetek csak a rendszer védelmét garantálták. 
Ezért volt kénytelen Kádár november 9-en Szerovnak is jelezni: „Önöknek figyelembe kell ven
niük, hogy nálunk a tömegek hangulatának nagy jelentősége van. A szovjet elvtársak és a mi ál
lamvédelmi szerveink munkatársai a letartóztatásokkal a tömegek felháborodását váltják ki.”47 
A Magyarországra küldött pártvezérek előtt is szót emelt a nagyszámú őrizetbe vétel ellen, egy- 
idejuleg kifogásolva a letartóztatottak szamát, köret (és azok Szovjetunióba szállítását), valamint 
azt, hogy a letartoztatasokat a szovjet hadsereg es a feloszlatott AVH legénysége hajtja végre, 
ékes bizonyságot szolgáltatva a magyar kormány tehetetlenségére.

A még jelentős hatalmat birtokló munkástanácsok novemberben éppen azért törekedtek 
ellenőrzésük alá vonni a rendőrséget és a karhatalmat, hogy megakadályozzák a volt ÁVH- 
sok beöltöztetését. Tatabányán fegyveres összetűzésekbe torkolltak az államvédelmisek lesze
relését követelő tüntetések.48 Salgótarjánban nagygyűlésen tiltakoztak a megjelentek a kar-

büntetésre. Szegedi Katonai Bíróság, B. 388/1957. 1956 Kézikönyve. III. 233. o. Banka Pál alezredest, a Zala 
megyei rendőrség parancsnokát pedig öl év börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Katonai Bíróság. A magyar forra

dalom és szabadságharc enciklopédiája. 1956. október 6.-1956. december 12. CD-ROM. Szerk. Germuska Pál, 
Hegedűs B. András és Lux Zoltán. Budapest, 1999, 1956-os Intézet. (A továbbiakban: 1956-os CD-ROM.)

43 Félhavi értékelő jelentés. 1957. január 16-31. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: Fél- 
havi érlékeld jelentés, 1957. január 16-31.)

44 Belügyi pártszervezetek jelentése 1956. december 15. körül. BM KI Miniszteri iratok, 1957, 28/a. 5. e. (A továb
biakban: Belügyi pártszervezetek jelentése, 1956. december 15. körül. )

45 „A  rendőrség es a karhatalom gyenge. Ki kell cserélni a íőosztályvezető helyettesét és a vizsgálati osztályvezetőt, 
valamint Sántha alezredest, a karhatalom parancsnokát.” Belügyi pártszervezetek jelentése, 1956. december 15. 
korul. Sántha Károly alezredes tagja volt a Veszprém Megyei Nemzeti Bizottság elnökségének.

46 Jelentés a rendőrség munkájáról, 1956. december 7.
47 Szetov távirata, 1956. november 9.

48 Germuska Pál: A forradalom Tatabányán. Kronológiai vázlat. In Évkönyv. III. 1994. Budapest, 1994, 1956-os In
tézet. 216-218. o.
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hatalom összetétele ellen.49 A Győr-Sopron megyei tanács munkásküldöttekkel megerősített 
végrehajtó bizottsága november 11-12-én beszámoltatta a megyei ügyészség és a rendőrség 
vezetőjét. A meghallgatás nyomán kibontakozó vita alapján úgy határoztak, hogy állandó meg
figyelőt delegálnak a rendőrség munkájának felügyeletére, így ellenőrzik a törvényesség 
betartását, valamint azt, hogy a megszüntetett ÁVH állományából valóban csak egykori gép
kocsivezetők, adminisztrátorok, vagyis a nyomozati és vizsgálati munkában részt nem vett 
személyek kerüljenek át a rendőrséghez. Nyomasztó létszámgondjai enyhítése érdekében a 
rendőrség (a központi pártvezetés jóváhagyásával) az ország számos pontján a munkástaná
csokhoz fordult segítségért, az üzemek viszont csak azzal a feltétellel állították szolgálatba 
kisegítő munkás-rendőröket, és ígérték meg, hogy segítenek a rendőrség ellen is forduló köz
hangulatot lecsendesíteni, ha ellentételezésként ellenőrizhetik, nem kerül-e sor beöltözteté- 
sekre.50 51 52 53 A Népszabadságnak, adott első nyilatkozatában — a tömegek megnyugtatásara — 
Miinnich is kijelentette, hogy „minden alapot nélkülöznék azok a hírek, amelyek szerint „az 
új karhatalom magában foglalja az ÁVH-t is” , és leszögezte: „az ÁVH-t a kormány feloszlat
ta” .̂ 4 November közepén Salgótarjánban le is fegyverezték a helyi pártvezetés rákosista vo
nala által szervezett 80 fős fegyveres egység volt ÁVH-s és pártfunkcionárius tagjait arra hi
vatkozva, hogy „szektás vonalat akartak képviselni

A párt vezetői egyáltalán nem akarták visszaállítani az AVH-t (többen személyes élmé
nyeik alapján sem), főként azért, mert annak engedelmessége és megbízhatósága is kétséges 
volt, különösen a fennálló rendkívüli, kiegyensúlyozatlan viszonyok közt. Az ÁVH ugyanis 
sem létét, sem súlyát nem az FMPK-nak köszönhette volna (sőt annak több tagja részese volt 
a felszámolását kimondó októberi vezetésnek). A már november 4-én a szovjetek mellett új
ra csatasorba álló államvédelmisek olyan önálló, a kormánytól és a párt vezető testületéitől 
hagyományosan független politikai erőt képviseltek volna, ami október tanulságai alapján 
megengedhetetlen volt Kádárék számára, akik éppen a vezetés egységének hiányát tekintet
ték ekkor a forradalomhoz vezető út egyik legfontosabb stációjának. És valóban, a majdan 
mégis zömmel volt államvédelmisekből felálló karhatalom nem egy esetben igyekezett nyo
mást gyakorolni a politikai vezetésre: „hosszú hetek óta a párttagság, a karhatalmisták, a 
különböző pártrendezvények éles hangon ostoroztak a part- es allami szerveket az ellenforra
dalom elleni fegyveres fellépésben mutatkozó fogyatékosságokért, a karhatalom jelenlegi 
helyzetéért és azért, mert nem láttak határozott intézkedéseket a kibontakozás érdekében.
A karhatalom különleges szempontjainak, érdekeinek az idézetből is tükröződő hangsúlya és 
az adminisztratív osztály vezetőjeként annak szervezéséért felelős Czinege Lajos személye azt 
sejteti, hogy a pártra való hivatkozás inkább a kor zsargonjának megfelelő szóvirágként került 
a szövegbe, és az valójában a karhatalmisták politikai nyomásának kívánt hangot adni. A kar

49 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adatlára. Összeallítotla és az életrajzokat íita A. Varga László és 

Dupák Gábor. Salgótarján, 1996, Nógrád Megyei Levéltár. .36. o.
50 A Győr-Sopron Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1956. november 12-i ülésének jegyzőkönyve. Baranyai Jó

zsef rendőr őrnagy beszámoltatása. In Győr, 1956. II. Dokuinenliiingyűjlemény. Szerk. Bana József, Borbély Já
nos, Szakái Cyula, Szakolczai Attila, Vörös Jenő. Cyőr, 1996, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 

293-297. o.
51 Dr. Münnich Ferenc nyilatkozata, Népszabadság, 1956. november 11.

52 Tyekvicska: A bíboros és a katona, 69. o.
53 Czinege Lajos: Észrevételek a BM állal az Intéző Bizottság elé terjesztett Jelentés a karhatalom átszervezéséről 

című anyaghoz. 1957. január 15. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 85. o. e. (A továbbiakban: Czinege: Észrevéte- 

lek, 1957. január 15.)
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hatalom már szervezésének kezdetén igyekezett függetleníteni magát mindenféle ellenérzés
től, gyámkodástól. Győrött hiába hívta megbeszélésre a formálódó pártbizottság a parancsno
kot, az visszaüzent, hogy korainak tartja még az ilyen megbeszélést, és nem tekinti elég har
cosnak, szilárdnak a helyi pártvezetést.54 Hasonlóképpen visszautasította a párt gyámkodását 
a salgótarjáni karhatalom parancsnoka, Darázs István őrnagy.55 Budapesti karhatalmisták a 
következőt kérték Marosán Györgytől: „Állapítsák meg egységünk jogi helyzetét, és ne tartoz
zon a rendőrség állományába, hanem a kormány közvetlen tartaléka legyen” .56 „Sehova sem 
akartak tartozni, sem a Honvédelmi Minisztériumhoz, de a Belügyminisztériumhoz sem. Ki
váltképp azzal a gondolattal nem voltak kibékülve, hogy a rendőrség irányítása alá tartozza
nak, hanem a párt vagy a kormány közvetlen hatásköre alá akarták magukat helyeztetni.” 57 
Ez ellen a rendőrök azonnal tiltakoztak: „ez bizonyítja a legjobban, hogy a zászlóalj nagy egé
szeben mindenek felett érzőnek tudja magát, nem akar elismerni senkit parancsnokának, még 
Tömpe miniszterhelyettes elvtársat sem.” 58 A volt államvédelmisek minél teljesebb önálló
ságra törekvését igazolják azok az esetek, amikor a politikai vizsgálatokat végző tisztek a le
tartóztatottak Kádár októberi magatartására hivatkozó védekezését azzal utasították vissza, 
hogy még Kádár ügye sincs lezárva, ami azt jelzi, hogy elképzelhetőnek tűnt számukra Kádár 
kiszorítása a hatalomból. Münnich pedig még 1957. december 10-én is szóvá tette az MSZMP 
Politikai Bizottságának a párt büntetéspolitikai irányelveit jóváhagyó ülésén, hogy „a szellem 
a beliigyben nem kielégítő, [...] ma is vidáman éneklik, hogy »Nem lehet az ÁVO-sokkal 
kikukoricázni!« Ezt a Belügyminisztérium klubjában is éneklik.” 59 A szervezet felszámolásá
ra tehát Kádárnak saját, itthon megkérdőjelezhetetlen hatalma megteremtése és biztosítása 
érdekében feltétlenül szüksége volt.

Az ÁVH feltámasztását még veszélyesebbé tette, hogy öntevékeny vezetői szovjet segítség
gel „a kormány tiltása ellenére”  kezdték meg és folytatták a rendcsinálást,60 61 miközben az or
szágot megszálló szovjet hadsereget központi paranccsal utasították -  figyelmen kívül hagy
va a Nagy Imre-kormány október 28-án bejelentett döntését - ,  hogy „a helyi államvédelmi 
szervekkel közösen határozott lépéseket foganatosítsanak a városok és egyéb települések el
lenforradalmi elemektől való megtisztítása érdekében” .64 Ez olyan kapcsolatokat eredménye
zett az ÁVH-sok számára, amilyeneket Kádár sem a hatalmi harc végleges és biztos eldőlése 
előtt, sem azt követően, senki számára nem engedhetett meg. Ráadásul az egykori államvé
delmi vezetők visszatérése a hatalomba kikerülhetetlenül az 1956 előtti helyzet legalább 
részleges személyi restaurációját is magaval hozta volna, amit a kétfrontos harc keskeny és

54 Lombos Ferenc felszólalása a megyei és budapesti kerületi első titkárok számára megtartott 1956. november 27-i 
értekezleten. Sípos Levente forrásközlése. 196. o. Lombost 1956. november 14-én küldte Győrbe az MSZMP IKB 
Szervezőbizottsága. Lásd A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületéinek jegyzőkönyvei. V. 1956. 
november 14.-1957. június 26. Szerkesztette és a jegyzeteket írta: Baráth Magdolna, Feitl István, Némethné Vá- 
gyi Karola, Ripp Zoltán. Budapest, 1998, Napvilág. 2. o.

55 A Nógrád Megyei Rendőr-l'őkapitányság jelentése az MSZMP Adminisztratív Osztálynak. In Sorlüzek I. 109. o.
56 A Budapesti Forradalmi Karhatalmi Ezred III. zászlóalj katonáinak levele Marosán Györgyhöz. 1957. január 3. 

BM KI Miniszteri iratok, 1957. 1. ő. e.
57 Fischer: A 3. zászlóalj történetének rövid leírása.

58 Ambrus János rendőr alezredes jelentése Tömpe Istvánnak. 1957. január 24. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 26. ő. e.
59 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 2. köt. Szerk. Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó Győző, Zanathy János és 

Zinner Tibor. Budapest, 1993, Közgazdasági és Jogi. 778. o.
60 Dáni János feljegyzése, 1957. május 4., valamint Szeröv távirata, 1956. november 9.
61 Idézi Kirov: Szovjet katonai beavatkozás...
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kanyargós csatornáján lavírozó vezetés amúgy is kétes értékű politikai tokéje teljes devalvá
lódásának veszélye nélkül nem engedhetett meg magának. Ez megnehezítette volna Farkas 
Mihály és Péter Gábor elítélését, ami pedig fontos eleme volt az FMPK korai politikájának. 
Kádár személyesen követelt Farkas ügyében súlyos ítéletet, a per politikai szerepét pedig Ma
rosán György tette nyilvánvalóvá: figyelmeztetni az egyre nagyobb szerephez jutó, ebből po
zíciót építeni kezdő, a kormánytól balra álló erőket.62 Mindezen aggodalmait Kádár Szeröv 
előtt is feltárta, már 1956. november 9-én: „a Belügyminisztériumban, ahol sok államvédel
mi munkatárs koncentrálódik, egészségtelen helyzet alakult ki, mivel a szervek munkatársai 
között olyan személyek találhatók, akik Rákosi idejében a szervekben dolgoztak és negatív 
szerepet játszottak. Ezért ő [Kádár] úgy gondolja, hogy ezeket a munkatársakat haladéktala
nul ki kell vonni, és más munkára kell küldeni. Ezenkívül ő célszerűnek tartja a vezetést fel
oszlatni, mivel tagjai tisztességtelen emberek.” 63 Nem tudjuk, Kádár mennyire volt tudatában 
annak, hogy november végéig a Magyarországon tartózkodó szovjet vezetők bizalmatlanok vol
tak vele szemben — ezért is szállították határon túli börtönökbe a lefogottakat —, miközben szá
mos alkalommal védelmükbe vették az újjáéledő AVH-t mindenfajta támadással szemben.

Mindezeken túl Kádárék elégedetlenek is voltak az AVH munkájával. „Mi feloszlatjuk az 
Államvédelmi Hatóságot, mert nem ér semmit, mert rossz módszereik voltak, nem azért, mert 
az ellenség követeli, hanem azért, mert nem tartjuk célravezetőnek.” 64 Az Ideiglenes Közpon
ti Bizottság december 3-i ülésén Rónai Sándor állapította meg, hogy ,/elderítő és nyomozó 
szerveink nem azt az utat járják [értelemszerűen: járták], amit a népi hatalom védelmében jár
ni kellett volna, különben a PB és a KV másképp láthatta volna az október 23-a előtti 
helyzetet” .65 Ugyanezt a kritikát ismétli meg egy, a pártvezetés számára készített előterjesztés 
is: „Olyan karhatalmat kell szervezni, amely időben felfedi az ellenség szándékait, és meghiú
sítja azokat. [...] Az Államvédelmi Hatóság fő tevékenységét a koncepciós perek jellemezték, 
és ennek következtében a belső ellenséget, azok külföldi kapcsolatait nem tudták felfedni.” 66 

Mindezen tényezők kellőképpen indokolták, hogy a kormány első rendeletéi egyikével 
megerősítette az ÁVH feloszlatását, és megtiltotta a volt államvédelmi szervek visszaállítását. 
A rendelet ugyanakkor leszögezi, hogy „azoknak a feladatoknak az ellátásait, [sic!] amelyek 
az állam és a társadalom védelme érdekében szükségesek, a rendőrségen belül kell megszer
vezni minden szervezeti megkülönböztetés és hatásköri elkülönítés nélkül” .67 Nyilvánvalóvá 
téve, hogy a kormány nem a politikai rendőrség intézményét kívánja felszámolni, hanem az 
ezen feladatokat ellátó testület szervezeti és hatásköri elkülönítését akarja csak megszüntet
ni, ami jól illeszkedik abba a kádári politikába, amelyet Rainer M. János a hatalomgyakorlás 
technikájának megváltoztatásaként, racionalizálásaként írt le.68 A feladat továbbra is létezik,

62 „...ha a Nagy Imre-féle ügyel eljuttatjuk oda, ahová való, furcsa helyzet áll elő, ha csak egy irányban alkalma
zunk büntetést [...], attól félek, addig ütjük az ellenforradalmat, amíg az ülések súlya alatt más kezd fellépni. Ez 
már jelentkezik, amit bizonyos motívumokból meg lehel állapítani.”  Marosán György az MSZMP IIB 1957. ápri

lis 2-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 352. o.
63 Szeröv távirata, 1956. november 9.
64 Kádár János az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei. I. 76. o.
65 Rónai Sándor az MSZMP IKB 1956. december 3-i ülésén. MSZMP jegyzőkönyvei. I. 204. o.
66 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.
67 Münnich Ferenc 1956. november 7-én kiadott 5003/1956. BM számú rendelele. BM KI ORFK. Rendezés alatt 

lévő iratanyag.
68 Rainer M. János: A történelemmé vált Kádár-korszak. Dokumentumok a kezdetről, 1956—57. Évkönyv. IV. 1995. 

Budapest, 1995, 1956-os Intézel. 33. o.
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ellátására a rendőrségen belül kívánnak -  ismét szovjet mintát követve — új szervezetet kiala
kítani. (1953-ban már történt egy elvetélt kísérlet -  akkor is Moszkvát követve -  az AVH-nak 
a Belügyminisztérium alá rendelésére. Hogy ez az 1953-as példa ott élt a vezetők tudatában, 
azt igazolja, hogy az AVH állományán belül megkülönböztették azokat, akiket 1953-at köve
tően vezényeltek a testülethez; számukra lehetővé tették, hogy akadálytalanul visszatérjenek 
eredeti szolgálati helyükre, a rendőrséghez, a büntetés-végrehajtáshoz vagy a tűzoltósághoz.)

A kormány szorult helyzetét jól szemlélteti, hogy az Ideiglenes Központi Bizottság novem
ber 11-i ülésén Kádár — és a rendelet szövegében Miinnich is — a vidéken fennálló veszélyre 
hivatkozott, mintha nem is tudnának arról, hogy a Parlamenttől alig néhány száz méterre, a 
Roosevelt téri BM-épületben berendezkedett, és megkezdte a munkát az egykori államvéde
lem. A fővárosban a szovjet segítségtől eltekintve, hangsúlyozottan önerőből működni kezdő 
államvédelmisek nem titkolták, hogy céljuk „a volt állomány felkutatása, munkába állítása” , 
október előtti helyzetük restaurálása, amit öntevékenységük mellett bizonyít, hogy azonnal 
megkezdték az őrizetbe vettek módszeres kihallgatását.69 Súlyukat mutatja, hogy Kádárék a 
direkt konfrontáció helyett először megkísérelték a szovjetek — Szeröv — előtt befeketíteni,70 
majd a politikai nyomozó osztályok szervezésével fennhatóságuk alá vonni a csoportot. Ezek 
felállításához és működtetéséhez azonban szükségük volt Szeröv és a Magyarországon tartóz
kodó szovjet hadsereg vezetésének jóváhagyására. (Kádár 1956. november 8-án Andropovot 
kérte, járjon közben, hogy Lascsenko tábornoktól mihamarabb megkapja az ehhez szükséges 
engedélyt.71) Az Országos Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Főosztályának élére állí
tott Mátyás László ezredes parancsait azonban az államvédelmisek rendre szabotálták,72 no
ha Mátyáson keresztül Kádár kezdettől személyes ellenőrzése alá próbálta vonni a főosztályt: 
„a Kádár-kormány olyan intézkedést foganatosított mifelénk, nem nyíltan, hanem utasítás
ban, hogy a potenciális veszélyt jelentő, a stabilizálást akadályozó személyeket mind őrizet
be kell venni, átmenetileg, és úgy, hogy meghatározott időn belül mindenkinek az ügyét sze
mélyesen felülvizsgálta, hogy milyen szerepet játszott az ellenforradalom idején, előtte és 
alatta. Akkor jött egy lista az én főosztályomra azokról a személyekről, akik ebbe a kategóriá
ba estek. [...] engem eléggé zavart a lista összetétele, köztük sokan olyanok, akiket én na
gyon régről ismertem, egyikkel-másikkal jó baráti viszonyban is voltam, és nem tartottam 
olyan elemeknek, akiket be kell csukni.” 73

Az éleződő konfliktus megoldását, az államvédelem kormányzat alá vonásának végrehaj
tását szolgálta az egykori államvédelmisek gyors rehabilitálása a felülvizsgálatnak mondott 
eljárással, valamint szovjet tanácsadók kérése az állambiztonsági szervek, a rendőrség és a 
határőrség reorganizációjához.74 A politikai rendőrség kiépítésére irányuló magyar lépések

69 Dani János feljegyzése, 1957. május 4.
70 Szeröv távirata, 1956. november 9.
71 „Én azt a kívánságot fejeztem ki, hogy Münnich elvtárs, ahogyan megállapodtunk, mielőbb adjon ki parancsot a 

népi rendőrség megszervezéséről, amelyet a leghűségesebb, becsületes munkatársakkal töltsön fel, valamint ala
kítson ki egy »politikai osztályú (állambizlonsági osztály), amely hozzá tudna látni a munkához.”  Szeröv távira
ta, 1956. november 9. Lásd még Andropov rejtjeltávirata. 1956. november 8. In Hiányzó lapok, 143. o.

72 Dani János feljegyzése, 1957. május 4.
73 Inteijú Mátyás Lászlóval. Készítette Hegedűs István, 1988. OHA 170. (A továbbiakban: Interjú Mátyás Lászlóval.)
74 Kádár János és Münnich Ferenc levele Budapestről Hruscsovnak. A szovjet kapcsolat, 5. o. A levelet minimális 

stiláris eltéréssel közli: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 4. köt. Szerk. Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó 
Győző, Zanathy János és Zinner Tibor. Budapest, 1995, Közgazdasági és Jogi. 636. o., de a szerkesztők azt jóval 
későbbre, 1957. március 20—28. közötti időre datálták. Kádárék kéréséhez mellékelt kísérőlevelében Szeröv je-
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kezdettől a szovjet párt küldöttei figyelmének homlokterében álltak, miközben Münnichéket 
Szeröv utasította a szervezés beindítására.75 Münnich Ferenc Szénási Géza legfőbb ügyésszel 
közösen kiadott 5004/ 1956. számú rendelete 1956. november 27-én jelent meg, amely ki
mondja, hogy „a megszüntetett államvédelmi szervek beosztottait a BM állományából az 
1956. évi december hó 1. napjáig el kell bocsátani” .76 A rendelet látszólag csak nagyon szűk 
kiskaput hagyott, az akkori gazdasági válsággal, munkanélküliséggel fenyegető helyzetben 
komoly megszorítással: „azokat, akiknek munkájára a Belügyminisztérium feladatainak za
vartalan ellátása érdekében feltétlenül szükség van, az elbocsájtással és a leszereléssel egy
idejűleg a Belügyminisztériumnál szerződéses alkalmazotti (polgári alkalmazott) minőségben 
kell alkalmazni” . Ebben az esetben azonban számukra végkielégítés nem adható, és ami en
nél is fontosabb, megszűnnek a Belügyminisztérium hivatásos állományának tagjai lenni, pol
gári alkalmazottként egészen más feltételek és jogosítványok mellett végezhetik munkájukat, 
vagyis erodálódik az államvédelmisek falanxa.

A rendelet kimondja, hogy az állam védelem valamennyi volt beosztottjának tevékenysé
gét felül kell vizsgálni. Ennek végrehajtására azonban rendkívül szűk határidőket tűztek ki: 
a BM központi szerveinél 1957. február 1-jéig, a megyei (és budapesti) kapitányságokon
1956. december 31-ig kellett azokat befejezni, vagyis általában mindössze egy szűk hónap 
állt rendelkezésre. Az államvédelmisek megnyugtatása, készenlétben tartása érdekében fize
tésüket több helyen ez idő alatt is folyósították.77

A látszólag a tömegek követelésének kielégítését célzó rendelet végrehajtása során a kor
mány igazi cinizmussal úgy tett, mintha aktív lakossági részvételre számítana, amikor az el
járások lefolytatását a sajtóban, rádióban szorgalmazott bejelentésekre kívánta építeni. Más 
megoldás szóba sem jöhetett, hiszen a megadott határidők a beosztottak érdemi elbírálásához 
szükséges tényfeltáró, nyomozó munkát nem tették lehetővé. Bizonyítja ezt az is, hogy egy
1957. január 16-án kelt jelentés szerint „számosán vannak olyanok, akiket -  tartózkodási he
lyük ismerete hiányában -  a bizottságok kiértesíteni nem tudtak” .78 A lakosság bejelentése
itől várni az ügyek érdemi elbírálását az elharapózó terror légkörében csak politikai cinizmus
nak nevezhető, hiszen a december elejétől fennálló, a lakosságot egyre nagyobb terror alatt 
tartó, jószerével kontrollálatlan karhatalom éppen ezeket az ÁVH-sokat szívta magába, illet
ve őket irányította oda a hatalom,79 ellenük szót emelni már csak nagyon keveseknek volt ere-

lezte, hogy ezek a munkatársak az addig Magyarországon tartózkodóit szovjet állambiztonsági tiszteket válta

nák fel.
75 „Münnich elvtárs jelenleg intézkedéseket tesz a politikai rendőrség szerveinek megerősítésére. Szeröv elvtárs és 

munkatársai aktívan segítik Münnich elvlársat.”  Malenkov, Szuszlov és Arisztov jelentése az SZKP Központi Bi
zottságának. 1956. november 22. In Hiányzó lapok, 168. o.

76 A Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész 5004/1956. számú közös rendelete. 1956. november 27. BM KI Parancs- 
gyűjtemény, 41. doboz. Ugyaninnen a következő idézel is. (A továbbiakban: 5004/1956. sz. rendelet, 1956. no
vember 27.)

77 „Pőcze vezérőrnagy azt válaszolta, ne menjenek maguk sehova sem, maradjanak Debrecenben, a felülvizsgálat 
után meg fog alakulni egy karhatalmi egység Debrecenben, és ott szükség lesz magukra. A fizetésünket addig fo
lyósították.”  Szalay István rendőr főhadnagy jelentése, 1957. április 5. In Sorlüzek /. 53. o.

78 Tájékoztató jelentés a volt Államvédelmi Hatóság tagjainak felülvizsgálatáról. 1957. január 16. BM KI Miniszte
ri iratok, 1957. 8. ő. e. (A továbbiakban: Tájékoztató jelentés, 1957. január 16.)

79 „Az állomány jelentős része a karhatalomban dolgozott. [...] az ügynöki operatív munkával foglalkozó állomány 
döntő többsége — feladatának megfelelően -  elsősorban nyílt nyomozati, sőt nem egy esetben fegyveres akciók
ban vett részt.”  A Politikai Nyomozó Főosztály munkájának vázlatos ismertetése 1957. március 15-ig. BM KI
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jük vagy bátorságuk, nekik is hiába. Jól mutatja ezt, hogy a rendelkezésre álló idő alatt mind
össze 31 bejelentés érkezett a felülvizsgált 4986 fő, és a felülvizsgálaton meg sem jelent 1519 
fő ellen.80 A hivatkozott jelentés szerint a felülvizsgálat alá vontak mindössze 0,3%-át talál
ták nem igazolhatónak a bizottságok, 15 főt a 4986-ból, amit már a vizsgálat lezárulta előtt 
jelzett jelentésében Garamvölgyi Vilmos rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság 
vezetője.81 Pedig hogy milyen erős volt az egykori államvédelmisek elleni közhangulat, azt jól 
mutatja egy 1956. decemberi, már a felülvizsgálat megkezdése után készült jelentés is: „Az 
ávósok felülvizsgálata folyik. Félő azonban, hogy mind elbocsátják őket.” 82

Vagyis a rendelet végrehajtása nyomán nem került sor a volt beosztottak megrostálására, 
az állomány megtisztítására, érdemi vizsgálatra sem, de nem is ez volt a politikai szándék. 
A rendelet célja — a lakosság legalább átmeneti megtévesztése mellett — az AVH-nak mint 
szervezetnek a megszüntetése, egyben beosztottainak megnyerése és legitimálása volt.83 Ezt 
igazolja a vizsgálatot eleve formálissá silányító szűk határidők mellett a rendelet 7. §-ának 
(3) bekezdése: „Az igazolás alapján a volt államvédelmi beosztott bármely állami és társadal
mi szervnél, illetve vállalatnál alkalmazható” .84 Ami megszűnt, az a különböző elnevezése
ken létezett egykori hatóság, amelynek minden alkalmazottját, beosztottját elbocsátották. Aki
ket az úgynevezett igazolási eljárások után alkalmasnak találtak a további szolgálatra 
(99,7%), azok már a Kádárék által felállított karhatalom (vagy a politikai nyomozó osztályok) 
munkatársai lettek: „A  megszüntetett ÁVH feladatainak ellátására megszerveztük a politikai 
nyomozó testületet mint a rendőrség szerves részét. [...] A volt AVH-sok felülvizsgálata lé
nyegében befejeződött. A további munkára alkalmas többség munkába állítása folyik” .85

A Politikai Nyomozó Főosztályt kimondottan azzal a feladattal hozták létre, hogy folytas
sa az ÁVH munkáját.86 A két szervezet lényegi azonosságát Garamvölgyi Vilmos is megálla
pította az Ideiglenes Intézőbizottság 1957. január 14-i ülésén,87 míg az e napon megtárgyalt

Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: A Politikai Nyomozó Főosztály munkája 1957. március 15- 
ig.) Lásd még: „A  rendőri karhatalmi egységek az egész országban felálltak. Ezek zömét volt AVH-sok, honvéd
lisztek alkotják, jelentős részüket a párt által odairányítotl elvtársak képezik.”  A karhatalom újjászervezéséről, 
1957. január 15. körül. „A forradalmi munkás és paraszt [sic!] kormány ezen időszak harci feladatai megvaló
sítása érdekében elrendelte a forradalmi karhatalmi erők létesítését, kimondottuk elvileg, hogy ezekben az ez- 
redekben elsősorban a belső karhatalmi tisztekből kell kialakítani a törzset, azért, mert ez a szerv október 23-át 
követően bebizonyította helytállásával, hogy Ők hivatottak elsődlegesen arra, hogy megszervezzék ezeket a kar
hatalmi ezredeket.”  Mátyás László az 1956. december 28-i országos rendőri értekezleten. In Sortüzek I. 127. o.

80 Tájékoztató jelentés, 1957. január 16.
81 „A  hatóság volt tagjait kevés kivétellel általában igazolják.”  Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.
82 Belügyi pártszervezetek jelentése, 1956. december 15. körül.
83 A Belügyminisztérium „Biztosítsa, hogy a volt AVH-sok felülvizsgálása az év végéig befejeződjék. A volt AVH- 

sok, a felülvizsgálaton igazolást nyerlek megfelelő felhasználását szervezze meg.”  A karhatalom újjászervezésé
ről, 1957. január 15. körül.

84 5004/1956. sz. rendelet, 1956. november 27.

85 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül. A tervezet eredeti szövege még egyértelműbben fogal
mazott: „A  további munkára alkalmas döntő többség munkába állítása folyik” , ám a döntő kifejezés kimaradt a 
végleges szövegből.

86 Tömpe István az 1956. december 28-i országos rendőri értekezleten. In Sortüzek /. 120. o.
87 „A  politikai osztályon dolgozó elvlársak valamennyien a volt AVH-liszlekből, legénységből tevődnek össze, és 

van meglelelő képességük, rátermettségük, amit még tovább lehel fejleszteni.”  Garamvölgyi Vilmos az MSZMP 
IIB 1957. január 14-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. /. 305. o.
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határozati javaslat egyenesen célul tűzte ki, hogy „a politikai apparátusba — a nyomozómun
ka színvonalának emelése érdekében — mindazokat a volt államvédelmi szakembereket, akik 
koncepciós perekben nem lettek elmarasztalva, [sic!] be kell vonni.” 88 Mindez tökéletesen 
megfelel a Kádár által már 1956. november 21-én felvázolt megoldási javaslatnak: „A  ható
ság ne működjék, de a volt beosztott dolgozhat valahol” ,89 ami kizárja a politikai szándék 
akaratlan, végrehajtás közbeni deformálódásának lehetőségét, és az egész folyamat tudatos 
megtervezettségét mutatja. Ezt támasztják alá a rendőrség vezetőinek jelentései: „Az ÁVH 
volt beosztottainak felülvizsgálása megindult és folyamatban van. Igen sok jó  erő van beosz
tás nélkül, sürgősen és feltétlenül rendezni kell, hogy ezek a volt ÁVH-sok — akik ellen kifo
gás nem merült fel — a rendőrség szervezetén belül beosztást nyerjenek.” 90 1957 első 
napjaiban már keveslik a volt államvédelmisek a számukra juttatott helyeket, több és jobb be
osztásra tartva igényt.9*

Ezt a megoldást támogatták alulról, vidékről érkező jelzések is. A Nógrád megyei pártbi
zottság, miután beszámoltatta a helyi fegyveres erők vezetőit, a tapasztaltakról tájékoztatta a 
párt legfelső vezetését. Ebben az ellenség leleplezésére irányuló munka fogyatékosságait 
alapvetően az ÁVH elleni intézkedésekkel magyarázzák, és kijelentik: „Mi egyetértünk az 
ÁVH megszüntetésével, amikor hangsúlyozzuk, hogy az ÁVH becsületes tagjairól pedig gon
doskodni kell. Sajnos ez nálunk megoldatlan.”  Javaslatuk lényegileg megegyezik a megvaló
sulttal, csak sunyibb, és még jobban kiérződik belőle a félelem és az erőtlenség: „vita tárgyává 
kellene tenni azt az intézkedést, hogy a volt ÁVH-tisztek nem dolgozhatnak előző helyükön. 
Emellett sok szól, de lehetne olyan megoldást keresni, hogy az újonnan szervezett osztályok 
mellett kis létszámban és illegálisan dolgoznának az ÁVH volt tisztjei is” .92

Az államvédelmisek bújtatásának másik módja áthelyezésük volt. Mivel helyi szinten még 
az év végén is viszonylag erősek voltak a forradalmi szervek, ráadásul személyesen ismerték 
az állományt,93 94 ezért, hogy kevésbé legyen feltűnő a színleg megtagadott ÁVH-sok újbóli csa
tasorba állítása, hogy lehetőség szerint elkerüljék, csökkentsék a nyílt konfrontációt, a tiszte
ket áthelyezték az ország más területeire. Ez a megoldás azonban a munka eredményességé
nek rovására ment, ahogy ezt a Nógrád megyei beszámoló is jelzi: „Máshonnan idehelyezett 
elvtársaknak érthető okokból idő kell, míg jó munkát tudnak végezni.” 9,1 Ezzel indokolja a 
munka alacsony hatékonyságát egy 1957. februári jelentés is: „Jelentősen nehezítette a mun
ka beindítását vidéken, hogy az operatív állomány teljesen kicserélődött, és így minden me
gyébe olyan elvtársak kerültek, akik helyi ismeretekkel egyáltalán nem rendelkeznek.” 95 Mi

88 Jelentés a karhatalom helyzetéről. MSZMP IIB 1957. január 14-i ülése. In MSZMP jegyzőkönyvei /. 321. o.
89 Kádár János az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 76. o.
90 Jelentés Tömpe Istvánnak, 1956. december 19. Valamint: Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.
91 Az 1. Honvéd Forradalmi Ezred személyi állományának levele Kádár Jánoshoz. 1957. február 1. BM KI Minisz

teri iratok, 1957. 26. ő. e. (A továbbiakban: Forradalmi Ezred levele, 1957. február 1.)
92 Az MSZMP Nógrád megyei bizottsága előtt tartott beszámoló, 1956. december vége. BM KI Miniszteri iratok, 

1957. 16. ő. e. (A továbbiakban: Nógrád megyei beszámoló, 1956. december vége.) Hasonló eljárásban állapo
dott meg Szerovval Münnich 1956. november 8-án: „a központ politikai osztályán nem lesz több mint 20-25 nyil
vános állományú ember, a többi munkatárs pedig titkos státusba kerül majd.”  Szeröv távirata, 1956. november 9.

93 „A kerületi kapitányságok nagy részénél a rendőrök arra hivatkoznak, hogy helyileg ismerik Őket, ezért gyáván 
viselkednek, sőt nem egy esetben együtt cimboráinak a reakciós elemekkel.”  Jelentés Tömpe Istvánnak, 1956. 
december 19.

94 Nógrád megyei beszámoló, 1956. december vége.
95 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. február 8.
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re a MŰK keltette (részben öngerjesztett) rémület elült, mire a hatalom kellőképpen szilárd
nak érezte a talajt a lába alatt, az ellenforradalmárokkal szembeni eredményesebb küzdelem 
érdekében arról határoztak, hogy az egykori AVH-sokat 1957. április 15-ig vissza kell helyez
ni eredeti szolgálati helyükre,96 de már 1957 elején, nyomban a megejtett „felülvizsgálat” 
után megindult az AVH-sok visszaáramlása.97

Ekkorra már ismét kezdett etalonná válni az ÁVH: „mi igen is büszkék vagyunk az Ál
lamvédelmi Hatóság harcos munkájára” ,98 „karhatalma a rendőrségnek van, ennek belső 
karhatalomnak kell lenni ugyanúgy, ahogy az államvédelmi volt. Ez sok évig még így lesz” .99 
Az állomány(ok) rehabilitálásával párhuzamosan az ellenforradalom átmeneti sikeréért pedig 
már nem a fegyveres testületek, hanem azok vezetésének tehetetlensége, árulása a felelős, ez 
eredményezte, hogy „a karhatalom szilárd részlegei [ÁVH-s egységek, a határőrség jelentős 
része] is csak elszigetelt harcokat tudtak vívni az ellenforradalom ellen” .100 Sőt, felelős az 
akkori politikai hatalom, amelynek több tagja ekkor is részese a vezetésnek: „Nemcsak a 
rendőrség omlott össze, hanem a szűzmária [sic!] is. Hol volt a párt, hol volt a kormány? Hol 
találkozott az ember egyetlen olyan vezetővel, aki ezekben a kérdésekben útmutatást tudott 
volna adni?” 101

A FELÁLLÓ FEGYVERES ERŐK

Hosszú ideig kiforratlanok voltak az elképzelések a felállítandó fegyveres erő szervezetét és 
alárendeltségét illetően is. A tárgyban hozandó legfelső szintű döntés hiánya — pontosabban 
a döntések sokasága — oda vezetett, hogy párhuzamosan indult meg a különböző testületek 
szervezése (karhatalom, politikai nyomozó osztályok és legkésőbb a munkásőrség) és átszer
vezése (rendőrség). Mivel ebben a korai periódusban feladatuk között lényegi különbség nem 
volt, és mindegyikben jelentős súllyal volt képviselve az egykori ÁVH állománya, ezeket 
együtt vizsgálom.

A kormány első ülésén, 1956. november 7-én rendelkezett az 1. sz. Budapesti Forradalmi 
Ezred, egyben szovjet—magyar vegyes járőrök, az üzemeken belül önkéntes munkásőrség fel
állításáról, miközben átmeneti időre hozzájárult a nemzetőr egységek további működéséhez, 
így olyan testületeket is megerősített, legitimált, amelyek nem az ő befolyását erősítették 
(nemzetőrség, üzemi őrségek).102 A kormányhatározatnak (is) megfelelően kezdettől párhuza
mosan, egymás mellett működtek a különböző rendfenntartó szervek, más-más alárendeltség
ben és legitimitással.

Bonyolította a helyzetet (és számos későbbi komplikációt eredményezett), hogy az erőkon
centráció érdekében és a káderhiány következtében ekkor még egyedül Míinnich Ferenc fog
ta össze kormányzati szinten a fegyveres erőket, és az, hogy a fegyveres testületek felügyele
tére hivatott Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium újjászervezése csak 1956. december 6-

96 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. iebruár 8.
97 Tyekvicska: A bíboros és a katona, 70. o.
98 Tömpe István az 1956. december 28-i országos rendőri értekezleten. In Sortiizek I. 120. o.
99 Kádár János az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 126. o.

100 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. komi.
101 Kardos Gyula rendőr őrnagy az 1956. december 28-i országos rendőri értekezleten. In Sortiizek I. 125. o.
102 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozata a karhatalom és közbiztonság kérdéseiről. 1956. no

vember 7. In MSZMP jegyzőkönyvei. V. 310. o.
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án, az erőszakszervek szervezésének vagy átszervezésének megindítását követően kezdődött 
el.103 Ennek következményei még 1957 elején is megmutatkoztak: „A  politikai helyzet egyik 
nagyon fontos tényezője a kormány munkájának bizonyos területen való gyengesége: a belügy 
politikai vonalán, de a HM-ben is jó adag zűrzavar tapasztalható. Ez az igazságügyre is 
vonatkozik.” 104 Az Ideiglenes Intézőbizottság 1957. február 12-i ülésén parázs vita kereke
dett a karhatalmi alakulatok alárendeltsége és fizetése körül. Úszta kifogásolta, hogy a 
belügy nem veszi át azt a 2600 fős egységet, amelynek átadásáról megállapodtak, így annak 
bérköltsége — 1957 januárjában négy és fél millió forint -  továbbra is a honvédelmi tárca 
költségvetését terheli, amit Tömpe azzal igyekezett hárítani, hogy elfogyott az e célra kapott 
pénzük. A hadsereg újjászervezésének idején a vezetés igyekezett szabadulni ettől a többlet- 
költségtől, de a belügy még nem volt felkészülve ezen karhatalmi egységek átvételére és el
látására. A fegyveres erő minél gyorsabb felállítására pedig nemcsak a forradalom letörése, a 
Moszkva előtti bizonyítás érdekében volt halaszthatatlan szükség, de sajátos módon a ráko
sista erők gyors, öntevékeny lépései is erre sarkallták a kormányzatot. A Roosevelt téren szer
veződő államvédelem mellett szerte az országban megfigyelhető, hogy a hatalomba visszatérő 
ortodox kommunisták maguk kezdtek hozzá — önvédelmi és politikai okokból — fegyveres cso
portok felállításához. Nógrád megyében 1956. november végére 466 fős egységet szervez
tek,105 de a helyi funkcionáriusok még Kádárék felhívása előtt saját karhatalmat állítottak föl 
Baranyában, Szabolcsban, Hajdú-Biharban, míg Sátoraljaújhelyen az akciót a Kummer Ká
roly vezette nemzetőr egységnek sikerült átmenetileg megakadályoznia.

A politikai zavarodottságot és a kényszerhelyzetet egyaránt mutatja, hogy a kormány no
vember 7-i határozata nem jelent meg, helyette a Népszabadság a fegyveres erők és közbiz
tonsági ügyek miniszterének utasítását közölte, amely egyfelől feloszlatta a „nem egységes el
vek és katonai szabályzatok alapján”  működő forradalmi katonatanácsokat (azzal, hogy újjá
alakulásukról később fog intézkedni), másfelől mindössze arra utasította a honvédtiszteket, 
hogy maradjanak a helyükön, és teljesítsenek szolgálatot, vagy ha csapatuktól elszakadtak, 
tartózkodjanak a lakásukon, ami távol van az előző napi rendelet lázas mozgósítási szán
dékaitól.106 Csak november Il-én  jelent meg Miinnich előző nap kiadott parancsa, amelyben 
azonnali jelentkezésre hívta fel a Budapesten tartózkodó katonákat. A fegyveres erők minisz
tere minden konkrét feladatmegjelölés nélkül utasította a tiszteket, hogy jelentkezzenek szol
gálatra, amiből következtetni lehetett a szétesett hadsereg restaurálásának szándékára, de 
karhatalomba szervezésére nem. Ezt támasztja alá, hogy a Budapesten a Petőfi vagy a Zrínyi 
Katonai Akadémián jelentkező tisztekkel megkezdték a Tiszti Nyilatkozat aláíratását, ami 
ugyancsak nem szólt honvéd karhatalmi egység felállításáról.107

Egyidejűleg megkezdődött a szovjetek által szétzavart hadsereg újjászervezése. A tisztikar 
szolgálatba állításánál is nehezebben ment a sorállomány összegereblyézése. Az alakulatuk
tól elszakadt sorkatonákat egyes nagyobb településeken igyekeztek összegyűjteni. Ez az át-

103 Tervezet a karhatalom újjászervezéséről. 1957. január 15. körül. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 85. ő. e. {A to
vábbiakban: Tervezet, 1957. január 15. körül. ) 1957. februáriján azonban már zavarta Kádárt a Münnich Fe
renc kezében összpontosuló túl nagy hatalom: „Münnich elvlárs [...] felügyeletéi most már kiterjesztené az 
igazságügyi szervekre is”  — jegyezte meg rosszallóan az Ideiglenes Központi Bizottság 1957. február 26-i ülé
sén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 163. o.

104 Kádár János az MSZMP IIB 1957. január 29-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 66. o.

105 Tyekvicska: A bíboros és a katona, 72. o.
106 Népszabadság, 1956. november 8.
107 A honvédtisztek figyelmébe! Közlemény. Népszabadság, 1956. november 11.
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meneti, rendezetlen helyzet azonban azzal a veszéllyel járt, hogy az egy helyre koncentrált, 
tiszti felügyelettel csak minimálisan rendelkező katonák könnyen újabb megmozdulások tö
megerejévé válhattak, mint például Békéscsabán, ahol december 6-án csatlakoztak a néma 
tüntetéshez és koszorúzáshoz, és közülük egy csoport Jenei Andor vezetésével Sarkadra ment, 
ahol irányítóivá váltak a helyi forradalmi megmozdulásnak, amelyet csak a kivezényelt szov
jet egység tudott elfojtani. 1957. január 13-án 64 sorkatona szökött meg a kalocsai műszaki 
alakulat laktanyájából, akik az ellenük lefolytatott bírósági eljáráson arra hivatkoztak, hogy a 
tisztek egy része is elhagyta az alakulatot.108 Többen megtagadták a bevonulást, és vagy kül
földre menekültek, vagy bíróság elé kerültek.109

A hadsereg reaktiválásához hasonlóan nehezen indult a rendőrség újbóli csatasorba állítása. 
Az általános ódzkodás a politikai munkától szükségessé tette előbb vagy legalább párhuzamo
san a szervezet politikai megerősítését, miközben lassan haladt önkéntesekkel való felduzzasz
tása is. A rendőri állomány jelentős része politikai hűségnyilatkozat aláíratásának megalázó 
procedúrája nélkül is leszerelt, számosán Nyugatra menekültek.110 Az állomány ellenállása és 
megbízhatatlansága miatt kezdettől napirenden volt egy speciális politikai, állambiztonsági 
osztály, illetve egy lehetőség szerint a pártnak közvetlenül alárendelt fegyveres erő felállításá
nak szüksége.111 Czinege Lajos vetette fel, hogy a „hadsereg árnyékában kell egy kissé meg
szervezni a munkásmilíciákat, ehhez legalább fél év kell” 112 -  a prognózisban nem sokat té
vedett, hiszen négy hónapba telt, mire sikerült fegyvert adni a munkásőrök kezébe. Vita volt a 
felállítandó párthadsereg elnevezéséről is, az előkészítő anyagok általában népőrségnek 
nevezték.113 Az Ideiglenes Intézőbizottság 1957. január 29-i ülésén a munkásőrség elnevezés 
mellett döntöttek, ami az erőltetett ütemű szervezés eredményeképpen 1957. február 19-én 
meg is alakult. Kádár a csehszlovák mintára megszervezendő munkásőrség felállítását szorgal
mazta. A csehszlovák és a keletnémet munkásmilíciák között a szervezet függőségét illetően 
létezett az alapvető különbség: előbbi a pártnak, utóbbi a belügynek volt alárendelve. A párt
vezetés igyekezett a megalakuló fegyveres erőket minél teljesebben fennhatósága alá vonni, de 
a csehszlovák minta követését indokolta a belügy zavaros helyzete is: „Nem javaslom, hogy 
[a munkásőrséget] minden fokon a jelenlegi állapotban a belügyminisztériumi szerveknek alá
rendeljük, mert ma még van bizonyos tartózkodás a rendőrséggel szemben, és ez visszatartó ha
tással lenne.” 114 Földes azon aggodalmának adott hangot, hogy mivel a rendszer támogatói 
még nem tartják elég harcosnak, politikailag elkötelezettnek a belügyi szerveket, félő, hogy ke
vesebben jelentkeznének a Belügyminisztériumnak alárendelt munkásőrségbe.

108 Szécsi Béla tizedes és társainak pere. MN Pf. 7115 Helyőrségi Katonai Bírósága, Kecskemét, B. 78/1957. Had
történeti Levéltár.

109 A rétsági Páncélos Tiszthelyettes Kiképzőezred sorozott állományából 1956. december 5-e előtt húszán mene
kültek Nyugatra. Lásd Tyekvicska: A bíboros és a katona, 89. o. A bevonulást megtagadókra vonatkozóan lásd 
Deák Ferenc hadköteles pere. Győri Katonai Bíróság, B. 209/1958. Hadtörténeti Levéltár Pardavi Béla hadkö
teles pere. Győri Katonai Bíróság, B. 213/1958. Hadtörténeti Levéltár. Mindkettejüket két év börtönbüntetés
re ítélték. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 23 449 20-24 éves férfi hagyta el ebben az időben az 
országot, a menekülők között ez volt a legnépesebb korcsoport, az összes elmenekült férfi közel egynegyede tar
tozott ide. A KSH nyilvánosságra nem került felmérése az 1956-os disszidálásokról. Különnyomat. 188. o.

110 Jelentés a rendőrség munkájáról, 1956. december 7.
111 Biszku Béla az MSZMP IKB 1956. november 11-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 38. o.
112 Czinege Lajos az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. 1. 74. o.
113 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.
114 Földes László az MSZMP IIB 1957. január 29-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. í. 60. o.
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Kádár már 1956. november végén kifogásolta, hogy a kormány november 7-i határozatát 
a forradalmi ezred felállításáról nem megfelelően hajtották végre: „elferdült az eredeti meg
állapodás, a mi elgondolásunk a szó szoros értelmében vett forradalmi ezredek voltak.” 115 
Pontosan ki is fejtette, mit ért ez esetben forradalmiság alatt: politikai szilárdságot, megbíz
hatóságot, tudatosságot, akár a képzettség, a katonai rend rovására is.116 Nem csoda, hogy a 
fegyveres szerveknek a pártvezetésben szót kapó vezetői igyekeztek ellensúlyozni a politikai 
hatalom törekvését, amely szerint „a forradalmi ezredeket úgy kell felállítani, hogy az a had
sereg magva lehessen” . Mátyás László rendőr ezredes 1957. január közepén azzal hárította el 
az őt felkereső, jövőbeni elhelyezésükről érdeklődő karhatalmista küldöttség tagjait, hogy a 
budapesti politikai osztályon a létszám már betelt, mindössze vidéken van még néhány üres 
hely operatív tisztek számára.11̂  Czinege Lajos részint abban látta a rendőrtisztek és az oda
irányított pártmunkások, államvédelmisek ellentétét, hogy a „szakértelemre hivatkozva a kü
lönböző parancsnoki funkcióba és törzsekbe rendőrtiszteket igyekeztek állítani, akik részéről 
bizonyos pozícióféltés érezhető.” 118 Kifogásaikat Kádár nem sokra becsülte: „az elvtársak 
[...] megijednek attól, hogy ezek nem tudnak rendesen szalutálni” -  jelentette ki az MSZMP 
Ideiglenes Intézőbizottságának 1957. február 12-i ülésén, bizonyságot adva arról, hogy a tisz
tek szakmai képzettségének nélkülözhetetlenségéről milyen lekicsinylő véleménye van. 
A fegyveres testületek vezetőinek törekvése nem bizonyult eredményesnek, egy 1959. eleji 
jelentés katasztrofális képet fest a BRFK Politikai Nyomozó Osztályának állományáról: „be
osztottai több mint 50%-ának csak általános iskolai végzettsége van, és több mint 50%-a nem 
végzett szakmai iskolát. 50%-nak pedig pártiskolai végzettsége sincs [...] az előforduló fe
gyelmezetlenségekre nem a szolgálati mulasztás a jellemző, hanem a durva, korrupciós, iszá
kos, erkölcstelen magatartásokból adódó cselekmények.” 119 Az alacsony iskolázottság pedig 
megnehezítette az ügynökség irányítását, amelynek tagjai sok esetben magasabb végzettség
gel rendelkeztek az operatív tiszteknél.120 Kádár tehát nemcsak a Munkás-Paraszt Hatalo
mért Érdemrenddel fizette meg a fegyveres szolgálatot vállalókat, hanem hosszabb távon gon
doskodott biztos egzisztenciájukról is: „akinek 6 elemi iskolája van, az tiszthelyettesi álló-

115 Kádár János az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 75. o.
116 „A  szó szoros értelmében veit forradalmi ezredekról van szó, akik lehet, hogy még a puskát sem tudják elsüt

ni, de tudják, miért harcolnak” . Uo.

117 Forradalmi Ezred levele, 1957. február 1. Lásd még: „Pőcze nem segít, ellene van, hogy nagyüzemi munkást 
legyenek meg megyei kapitánynak és más fontos vezetőnek. Továbbra is az o gerinctelen kádereit akarja pozí
cióba rakni, vagy más megyébe átvinni.”  Belügyi pártszervezetek jelentése, 1956. december 15. komi. Vala
mint: „Mindig csak azzal találkoztam, hogy széjjel akaiják verni ezeket a [karhatalmi] alakulatokat. Láttam, 
hogy a hivatásos katonai szervek úgy néznek ezekkel egymásra, mint a kutya és a macska... »a Kádár legé
nyekkel, a pufajkásokkal baj van.«” Marosán György az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP 
jegyzőkönyvei. II. 127. o.

118 Czinege Lajos: Jelentés az Intézőbizottságnak a karhatalom helyzetéről. 1957. január 4. Sortüzek 1. 101. o. 
{A továbbiakban: Jelentés az Intézőbizottságnak, 1957. január 4.)

119 A Budapesti RendorfŐkapilányság Politikai Nyomozó Osztályának jelentése az ellenség tevékenységéről, az el
lene folyó harc helyzetéről Budapesten. 1959. február 23. MÓL 288. f. 30/1959/4. ő. e. Ezt megelőzően még 
rosszabb volt az arány: egy 1957-es jelentés 60%-ra lelte a sem szakmai, sem operatív iskolát nem végzett be
osztottak arányát. Az MSZMP Adminisztratív Osztályának jelentése a BM Politikai Nyomozó Főosztály munká
járól. 1957. december 7. MÓL 288.1. 30/1957/2. ő. e. (A továbbiakban: Az Adminisztratív Osztály a Politikai 
Nyomozó Főosztályról, 1957. december 7.)

120 Az Adminisztratív Osztály a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. december 7.
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raányba kerülhet, és később módja lesz előlépni [...]. Az embereknek meg kell mutatni a 
perspektívát.” 121

A központi forradalmi alakulat(ok) felállása is nehezen ment. A Katonai Tanács 1956. de
cember 4-i ülésén pánikhangulat uralkodott el a magyar fegyveres erőknek a megújuló tün
tetésekkel szembeni tehetetlensége láttán. Úgy értékelték, hogy „a magyar hadsereg ezeknek 
az eseményeknek csendes szemlélője volt [...] a jelenlegi rendőrség összetétele és magatar
tása azt bizonyítja, hogy nem alkalmas a feladatok betöltésére [...] a tiszti ezredek harci szel
lemét feltétlenül emelni kell” , de megkérdőjelezték azt is: vajon a „jelenlegi utasítások, amik 
a karhatalmi ezredek felé kimentek, megfeleltek-e egy ellenforradalmi akció ellen” ? A tragi
kusnak értékelt helyzetből a kiutat úgy vélték megtalálni, ha alapos politikai tisztogatást haj
tanak végre a honvédségnél és a rendőrségnél: „Kezdjék meg a rendőrök felülvizsgálását, a 
takarítást” -  ahogy Úszta Gyula fogalmazott - ,  növeljék és koncentrálják erőiket, hogy a „tö
meggel szemben tömeget”  tudjanak állítani, hiszen „a fehérterror ellen háromszoros vörös- 
terrort kell alkalmazni” , miközben szükségesnek látták javítani a felderítés munkáját, és az 
információcserét a pártvezetéssel.122 A Katonai Tanács december 4-i megállapításaival össz
hangban az Ideiglenes Központi Bizottság másnap elrendelte a BM Karhatalmi Ezred létre
hozását igen rövid, december 7-i határidővel, miközben arról is döntöttek, hogy a fegyveres 
erők felállítása körüli anomáliák rendezése érdekében az ügyet az Ideiglenes Intézőbizottság 
valamelyik soron következő ülése elé kell vinni.123 A szervezés azonban minden sürgősség és 
sürgetés, a hatalom szándékai ellenére lassan és nehézkesen haladt, Czinege már egy hét 
múlva támadta a hadsereg és a rendőrség vezetőit, amiért „nem helyeznek kellő súlyt az egy
ség minél gyorsabban történő harckész állapotba való hozására” , miközben az Adminisztratív 
Osztály már 430 válogatott, megbízható kommunistát irányított oda ez idő alatt.124 1957. ja
nuár 4-i jelentésében arról számol be, hogy már „900 teljesen megbízható, szilárd párt- és 
szervezett munkást”  küldött az alakulatba, de annak felszerelése és felhasználása még min
dig számos kívánnivalót hagy maga után.125 Még 1957 februárjában is a párt legfelső vezeté
sének kellett az ügyben interveniálnia: „Meg kell nézni, miért folyik lassan ez a sürgős 
dolog.” 126 Az alakulat létszáma 1957 tavaszára már meghaladta a 2000 főt, köztük számos 
görög és jugoszláv emigránssal.12̂  (1957 elején felmerült egy önálló görög karhatalmi zaszlo- 
alj felállításának terve is, ezt azonban elvetették.128)

121 Kádár János a z MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 128. o.

122 A Katonai Tanács 1956. december 4-i ülése. In Sortüzek /. 78-83. o.
123 Az MSZMP IIB 1956. december 5-i határozata. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 237. o. Csak a határozatot követő 

negyedik IIB-ülés foglalkozott a karhatalom helyzetével, tekintettel arra, hogy a pártvezetésnek számos egyéb 
feladat is a körmére égett 1956 végén (a pártsajló megregulázása, az értelmiségi ellenállás felszámolása, a kor
mányprogram előkészítése, a Nagy Imre-csoport ügye stb.), miközben folyamatosan kellett ápolni a párt nem
zetközi kapcsolatait a fenyegető gazdasági helyzet javítása érdekében is. De a kérdés megvitatását hátráltatta 
az is, hogy az érintettek nem tudtak egymással megállapodni, nem tudtak az MSZMP IIB számára egységes ter
vezetet készíteni. Kádár kifogásolta is, hogy „a kérdés nem nagyon alkalmas formában került az Intézőbizott
ság elé, mert négy jelentés és négy javaslat van.”  Kádár János az MSZMP IIB 1957. január 14-i ülésén. In 

MSZMP jegyzőkönyvek, I. 305. o.
124 Czinege: Jelentés, 1956. december 12.
125 Czinege: Jelentés az Intézőbizottságnak, 1957. január 4.
126 Marosán György az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 127. o.
127 Széchy András: A BM Budapesti Forradalmi Karhatalmi Ezred 1956-57-es tevékenységéről. Hadtörténeti Le

véltár, 1956-os gyűjtemény, 10. ő. e. 406—416. f.
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A felállítandó karhatalmi egységek elhelyezése, létszámkeretének kijelölése az ország 
közigazgatási beosztásához igazodott: Budapestre egy ezredet telepítettek, azokra a megye- 
székhelyekre, amelyek egyben megyei jogú városok is voltak (Debrecen, Miskolc, Pécs és 
Szeged) egy karhatalmi zászlóaljat, a többi megyeközpontba egy-egy karhatalmi századot. 
A sablontól mindössze három esetben tértek el: század helyett zászlóaljat telepítettek Győrbe 
és Szombathelyre, Győr esetében ezt a városnak a forradalom idején betöltött kiemelkedő sze
repe, a rendcsinálás nehézségei, földrajzi helye és jelentős ipara kellőképpen indokolta, míg 
Vas megye az Ausztriával közös hosszú határszakasz miatt részesült e megkülönböztetett elbí
rálásban. Végül az átlagos egy helyett két századot kívántak felállítani Pest megyében.128 129 Vi
déken általában 1956—1957 fordulóján álltak fel a karhatalmi egységek, majd a politikai osz
tályok, ezt követően kezdődhetett csak meg az érdemi munka.130

Az utcát visszahódítani hivatott, ezért (a rendőrségen létrehozott politikai osztályokkal 
szemben) széles nyilvánosság előtt szervezett karhatalom felállítását a kormányzat nem az el
lenforradalom (még nem is mindig nevezték annak) elleni harccal, hanem elsősorban a köz
törvényes cselekményeket elkövetőkkel szembeni védekezéssel, a közrend és közbiztonság 
megteremtésének növekvő szükségével indokolta, így igyekezett azt elfogadtatni a lakosság
gal. A fővárosban elsőként felállt karhatalmi századot is ennek jegyében köszöntötte a hiva
talos pártsajtó: „Az új karhatalom megalakulása alkalmából üdvözöljük azokat a rendőröket, 
katonákat, munkásokat, akik részt vállalnak a rend megteremtésében. Köszöntjük őket, mint 
a rend és a nyugalom őrzőit. Azt kéri tőlük Budapest lakossága, hogy kemény kézzel sújtsa
nak le a fosztogatókra, a bűnözőkre, s védjék meg a lakosság, az ország vagyonát.” 131 Ahogy 
országosan befejeződtek a fegyveres harcok, és megalakult Budapesten a második honvéd 
karhatalmi ezred, máris változott, egyre inkább politikai jellegű lett a nyilvánosan is vállalt 
feladat: „Feladatuk a rend biztosítása, s az orvlövészek lefegyverzése. A tiszti járőrök a le- 
fegyverzett rendzavarokat a népköztársaság igazságügyi szerveinek adják át.” 132 De a karha

128 Határozati javaslat az Intéző Bizottság 1957. január 14-i ülésén tárgyalt Jelentés a karhatalom helyzetéről cí- 
mű napirenddel kapcsolatban. 1957. január 23. MÓL 288. f. 30/1957. 7. o. e.

129 Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.
130 Tóth Lajos Borsod megyei és Diósi Imre Nógrád megyei ügyész felszólalása az 1957. február 4-i országos ügyé

szi értekezleten. OSZK Kézirattár, 1956-os gyűjtemény. Tyekvicska Árpád könyvében 1957 januárját még csak 
a kezdeti lépések megtétele idejének tekinti, a „megyére kitekintő munka azonban csak az osztály [politikai 
osztály] tényleges feltöltése után, 1957 februárjában indult meg.” In Tyekvicska: A bíboros és a katona, 71. o. 
A vidéki karhatalomra vonatkozóan lásd még: „A karhatalmi zászlóaljak szervezése Miskolcon, Pécsett, Szege
den és Szombathelyen befejezéséhez közeledik. Debrecenben és Győrben még kezdeti állapotban van.”  A kar

hatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.
131 Fontos politikai üzenete volt a szövegben a sorrendnek: a korábbi évek gyakorlatával szemben a magántulajdon 

védelmét a közös elé helyezték, illusztrálandó a kádári hatalom forradalmi újszerűségét. Lásd Gyors ütemben 
szervezik az új karhatalmat. Népszabadság, 1956. november 11.

132 Intézkedések a közbiztonság megszilárdítására. Népszabadság, 1956. november 13. Szükséges megjegyezni, 
hogy az igazságügyi szervek ekkor még a teljes szélesettség állapotában voltak, így nem tudták átvenni a karha
talom által letartóztatottakat. Szénási Géza 1956. december 19-én tartotta első tájékoztató, eligazító értekezletét 
a megyei ügyészek részére, érdemben és általában csak ezt követően indult el az ügyészségeken a politikai ügyek 
vizsgálata, bár megjegyzendő, hogy december 12-tól elkezdődött a munka a legelőbb talpra állított katonai -  el
sősorban a budapesti -  ügyészségeken, noha ennek színvonala -  különösen az első napokban -  hihetetlenül ala
csony, rendezetlen volt. A büntetés-végrehajtás a Belügyminisztérium alá tartozott, így a kitétel a börtönökre sem 
vonatkozhat. Akit ebben az időben valamelyik szerv letartóztatott, az jó  ideig annak őrizetében maradt.
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talom elfogadtatása érdekében továbbra is előtérben maradt a széles nyilvánosság elé szánt 
megfogalmazásokban a köztörvényes cselekmények üldözése.133 A szövegekből nehéz volt 
pontos képet nyerni arról, mi is a karhatalom valódi célja, ez igazán akkor lett világos, ami
kor már egyre többen rendelkeztek konkrét, személyes élményekkel, amikor egyértelművé 
vált, hogy a forradalmi események során elkövetett cselekményeket kriminalizálva a hatalom 
tudatosan és szándékosan elmossa a köztörvényes és a politikai tevékenység közötti határt. 
1956. november 21-én az országban már 13 810 fő teljesített karhatalmi szolgálatot, 5140-en 
a belügyi, 7554 a honvéd- és 1116-an a megyei pártbizottságok által szervezett karhatalmi 
alakulatokban.134

A karhatalomhoz képest is megkésve kezdődött el a politikai osztályok felállítása, amihez 
meg kellett várni a volt AVH-sok felülvizsgálatát. A munka beindítását nehezítette az a több
frontos politikai küzdelem, amelyet az osztályok vezetői és beosztottai kezdettől folytattak az 
általuk megbízhatatlanoknak minősített személyekkel és intézményekkel szemben. Helyzetü
ket nehezítette, hogy az AVH utódaként létrehozott „Főosztály”  akkor kezdett el szerveződni, 
amikor a kormányzat nyilvánosan még megtagadta a „Hatóságot”  és az államvédelmiseket, 
felülvizsgálatukkal színleg felelősségre vonásukat készítve elő.135 Ugyanakkor az államvédel
misek kezdettől fogva minél teljesebb restaurációra törekedtek, mutatja ezt a politikai nyo
mozók panasza is az október 23-a előtti hibákra, amikor „a törvényesség egyoldalú értelme
zéséből származó liberalizmus”  károsan hatott az állomány harckészségére.136 Az első félévi 
munkáról adott összefoglaló jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy az október 23-a előtti hi
bás politikai értékelés alapján hozott káros intézkedések jelentősen csökkentették az opera
tív munka hatékonyságát: „Az 1956. októberi ellenforradalmat megelőzően kialakult politikai 
légkör és azon belül az egyre erőteljesebben jelentkező jobboldali, revizionista irányzatok, 
amelyek háttérbe szorították azt a körülményt, hogy a szocializmus építésének viszonyai kö
zött számolni kell az ellenséges osztályerők tevékenységével, éreztette hatását az ügynöki 
munka ütőképességének vonalán. A korábban kialakult, elkövetett túlzások és törvénytelen
ségek hibáinak kijavítása során több olyan intézkedés is született, amelyek az ügynöki mun
ka hatékonyságát csökkentették,” 137 fordították vissza a politikai vezetésre azt a vádat, hogy 
nem jelezték idejében az ellenforradalom szervezését, miközben ha nem is a klasszikus meg
fogalmazás szerint, de azt állították, hogy a proletárforradalom győzelme után is létezik az 
osztályharc, vagyis szükség van politikai rendőrségre.

Az államvédelem hatékonyságát erősen meggyengítették a forradalmi események. Az ál
lomány októberi megrettenése, menekülése megnehezítette a munkát, amint erre az 1956 de
cemberében készült jelentés eufemisztikus megfogalmazása is felhívja a figyelmet: „az ope

133 „Számos esetben foglak el fegyveres fosztogatókat, akik áruházakat, üzleteket, lakásokat raboltak ki. Ezeket bí
róság elé fogják állítani.”  Egységes, új karhatalom a népi demokratikus rendszer megvédéséért. Népszabadság, 
1956. november 14.

134 Czinege Lajos: Jelentés a rendőrségi karhatalom helyzetéről. 1956. november 21. MÓL 288.1. 30/1957. 7. ő. e.
135 „A  Budapesti Főkapitányságon megszerveztük a Politikai Nyomozó Osztályt, amely igen nehéz körülmények 

között alakult meg néhány fővel, abban az időszakban, amikor az AVH ellen a legnagyobb volt a gyűlölet, és 
igen sokan nem akarlak munkát vállalni ezen a területen. [...] Természetesen a mai állományt még személyi
leg felül kell vizsgálni, és munkamódszerein igen sok változtatnivaló van.”  Jelentés Tömpe Istvánnak, 1956. 
december 19.

136 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. február 8.
137 A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály ügynöki operatív munkájának helyzete. BM KI Miniszteri 

iratok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: A Politikai Nyomozó Főosztály operatív munkája.)
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ratív állomány jelentős része hatása alatt állt az október 23-a során kialakult helyzetnek. En
nek következtében eselekvőkészsége nem volt egységes. Sokan közülük önvédelmi kérdések
kel foglalkoztak [...]. Csak egészen az utóbbi időben lehet tapasztalni az állomány soraiban 
magasabb szervezettséget és nagyobb önbizalmat.” 138

A jelentést szignáló Mátyás László ezredes jelezte azt is, hogy a november 4-ét követő po
litikai bizonytalankodás, az ÁVH elítélése kedvezőtlenül hatott az ellenséggel szembeni harc
ra: emberei „időnként hatása alá kerültek azoknak a félhivatalos vagy hivatalos nyilatkoza
toknak, melyek tovább üldözték ennek a szolgálatnak a tagjait” .139 1957 februárjában -  nem 
sokkal leváltása előtt — már jóval erősebben vádolja a helyzetért a politikai vezetést, talán ép
pen abban a hiúnak bizonyuló reményben, hogy ezzel meg tudja tartani pozícióját: „Állomá
nyunkat rendkívül megviselte az ellene folyó kampány, a kialakult tömeghisztéria, különösen 
mert azt látták, hogy az ellenük folyó hangulatkeltésben egyes párt- és állami funkcionáriu
sok, szervezetek és nem utolsósorban a sajtó is részt vett. [...] Hozzájárult ehhez a felülvizs
gálat, amit az állomány tagjai megalázónak tartottak. Elvtársaink és családjuk élete veszély
ben forgott, sokakat kiraboltak, és a fenyegető közhangulat miatt egyesek hosszú ideig nem 
mehettek vissza lakásukba.” 140 A jelentésben foglaltak helyenként azonos megfogalmazás
ban visszatérnek egy 1957. február 25-re datált szövegben, vagyis már Mátyás leváltása 
(1957. február 14.) után.141 Czinege Lajos az 1957. januári intézőbizottsági ülés elé szánt 
észrevételeiben szóváteszi: „Igen gyakori volt, hogy a Belügyminisztérium vezető funkcioná
riusai, a rádió, a pártsajtó ismételten olyan nyilatkozatokat tettek, melyek a személyi állo
mány további demoralizálására vezettek.” 142

Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jelentésekben szereplő kampány, tö
meghisztéria a november 4-ét követő napokra vonatkozik.143 A szövegek legfőbb üzenete pe
dig az, hogy az államvédelmisek már akkor harcoltak az ellenforradalom ellen, amikor még a 
politikai hatalom (Kádár és Münnich) is ellenük foglalt állást, es a Tiszti Nyilatkozat szöve
gében is a hibák kijavítására irányuló hazafias mozgalomként aposztrofálták október 23-át. 
Név nélkül többeket megvádolnak, felelőssé tesznek a part- és allami vezetők közül is azért, 
hogy késleltették az államvédelem harcba vetését. Ekkor már a legénység átmentésének ér

138 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztály elmúlt 20 napos operatív tevékenységéről. Budapest, 1956. december 
17. Mátyás László rendőr ezredes osztályvezető. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e. (A továbbiakban: 

Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1956. december 17.)
139 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1956. december 17.
140 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. lebruár 8.
141 Jelentés az októberi események értékeléséről. 1957. február 25. A fejléc és aláírás nélküli szöveg egyértel

műen a Politikai Nyomozó Főosztály álláspontja szerint számol be a történtekről. Ebben a fentebb idézett szö
veg a következő formában olvasható: „Hozzájárult ehhez a felülvizsgálat, amit az állomány tagjai ebben az idő
pontban különösen megalázónak tartottak. Elvtársaik és családjuk élete közvetlen veszélyben foigott, baiatai- 
kat megölték, akasztották, bebörtönözték, meghurcolták, óikét magukat többségükben kirabolták, es a fenyege
tői közhangulat miatt egyesek hosszú ideig nem mehettek vissza a lakásukba sem.”  BM KI Miniszteri iratok, 

1957. 40. ő. e.
142 Czinege: Észrevételek, 1957. január 15.
143 Ennek jogosságát erősítik egyéb források is, így például a győri munkástanácsok Budapesten járt küldötteinek 

beszámolója: „Ma a vagongyári munkástanács ülésén budapesti úljukról számolták be a küldöttek. Elmondot
ták, hogy ma még nagyon veszélyes az országúton való utazás. Számtalanszor igazoltatták őket oroszok, magyar 
katonák, valamint szabadságharcos csoportok, ez utóbbiak főleg ávósok után kutattak. Maros József korabeli 

naplója. 1956. november 14. OSZK Kézirattár, 1956-os gyűjtemény.
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dekében megtartott felülvizsgálat is a felhozott vádak közé kerül, és szó sincs az államvéde
lem hibáiról, nemhogy bűneiről, ehelyett kampány, tömeghisztéria, hangulatkeltés volt az oka 
annak, hogy fenyegető közhangulat alakult ki. Ezt részleges érvénnyel már 1956. november 
21-én Kádár is megállapította: „Az államvédelmi[s]ek elleni tömeghangulat két forrásból 
származik: saját hibájuk, hogy mindenfelé nyomoztak, túlzások részesei voltak, a másik a fon
tosabb, hogy felszították ellenük a reakciósok a tömeget, mert halálig kitartottak becsületből 
a párt mellett, mert teljesítették a parancsot.” 144 Mátyás László, a Politikai Nyomozó Főosz
tály néven reinkarnálódott AVH vezetője tovább támadva a politikai vezetést, a fentieken túl 
azzal magyarázta a politikai nyomozómunka hiányosságait, hogy „olyan létszámkeretet kap
tunk, ami eleve erősen megnehezítette a munkát.” Szerinte a sokáig húzódó átszervezés, a 
technikai eszközökkel való rossz ellátottság, az operatív munkához szükséges eszközök hiá
nya stb. gátolta a munkát.145 Vagyis Mátyás véleménye szerint az államvédelmi apparátus 
nem a politikai vezetés szándéka szerint, hanem szinte annak ellenére, attól akadályoztatva 
vette fel a harcot november 4-e után az „ellenforradalommal” , féllegalitásban dolgozott, és 
így ért el eredményeket.

De az önbizalom visszaszerzése sem volt önmagában elég a munka megindításához. A for
radalom idején a különböző megyei főosztályok és osztályok elfoglalásával az ÁVH-nak nagyon 
sok titkos, bizalmas irata került a felkelők kezére, így dekonspirálódtak módszerek, ügynö
kök, titkos találkozóhelyek. „A  bizalmas anyagok kb. 60%-a megsemmisült vagy dekons- 
pirálódott ,145 147 valamennyi részleg súlyos veszteségeket szenvedett, a legérzékenyebbet talán 
a hírszerzés: „összes külföldön lévő rezidentúrájuk a Külügyminisztériumban bekövetkezett 
ellenforradalmi cselekmények miatt dekonspirálódott” ,141, de súlyos létszámproblémákkal 
küzdött mind az operatív tisztek, mind az ügynökség szempontjából a Belső Reakció Elleni, 
az Ipari és Közlekedési Szabotázs Elhárító és a Vizsgálati Osztály is, amelyekre a megtorlás 
beindításakor a munka dandárja várt. A szétesettség minden szempontból teljes volt, ami ki
váló lehetőséget kínált a valódi újrakezdéshez. „A  hálózati operatív munka beindításánál kel
lett a legnagyobb nehézségekkel megküzdeni úgy Budapesten, mint vidéken. Egyes megyei 
szerveknél a nyilvántartás jelentős részét, vagy [sic!] teljesen megsemmisítették. Több helyen 
az operatív anyagok, pl. Miskolcon, Egerben, de máshol is egy jelentős része az ellenforradal
márok kezére jutott, megismerték az ügynökség jelentős részét, és így azt tovább használni 
nem lehet.148 Az ügynökség egy jelentős része az államvédelemmel szemben megnyilvánuló 
tömeghisztéria, majd a kormányintézkedések hatására megtagadta a munkát, egy kis része ki
szökött az országból. Ezek és az operatív állománynál tapasztalható problémák (demoralizált- 
ság, titkos állomány) jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az operatív hálózati munkában nem 
haladtunk megfelelően előre” .149 Az 1957 januárjáról készített bűnügyi statisztikai jelentés

144 Kádár János az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. í. 76. o.
145 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. február 8.
146 A Politikai Nyomozó Főosztály operatív munkája.
147 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1956. december 17.

148 Hogy a politikai osztályok — és a hatalom — számára milyen fontos volt az illetéktelen kezekbe került operatív 
anyagok legteljesebb begyűjtése, azt jól bizonyítja a miskolci Újlaki Csaba ellen lefolytatott eljárás. Újlaki a 
lorradalom napjaiban jutott hozzá a miskolci ÁVH egyes irataihoz, azokból néhányat lemásolt, és rokonainál, 
ismerőseinél helyezett el. A nyomozók gondosan összegyűjtötték valamennyi fellelhető példányt. A házkutatás
ra érkezők elől Újvári húga a mosóteknőbe rejtette az iratokat, majd férje a mosóvízzel együtt kiöntötte azokat 
a WC-be. Amikor a nyomozók ezt megtudták, csáklyákkal végigkotorták az emésztőt, hogy kihalásszák onnan 
a másolatokat. Újvári Csaba vizsgálati dossziéja. Történeti Hivatal, V—145.092.
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is azzal magyarázza a rendőrség munkájának gyengeségét, hogy „az ellenforradalmi esemé
nyek majdnem teljesen szétverték a rendőri ügynökséget, amely január hónapban még nem 
tudott talpra állni.” 149 150

A Politikai Nyomozó Főosztály az ügynöki hálózat gyors reorganizációjára törekedett, ami 
ez esetben is együttjárt a megújításra törekvéssel. Itt az volt a szempont, hogy az ügynökök 
minél jelentősebb hányada kerüljön ki az ellenségesnek minősített kategóriákból annak ér
dekében, hogy a hatóságok számára hasznosabb információkat tudjon szolgáltatni, egyben 
csökkenjen körükben a párttagok aránya.151 Még 1956 végén határoztak a hálózat felülvizs
gálatáról, a dekonspirálódott vagy megbízhatatlan, alkalmatlan ügynökök kizárásáról és „új 
minőségi hálózat létrehozásáról” .152 Az ügynöki hálózat gyors kiépítése azonban számos ve
szélyt rejtett magában: „vannak olyan tapasztalataink, miszerint az ügynökség felülvizsgála
ta nem elég alapos, a kapcsolat újrafelvétele előtt az ügynökség régi tagjait nem ellenőrzik le 
kellően, és így könnyen előfordulhat, hogy dekonspirált, áruló, vagy esetleg visszafordult ügy
nök kerül a hálózatba” .153 154 Még egy 1958 végén készült jelentés is kénytelen volt megállapí
tani, hogy „sorozatos hibák fordulnak elő konspiratív tekintetben. Gyakori az ügynöki árulás 
és provokáció [...] az operatív osztályok nem fordítanak kellő figyelmet az ügynökségtől szer
zett adatok, jelzések ellenőrzésére” .151 A Politikai Nyomozó Főosztály 1957. évi munkájáról 
készített jelentés is leszögezte, hogy „kevés az alaposban] ellenőrzött ügynök, mert nem meg
felelően hajtották végre a belügyminiszter elvtárs idevonatkozó parancsát. Például nem ellen
őrizték, mit csinált az illető az ellenforradalom alatt, nem dekonspirálódott-e, vagy lett áruló 
[sic!]. Gyakran tapasztalható felületesség az új beszervezéseknél is.” 155

De nemcsak ügynökök, hálózati személyek lepleződtek le a forradalom napjaiban, hanem 
az AVH tisztjei közül is számosán. Kádár az Intézőbizottság 1957. február I2-i ülésén emlé
keztetett arra, hogy „a felkelők birtokában volt az egész államvédelmi lista és az összes párt
funkcionáriusok névsora és címjegyzéke [...] úgy néz ki, hogy az államvédelmisták közül kb. 
150-200-at kiengedtek a felkelők, és beszerveztek. Azok közül néhány, mikor újból behívták, 
becsületes volt, és megmondta, hogy ne vegyenek vissza, mert engem beszerveztek.” 156 Ez 
felvetette az egykori államvédelmisek új szempontú, tényleges felülvizsgálatát.

1957 első felében a hálózati felderítés továbbra is hallatlanul gyenge lábakon állt. „Az ez 
évben foganatosított összes letartóztatottaknak [sic!] mindössze 5,2%-a olyan, akik letartóz
tatásukat megelőzően hálózati felderítés alatt állottak, illetve annak eredményeképpen követ
kezett be az őrizetbe vétel. [...] 1957. május hónapban a politikai nyomozó szervek 413 főt 
vettek őrizetbe, és a letartóztatott személyek közül csupán egy fő volt, akinek személyi dosz- 
sziéja volt” .157

149 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. február 8.
150 Bűnügyi statisztikai jelentés, 1957. január. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 25. Ó. e.
151 Az Adminisztratív Osztály a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. december 7.
152 Feladatok meghatározása a rendőrség vonalán. 1956. december vége. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 15. o. e.

153 A Politikai Nyomozó Főosztály munkája 1957. március 15-ig.
154 Jelentés a büntelőpolitikánk egyes kérdéseiről szóló határozat végrehajtásáról az állambiztonsági szervek munká

jában az 1958. február 1. és augusztus 1. közötti időszakban. 1958. november 19. MÓL 288. f. 30/1958/2. Ő. e.
155 Az Adminisztratív Osztály a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. december 7.
156 Kádár János az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei II. 121. o. A kutatás jelenle

gi szintjén nincs adatunk arról, hogy a felkelők államvédelmiseket szervezlek volna be, de tudunk olyan eset

ről, amikor azok önként csatlakozlak a forradalomhoz.
157 A Politikai Nyomozó Főosztály operatív munkája.
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A Politikai Nyomozó Főosztály munkájának hatékonyságát tovább csökkentette az a törek
vésük, hogy megfeleljenek a politikai elvárásoknak. A főosztály ugyanis -  az 1956. decem
beri parthatarozat iranymutatasat figyelembe véve — arra törekedett, hogy leleplezze mind
azon erőket, amelyek „tudatos szervezkedése”  az ellenforradalmi robbanáshoz vezetett. 
A már idézett 1956. december 17-i jelentés szerint: „Jelenleg [...] hálózati úton kutatják az 
illegalitásban lévő horthysta ellenforradalmi elemeket” .158 Ez nem hozhatott jelentős ered
ményt, de a megkövetelt lojalitásnak megfelelően saját hibájukként vállalták ennek következ
ményeit: „Nem tudtuk elegendő ténnyel bizonyítani az imperialista hatalmak szerepét az 
ellenforradalom elokesziteseben, kirobbantásában és támogatásában. Az operatív munka 
gyengesége következtében nem tudtuk dokumentumokkal bizonyítani, hogy az október 23-án 
elkezdődött ellenforradalom nem spontán, hanem a belső és külső reakciós erők szervezett 
akciójaként jött létre.”  A további feladatok meghatározásánál igyekeztek óvatosabban fogal
mazni, amikor az „eszmei irányítókat” , a „szervezkedések vezető személyeit”  kívánták ártal
matlanná tenni, mindeközben különös figyelmet fordítva az osztályidegen személyekre, és ar
ra, hogy „el kell érni, hogy a letartóztatottak szociális összetétele ebben az irányban 
javuljon” .159 Ennek biztosítása érdekében utasították a szerveket az osztályhelyzet körülte
kintő meghatározására, ami tág lehetőségeket nyújtott az adatok manipulálására. Az osztály
szempontokat minden eredménytelenség ellenére a megtorlás folyamán mindvégig és minde
nütt igyekeztek érvényesíteni.160

ELLENTÉTEK

Az 1956 végére, 1957 elejére felállt fegyveres erők helyzete rendkívül zavaros volt. Léteztek 
a Belügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó karhatal
mi alakulatok, felállt és szerveződött a Politikai Nyomozó Főosztály, de továbbélt a törekvés, 
hogy a rendőrség is vegye ki a részét az „ellenforradalmárok”  elleni harcból: „államvédelmi 
munkájuk során a politikai osztályoknak támaszkodniuk kell a rendőrségi szervekre, fokozot
tabban kell azokat bevonni az ellenséges illegáció [sic!] felderítésébe és leleplezésébe,161 no
ha az utóbbit be nem fejezett megtisztítása miatt még ekkor is úgy értékelték, hogy munkájá
ra „a rossz vezetés és nem egy esetben ellenséges vezetés következtében a gyávaság és inga

158 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1956. december 17.
159 Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. február 8.

160 Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989. Budapest, 1993, Zrínyi. Valamint: „A  volt uralkodó osz
tályok hazai maradványai többségükben mint -munkások- (segédmunkások, gépkocsivezetők, bányászok stb.) 
helyezkedtek el, és ma is mint a munkásosztály képviselői lépnek fel. [...] Az ellenség legfőbb és legtudato- 
sabb bázisát továbbra is a volt uralkodó osztály tagjai képezik [...]. A kifejezetten osztályidegen elemeken kí
vül támaszkodik a horthysta államapparátus vezetőire, volt katonatisztekre, a volt fasiszta pártok kádereire, a 
volt koalíciós pártok jobbszamyára, a huligánokra és a lumpenprolelárokra, az értelmiség egy részére, az értel
miségi iljúság egyes rétegeire, de támaszkodik megtévesztett munkásokra és parasztokra is.”  Jelentés az 
MSZMP IIB-nek a belső reakció elleni harc néhány kérdéséről. 1957. május. MÓL 288. f. 5/33. ő. e.

161 Feladatok meghatározása a rendőrség vonalán. 1956. december vége. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 15. ő. e. 
Valamint. „A tendori munka során felmerült fontosabb kérdéseket az ORK [ORFK] vezetője utasításban sza
bályozta. Így: elrendelte, hogy a megyei politikai nyomozó osztályok felállításáig a rendőrség bűnügyi szervei 
nyomozzák és derítsék fel az állam belső és külső közbiztonsága elleni bűncselekményeket” . Jelentés a rend
őrség munkájáról, 1956. december 7.
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dozás jellemző.” 162 Az alárendeltségi helyzet, a hatáskörök tisztázatlansága, a kiforratlan po
litikai helyzetből fakadóan egymásnak is ellentmondó rendelkezések és nyilatkozatok, ame
lyek elbizonytalanították az állományt, az eltérő jogi szabályozottság és nem utolsósorban a 
fizetésekben megmutatkozó különbségek egymással is szembeállították az azonos céllal létre
hozott testületeket, illetve a különböző helyekről verbuvált legénységet.163 Az 1956 végén a 
pártvezetés számára készített jelentés óvatos fogalmazásán is érződik a feszültség: „A  Belügy
minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium vezetőinek együttműködését kielégítőnek lehet 
mondani, de még mindig nem tudták biztosítani azt, hogy az együttműködés Budapesten és a 
vidéken is a feladatoknak megfelelő legyen. A két testület tagjai közt vetélkedés folyik, és ez 
nem egy helyen gátolja a karhatalom egységes fellépését az ellenséggel szemben” .164 A tata
bányai Beer-csoport egyaránt szembekerült a helyi rendőrséggel és az ügyészséggel, valamint 
a honvéd karhatalommal.165 Az erőviszonyokat jól mutatja, hogy végül szovjet segítséggel ők 
kerültek ki győztesen a küzdelemből, a karhatalmi egységeket 1956. december 10-én össze
vonták, egységes irányítás alá helyezték, „december 11-én új városparancsnokot kapott Tata
bánya, Csaba alezredes személyében, ezenkívül egy erős karhatalmi szakaszt Budapestről, 
amellyel most már biztosítva van Tatabányán a karhatalom” .166

Az amúgy is meglévő ellentéteket élezte a pozícióféltés, hiszen az államvédelmiseket, 
funkcionáriusokat azzal az „ígérettel [mozgósították], hogy a későbbiekben az önkéntes je 
lentkezés és alkalmasság figyelembevételével elsősorban őket és a többi karhatalmi ezredek 
állományát fogják figyelembe venni a honvédség és rendőrség újjászervezésénél” , ami mélyí
tette ellentétüket a leépítésektől fenyegetett rendőr- és honvédtisztekkel.167

Kezdettől nagyon rossz, alkalmasint ellenséges volt a rendőrség, valamint a karhatalmi 
egységek és a politikai osztályok állományának viszonya egymáshoz, de kiélezett hatalmi har
cot folytattak a fegyveres szervek vezetői is — a személyes ellentétektől tarkított küzdelemnek 
esett áldozatul Mátyás László és Pőcze Tibor - ,  szembenállásuk eredményezte például, hogy

162 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.
163 „Hosszú időn keresztül a párl[ot] vezető elvtársak is támogatták ezt a harcias, de fegyelmezetlen áramlatot, és 

ezért alakult ki egy igen erős rendőrségei lenes hangulat, ami még jelenleg is nagymértékben megvan. Jelen
leg is az a helyzet [a BM Karhatalmi Ezrednél!, hogy csak belső karhatalmistákból, honvédtisztekből és saját 
magukból akarnak parancsnokol választani.” Ambrus János rendőr alezredes jelentése Tömpe Istvánnak. BM 
KI Miniszteri iratok, 1957. 26. ő. e.

164 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül. Az Intézőbizottság elé keiülő végleges szöveg már a 
szőnyeg alá söpörte a problémát: „A  Belügyminisztérium munkája, különösen most, szorosan kapcsolódik a 
Honvédelmi Minisztérium munkájához. A két minisztériumot illetően az együttműködés jó. A karhatalmi fel
adatok közös és koordinált ellátása eredményes.”  Tervezet, 1957. január 15. kőiül, valamint Körösi György je
lentése Tömpe Istvánnak, 1956. december 15. körül.

165 „1956. december 7-e előtt már több személyt őrizetbe vetlek, de ezeket a személyeket a rendőrség sorozato
san szabadon bocsátotta, mert az ügyész nem volt hajlandó — a törvényességre hivatkozva — velük szemben el
járni.”  Körösi György jelentése Tömpe Istvánnak, 1956. december 15. kőiül. „Baranya ezredes [a honvéd kar
hatalom parancsnoka] ingadozó magatartást tanúsított, és már abba is belement, hogy a Beer-csoporlot lefegy
verezzék.”  Uo.

166 Körösi György jelentése Tömpe Istvánnak, 1956. december 15. kőiül. Kronológiai vázlatában Germuska Pál 
1956. december 7-re datálja a Beer-csoport és a Hunyadi tiszti osztag közös karhatalmi zászlóaljba való ösz- 
szevonásáról hozott döntést. Cermuska Pál: A forradalom Tatabányán. Kronológiai vázlat. In Évkönyv, III. 
1994. Budapest, 1994, 1956-os Intézet. 215-216. o. Nem vetendő el ugyanakkor a Tatabányán történtek ki
vizsgálására küldött Körösi ezredes dalálása.

167 Czinege: Jelentés az Intézőbizottságnak, 1957. január 4.
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teljes egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy a felállítandó munkásőrséget a párt irányítsa, 
hiszen ezzel kölcsönösen megakadályozták, hogy az új fegyveres alakulat a másik fél aláren
deltségi körébe kerülve, annak pozícióit erősítse.168 A kölcsönösen nagyfokú bizalmatlanság 
megnehezítette, sok esetben lehetetlenné tette a közös munkát. Túl azon, hogy a rendőrség 
hosszú időn keresztül politikamentességre törekedett, előfordult az is, hogy felléptek a karha- 
talmistákkal szemben.169

Hasonlóan rossz viszony alakult ki a különböző egységek között Csongrád megyében: 
„Párttagokból polgárőrséget szerveztek, amely a legkomolyabb fegyveres erőt jelenti a megyé
ben. Minden rendőrőrshöz 10-20 polgárőrt küldenek megerősítésre. A katonatisztek csak tar
talékot képeznek. Rossz a viszony a polgárőrség és a tisztek között. A rendőrségre egészében 
nem lehet támaszkodni” .170

A politikai megbízhatóság ráadásul nem járt együtt a szakmai ismeretekkel, sőt számos 
esetben akadályozta azok megszerzését. A rendőrség kísérletet tett arra, „hogy a legelemibb 
rendőri feladatokra tanítsa a bajtársakat” , akik ezt azzal utasították vissza, hogy ők nem akar
nak rendőrök lenni, őket az ellenforradalmárok elleni harcba küldte a párt.171

A politikai nyomozó és vizsgáló szerveknek még rosszabb volt a viszonyuk az ügyészsé
gekkel, mint a rendőrséggel. Az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten Szénási Gé
za meg is rótta kollégáit azért, mert „úgy látszott még december első napjaiban is, hogy a he
lyi szervekkel, de különösen a karhatalommal és a rendőrséggel a törvényesség és a módszerek 
tekintetében kikiiszöbölhetetlen az ellentét” .172 Az ügyészség rendelkezésére számos őrize
test szabadítottak ki a kistarcsai internálótáborból,173 174 de rendre szabadlábra helyezték a le
tartóztatottakat is, ahogy azt Sándor József kifogásolta az MSZMP Ideiglenes Központi Bizott
ságának 1957. február 26-i ülésén: „Somogy megyében [...] két elvtársat kivégeztek, s az 
ügyészség még egyetlen ember felett sem ítélkezett [sic!], még tárgyalást sem készített elő. 
Hiába tartóztatjuk mi le, ha az ügyészség kiengedi. Ezért véleményem szerint a belügyi szer
vek munkáját kritikusabban kell nézni” .171 Pártaktívákról érkezett jelentésekre hivatkozva

168 Tömpe Islván és Gyurkó Lajos az MSZMP IIB 1957. január 29-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 62-63. o.
169 „1957. január 1-jén Hámos Imre bajlársunkal, akit több ittas civil provokált, és ezekkel szemben fellépett, a 

rendőrség bevitte a XV kerületi kapitányságra, olt gumibotlal megverték, és hamisan azt állították róla, hogy 
lövöldözött, holott könnyen megállapítható volt, hogy pisztolyából egyetlen lövés sem ment ki. Megjegyezzük, 
hogy Hámos elvtárs régi munkásmozgalmi ember és kommunista párttag.”  A Budapesti Forradalmi Karhatalmi 
Ezred III. zászlóalj katonáinak levele Marosán Cyörgyhöz. 1957. január 3. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 1. 
ő. e. A leírt esetből nem az az érdekes, hogy ki kit provokált, hanem az, hogy rendőrök egy karhatalmistával 
szemben a civileket vették védelmükbe. Hasonló esetről számol be a Nógrád megyei rendőrkapitány tájékozta
tója is: „A  rendőrség egyes tagjai és egyes karhalalmisták közötti nézeteltérések verekedésig fajultak.”  A Nóg
rád Megyei Rendőr-főkapitányság jelentése az MSZMP Adminisztratív Osztályának. In Sortüzek I. 109. o.

170 Belügyi pártszervezetek jelentése, 1956. december 15. körül.
171 Ambrus János rendőr alezredes jelentése Tömpe Istvánnak. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 26. ő. e.
172 Szénási Géza az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kéziratláp 1956-os gyűjtemény.
173 „Megállapítható -  és erre számtalan példa van —, hogy az ügyészség rendkívül liberálisan bírálja el a közbiz

tonsági őrizetesek ügyét.” Tájékoztató jelentés a rendőri felügyelettel és a kitiltással kapcsolatos rendőri mun
káról. 1957. augusztus 6. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 65/a. ő. e.

174 Sándor József az MSZMP IKB 1957. február 26-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 178. o. A forradalmi ese
mények nem követellek emberéletet Somogy megyében, ellenben október 27-én Berzencén a községbe érkező 
halárőregység sorlüzének négy, a Kaposvár elleni november 4-i szovjet támadásnak öt halálos áldozata volt. Lásd 
Szántó László: Az 1956-os forradalom Somogybán. Kaposvár, 1995. Somogy Megyei Levéltár.



ÁLLAMB1ZT0NSÁGI DOSSZIÉ 47

Czinege Lajos is úgy értékelte, hogy „az ügyészség, illetve az ügyészek jelentős része nem 
vesz részt ebben a harcban, sőt menti, kiszabadítja az ellenforradalmárokat. A Legfőbb 
Ügyészségen olyan jelszó kapott lábra [sic!], hogy »az Ügyészség fő feladata a becsületes ha
zafiak megmentése«” . A helyzet megváltoztatása érdekében néhány ügyész letartóztatását ja
vasolta, sőt: „Azon ügyész, bíró, aki nem hajtja végre [nem vesz részt a statáriális eljárások
ban], azt azonnal el kell távolítani, s aki kimondottan ellenforradalmi cselekményt követ el, 
vele szemben is statáriumot kell alkalmazni” .175

Kezdetben az ügyészség, élve alkotmányban biztosított jogával, alkalmanként megkísérelt 
törvényességi felügyeletet gyakorolni a belügyi szervek fölött, azonban hamar kiderült, hogy 
kettejük közül melyik az erősebb. 1957 májusában a Nógrád Megyei Ügyészség ellenőrzést 
tartott a megyei rendőrkapitányság politikai osztályán, amelynek során az eljáró ügyész szá
mos formai és tartalmi szabálytalanságot észlelt és tett szóvá jelentésében (hiányos az előze
tes letartóztatást elrendelő határozat kihirdetése, nem figyelmeztetik a letartóztatottakat, hogy 
joguk van panasszal élni letartóztatásuk ellen, együtt őrzik a közbiztonsági őrizeteseket azok
kal, akik ellen büntetőeljárás folyik, az operatív részleg tanúkat hallgat ki már a nyomozás el
rendelése előtt, sőt több esetben ők kezdik meg a gyanúsítottak kihallgatását is stb.176). Vá
laszul a politikai nyomozók hamar találtak tanút arra, hogy az ügyben eljárt ügyész október
ben egyetértett egyes forradalmi rendelkezésekkel, így ő volt kénytelen távozni állásából, az 
általa bírált rendőri vezetők pedig helyükön maradhattak.177 178

Az ügyészek szorult helyzetét mulatja, hogy mindezek után a legfőbb ügyész 1957 őszén őket 
vonta felelősségre, amiért „nem törekedlek tapasztalataink szerint arra, hogy a nyomozó hatóság 
tagjai és közegei által elkövetett súlyos törvénysértéseket a felügyeletet ellátó ügyészek jelentsék 
[...]. Több esetben elmulasztották a fegyelmi vagy büntetőjogi felelősségre vonás szorgalmazását 
és annak vizsgálatát, hogy a felelősségre vonás alkalmas-e a törvénysértések megelőzésére” .175 Az 
Igazságügy-minisztérium, a Legfőbb Ügyészség és a Belügyminisztérium partalapszervezeteinek 
1957. február 5-én tartott közös értekezlete is egyetértett abban, hogy „különösen a megyékben 
alig tapasztalható a politikai ügyeket vizsgáló szervek tevékenységének ügyészi ellenőrzése” .179 
1957 második felében, a párt bünleléspolilikai irányelveinek előkészítése során zajló vitában 
Szénási Géza is panasz tárgyává lelte a belügy „sokéves uralkodó helyét a bűnüldözésnek azon 
szakaszában is, amely már főleg ügyészi feladat” , és a pártvezetés segítségét kerte ahhoz (ered
ménytelenül), hogy az ügyészség élhessen végre „négy év szűkítő és gyakran alárendeltségi gya
korlata után” a számára az alkotmányban meghatározott felügyeleti jogkörrel.180 A rendőrök és a 
volt ÁVH-sok közötti ellentét következtében maguk a rendőrök hiányolták a nyomozati munkába 
bevont karhatalmi egységek ügyészi felügyeletét.181

175 Czinege: lelenlés, 1956. december 12. A statáriális rendelkezéseknek nem volt olyan passzusa, amely alkalmaz
ható lelt volna a megtorlásban nem vagy nem kellő elszántsággal részt vevő ügyészekkel, tórákkal szemben.

176 Feljegyzés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Osztályánál 1957. május 9—10. napján megtartott el
lenőrzésiül. Nógrád Megyei Leváltál; XXV-5. Nógrád Megyei Főügyészség iratai. 1957. TŰK 004,1957. TŰK 012.

177 Nógrád Megyei Levéltár, XXV-5. Nógrád Megyei Főügyészség iratai. 1957. TŰK 033.
178 A legfőbb ügyész leirata. 1957. szeptember 17. Nógrád Megyei Levéltár, XXV-5. 1957. TŰK 0026.
179 A BM pártszervezetének javaslata a büntetőpolitika egyes elvi kérdéseinek egységes rendezésére. 1957. feb

ruár 27. MÓL 288. f. 30/1957/2. ő. e. (A továbbiakban: A BM pártszervezetének javaslata, 1957. február 27.)

180 Szénási Géza levele az MSZMP PB-nek. 1957. október 7. MÓL 288. f. 47/719. ő. e.
181 „A  karhatalmi egységek mellett szervezeti nyomozó részlegek fenntartása szükséges-e, ha igen, milyen határig 

leijedt, és szervezetileg biztosítani kell a nyomozó tevékenység feletti ügyészi lelügyelelel.”  A BM pártszerve

zetének javaslata, 1957. február 27.
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A szervek közti feszültségeket az eljárások alá vontak is jól érzékelték. Amikor 1957. 
augusztus közepén katonák vették át (részben) a kistarcsai internálótábor őrzését, az őrizete
sek körében elterjedt a hír, hogy ez a politikai enyhülés jele.182 Az internáltak ugyancsak tisz
tában voltak a rendőrség és az ügyészség közötti ellentéttel, a tábor parancsnoka fel is hívta 
a figyelmet annak veszélyére, hogy az őrizetesek úgy látják: „az ügyészség szervei erősen vé
dik Őket.” 183

A fegyveres testületek és a bűnüldöző szervek közötti rossz viszony aláásta mindkét szer
vezet hatékonyságát, késleltette az ellenforradalmároknak minősítettek felelősségre vonását, 
néhány esetben megakadályozta vagy megnehezítette a kapott feladatok végrehajtását.184 
1956. december 10-én Miskolcon „a rendőrkapitány kijelentette, ha a karhatalom lő a felke
lőkre, a rendőrség tüzet nyit a karhatalomra. Ennek a helyzetnek eredményeként az ellenfor
radalmároknak sikerült a borsodi nyomdát védő karhatalmi alakulat parancsnokát és egy 
szovjet elvtársat megölniük” .185

A helyzetet tovább bonyolította egyéb politikai erők (elsősorban az ugyancsak súlyos bel
ső megosztottsággal küzdő, helyi pártszervek) igénye a fegyveres testületek (politikai) fel
ügyeletére.186 Czinege Lajos már 1956 decemberében a párt káderhatáskörébe kívánta von
ni a fegyveres szervek fontosabb vezető helyei betöltésének jogát, ez azonban ekkor még al
kalmas helyi pártvezetőségek híján kivihetetlen volt.187 A pécsváradi pártbizottság 1957. 
március 26-án Biszku Bélának küldött levelében kifogásolta, hogy a helyi rendőrség pozíció
jukból elmozdított korábbi vezetői megítélésük szerint szigorúbb elbírálást érdemeltek volna 
„oportonista [sic!] és gyáva magatartásukért” , de elégedetlenek az új parancsnok munkájá
val is, ezért két politikai munkás beállítását kérik.188 A Nógrád megyei pártbizottság a rend
őrség felülvizsgálatában való részvételétől várta, hogy számára megfelelő káderek kerüljenek 
vezető pozíciókba. 1956. december 28-án úgy döntött, hogy Szabó István őrnagy189 leszere

182 Napi jelentés az őrizetesekről. Kislarcsa, 1957. augusztus 17. BM KI Közrendészeti Főosztály Rendőrhatósági 
Osztálya iratai. 227. ő. e. (A továbbiakban: Jelentés az internáltakról.)

183 Uo. 1957. június 7.

184 „Az ellenforradalmi erőknek bizonyos bátorítást adott különböző szervek (rendőrség, ügyészség, bíróság) bi
zonytalankodása, illetve számos esetben tudatos, kormánnyal szembeni ellenállása. Ezt bizonyítja, hogy újabb 
és újabb akciók szervezésével próbálkozik az ellenforradalom.”  Czinege: Észrevételek, 1957. január 15.

185 Belügyi pártszervezetek jelentése, 1956. december 15. körül. Miskolcon a megmozdulást csak a szovjet pán
célosok bevetésével sikerüli leverni. A karhatalmi alakulat agyonlőtt parancsnoka Oprendek Sándor őrnagy 
volt. Barlha Béla és társainak pere. Miskolci Megyei Bíróság, B. 176/1957., valamint: Lukovics László és tár
sának pere. Miskolci Megyei Bíróság, B. 181/1957.

186 AZ MSZMP IÍB 1957. január 14-i ülésének határozata utalta a helyi pártbizottságok illetékességébe a rendőr
ség felülvizsgálatának felügyeletét. In MSZMP jegyzőkönyvei. /. 321. o. A helyi pártvezetés természetesen ezt 
megelőzően is rendelkezett jogosítványokkal a rendőrség felelt, domináns szerepet játszottak például az AVH 
volt beosztottainak felülvizsgálatában.

187 Czinege: Jelentés, 1956. december 12.

188 A pécsváradi járási intéző bizottság elnökének tájékoztató jelentése. 1957. március 26. BM KI Miniszteri ira
tok, 1957. 83. ő. e.

189 Szabó őrnagy 1945 óta volt párttag, 1944-ben lépett be a rendőrséghez. 1956. október 29-én vette át a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetéséi, miután elődje Csehszlovákiába menekült. Másnap tisztségéből kifo
lyólag a megyei nemzeti tanács elnökségének tagja lelt. November 5-én viszont ő adott fegyvert a Mrázik János 
és Laukó György által szervezett egységnek, akik a szovjet hadsereg megérkezését be sem várva akartak ren
del teremteni a megyeszékhelyen. Csak 1957. június 15-én bocsátották el a rendőrség állományából, majd no-
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lését kéri a fegyveres erők miniszterétől.190 A Heves megyei pártbizottság vezetője egyenesen 
a központi pártvezetés segítségét kérte a megyei karhatalom helyzetének rendezéséhez.191 
A budapesti pártszervezetek pedig a BRFK vezetőjét, Sós György ezredest vádolták ellenfor
radalmárok átmentésével, hiába, mert Sós a helyén maradt,192 noha a kezdeti időkben 
Czinege Lajos is bírálta határozatlanságáért.

Nem volt megoldva a fegyveres szervek egységes pártirányítás alá vonása sem. Az 
Igazságügy-minisztérium, a Legfőbb Ügyészség és a Belügyminisztérium pártalapszerve- 
inek 1957. február 5-i közös értekezletén is kifogásolták az általánosan kötelező érvényű 
központi irányítás hiányát, e célból bizalmas elnöki tanácsi határozat kiadását javasol
ták, vázolva annak legfontosabb elemeit.193 Lassan épültek ki az információs csatornák, 
a postások sztrájkjának letörése érdekében az Ideiglenes Intézőbizottság 1956. decem
ber 11-én hozott határozatot arról, hogy „A  postához és a vasúthoz katonai parancsno
kot kell kinevezni. Ezt belső rendelettel közölni kell az egész állománnyal” .194 1958 vé
géig „a közlekedés és posta területéről kb. 1000 embert vettek őrizetbe, és ugyanennyit 
távolítottak el” .195 A postások sztrájkja, kitartásuk a forradalom követelései mellett kor
látozta a politikai nyomozó osztályok által felhasználható operatív eszközök alkalmazá
sát (telefonlehallgatás, levelek felbontása).196 Elsősorban a szervezés kezdeti időszaká
ban a vidéki egységek magukra voltak hagyva, így jelentős különbségek alakultak ki.197 
A kapcsolattartás (és irányítás) megteremtése érdekében az Országos Rendőr-főkapi
tányság „repülő bizottságokat”  állított fel, amelyek a megyékbe kiszállva, a helyi párt- 
bizottságokkal egyetértésben segítették a rendőrség újjászervezését, politikai instruá- 
lását.198 1956. december 28-ra pedig országos rendőri vezetői értekezletet szerveztek a 
politikai helyzet és feladatok, valamint az egységes szervezés irányelveinek ismertetése 
érdekében, amelynek Tömpe István volt az előadója.199 „Az egységes elvi irányítás hiá-

vemberben letartóztatták. Négy hónapot töltött vizsgálati fogságban, amikor a Katonai Főügyészség bizonyíté
kok hiányában megszüntette ellene az eljárást. Rendőrtiszti pályájának azonban vége szakadt, haláláig vájár

ként, majd segédmunkásként dolgozott. Lásd 1956-os CD-ROM.

190 Tyekvicska: A bíboros és a katona, 70. o., valamint: Nógrád megyei beszámoló, 1956. december vége.

191 Sipos Levente forrásközlése, 198. o.
192 „Sós elvtársék a kerületi intézőbizottságok bejelentése után ahelyett, hogy leváltanák a kompromittált, ellen- 

forradalmi rendőrtiszteket, bizottságokat küldenek ki, vizsgálatokat folytatnak, és ezek a bizottságok, Sós elv
társat feltételezhetően megtévesztve, megmentik ezeket az embereket. Ilyen konkrét eset a II. kerületi rendőr- 
kapitányság vezetője kérdésében [...] és az újpesti kapitányság esetében is történt.”  Belügyi pártszervezetek 

jelentése 1956. december 15. körül.
193 A BM pártszervezetének javaslata, 1957. február 27.
194 A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a párt Kádárt és Aprót tette lelelőssé a végrehajtásért. Az MSZMP IIB 

1956. december 11-i határozata. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 254. o.
195 Az MSZMP BM Szervezet II. Főosztály Pártbizottságának jelentése a „belső reakció”  elleni harc néhány kér

déséről hozott párthatározat végrehajtásáról. MÓL 288. f. 30/1960/3. ő. e.
196 „A postán jelenleg uralkodó ellenforradalmi állapotok miatt ezek az operatív eszközök nehezen használhatók.” 

Jelentés a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1956. december 17.
197 „Az egységes vezetés és az egységes irányú rendőri munka kialakulását akadályozta, hogy az Országos Rendőr- 

[fő]kapitányság irányító és ellenőrző munkája, valamint a megyei szervek segítsége az alsóbb szervek felé, von
tatottan haladt. Az utóbbinak fő oka a gyenge és hiányos hírösszeköttetés volt.”  Jelentés a rendőrség munkájá

ról, 1956. december 7.
198 Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.
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nya okozza, hogy az egyes helyi szervek általában csak a helyi körülmények szempont
jából ítélik meg az elkövetett cselekményeket [...]. Alapvető elvi kérdésekben nemegy
szer ellentétes utasítások vagy ellentétes elvi állásfoglalások kerülnek az alsóbb szer
vekhez, melyek helytelen döntéseket vonnak maguk után, vagy a szükséges felső irányí
tás hiányos” .199 200

A helyi pártirányítás megteremtését sokáig akadályozta az a forradalomból örökölt törek
vés, amely igyekezett megőrizni a különböző intézmények függetlenségét a párttól. Győrött 
1956. november 16-án a rendőrségen tartott értekezleten az ideiglenes pártvezetés egyik el
ső embere, Sárosi János szorgalmazta a rendőrségi pártszervezet megalakítását. Azonban a 
pártszervezőnek kiszemeltek közül is „több jelölt nem vállalta a feladatot [...] a pártszerve
zőket többen azzal utasították el, nem látnak biztosítékot, hogy az MDP által elkövetett hibák 
ne ismétlődhessenek meg [...] kijelentették, szervezzenek több pártot, akkor majd tudni fog
ják, hova lépjenek be” .201 Az első időkben ugyanez volt jellemző a honvédségre is, ahol 
„egyes hivatásos tisztek úgy érveltek, hogy a hadseregben nincs szükség a pártra” .202 
Az 1956. november 19-i karhatalmi aktíván pedig a Zrínyi Katonai Akadémia küldötte azt kö
vetelte: „Felettünk ne rendelkezzen sem a szovjet katonai parancsnokság, sem a kerületi pb. 
[pártbizottság], persze együttműködés kell, de felettünk senki más ne rendelkezzen” .203 
De hátráltatta a szervek pártirányítás alá vonását az is, hogy a helyi pártvezetőségek külön
böző irányzatai, csoportjai 1956. december közepéig kiélezett hatalmi és politikai harcot foly
tattak egymással, részint a rákosista—kádárista ellentét, részint az október—novemberi tevé
kenységük megítélése miatt.204

FELÜLVIZSGÁLAT ÉS ÁTSZERVEZÉS

A felállítandó szervezet elvi szilárdságának és politikai megbízhatóságának követelményét az 
egykori ÁVH-sokkal való árnyékbokszolás mellett kezdettől gyengítette az idő szorítása, hi
szen az elsőrendű feladat egy akárhogyan is, de működő szervezet felállítása volt:205 „Hosz- 
szú időn keresztül lesz még tisztogatási munka [...] de most nem érünk rá, gyorsan kell 
szervezni” .206 Méghozzá valami újat, hiszen a rendőri munka október 23-a előtti hibáit szem
léletesen bizonyította maga a forradalom: „a rendőrség mint fegyveres testület ezekben az 
időkben feladatát elvégezni még csak megközelítően is képtelen volt. Ennek okai elsődlege
sen abban keresendők, hogy a rendőrség szervezetén belül egy állandó fluktuáció tette lehe
tetlenné egy törzsállomány kifejlődését, másodsorban a közrendvédelem területén dolgozó

199 Az értekezlet rövidített jegyzőkönyvét kihagyásokkal közli: Sorlüzek /. 76-85. o.
200 A BM pártszervezetének javaslata, 1957. február 27.

201 Vörös István: 25 év a dolgozó nép szolgálatában. A Győr-Sopron megyei Rendőrfőkapitányság története 1945. 
Győr, 1970, BM Tanulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség. (A továbbiakban: 25 év.) 66. o.

202 Fischer: A 3. zászlóalj történetének rövid leírása.

203 Az 1956. november 19-i karhatalmi aktíva jegyzőkönyve. MÓL 288. f. 30/1957. 7. ő. e.

204 „Zavarja a pártépílési munkát csaknem mindenütt a politikai funkcionáriusok között vívott személyi harc és az 
az agitáció, ami két jelszóval dolgozik: ki a sztálinista, s ki a rákosista?” Kiss Károly a megyei és budapesti ke
rületi első titkárok 1956. november 27-i értekezletén. Sipos Levente forrásközlése, 177. o.

205 „A rendőrség teljesen széleseit szervezet volt, s később sem lehetett mindig minőségi szempontokat figyelembe
venni.”  Münnich Ferenc az MSZMP IKB 1957. február 26-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 198. o.

206 Kádár János az MSZMP IIB 1956. november 21-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. 1. 76. o.



ÁLLAMBIZTONSÁGI DOSSZIÉ 51

rendőregyének elégtelen anyagi ellátottsága. Közrejátszottak továbbá a rendőrség szervezeté
ben lévő, nem összefogó, hanem széttagoló szervezeti felépítések, amelyek egy egységes szerv 
kialakulását eleve lehetetlenné tett[ék]” .207 Hasonlóan ítélte meg a rendőrség, általában a 
belügy október 23-a előtti helyzetét Tömpe István is: „a Belügyminisztériumban 1950 óta 
legalább három vezető garnitúrát váltottak le, 24 000 főt bocsátottak el. A rendőrlegénység 
fizetését igen alacsonyan tartották stb.” 208 A korábban már hivatkozott, a Győr-Sopron me
gyei rendőrség történetéről szóló brosúra egy egész fejezetben foglalkozik azzal, hogy a sze
mélyi kultusz kora milyen káros hatással volt az államvédelmi és rendőri szervek állományára, 
munkájára.209 A rendőrség (és a honvédség) szervezetszerú megújítása, átszervezése nem
csak az eredményesség biztosítása, a megtorlás beindítása, de az állomány megnyugtatása ér
dekében is sürgős volt: „a szervezés ténye az állomány előtt ismeretes, és ez bizonyos nyug
talanságot vált ki, a munkakedvet nagymértékben csökkenti. Ezért igyekszünk gyorsan 
végrehajtani az új szervezeti formát, hogy mindenki tudja a feladatát és beosztási helyét, ez
zel a fő figyelmet a szervezeti problémákról újra teljes erővel a rend helyreállítására tudjuk 
fordítani” .210 Ez a szándék teljes kudarcot vallott, hiszen még 1957 nyarán is újabb intézke
déseket kellett hozni az apparátus megtisztítása érdekében.211

A politikai szempontú tisztogatáson és a szervezet újjáépítésén kívül szükségesnek bizo
nyult az állomány felkészítése, kiképzése is, amit már 1956 decemberében szorgalmazott a 
Belügyminisztérium: „Meg kell szervezni az iskolai és tanfolyam [szerű] oktatást, és a rendőrség 
állományába újonnan felvett, valamint a hiányos képzettségű régi beosztottak átképzését” .212 
Erre ekkor még nem nyílt alkalom, így éles helyzetekben „a helytelenül alkalmazott rendőri 
intézkedések (igazoltatás, előállítás, kényszerítő eszközök alkalmazasa stb.) következtében 
bűnöző, ellenforradalmi elemek az intézkedő rendőri közegek ellen fegyvert használtak, testi 
épségüket megsértették, életüket kioltották” . Ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében 
rendelte el Garamvölgyi Vilmos ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője 1957. 
január 28-tól a rendőri állomány ki-, illetve továbbképzését.213 214 Intézkedését támogatta az 
Igazságügy-minisztérium, a Legfőbb Ügyészség es a Belügyminisztérium partalapszerveinek 
1957. február 5-én tartott közös értekezlete, amely arra az álláspontra jutott, hogy „szüksé
ges az őrizetbe vételek, házkutatások rendjének egyseges szabályozása, a gyakorlatban teen
dő intézkedések közérthető és kötelező erejű oktatása.” 211

A rendőrség és a honvéd tisztikar megtisztításának 1956. december közepére jött el az 
ideje, hiszen ekkorra felálltak az első karhatalmi egységek, amelyek egyre több erőt és önbi
zalmat merítettek saját, a törvényeket rendre áthágó első akcióik sikereiből, vagyis kisebb koc
kázattal lehetett átmenetileg meggyengíteni a többi fegyveres testületet.215 Valójában sokkal

207 Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.
208 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.

209 Vörös: 25 év. 48-51. o.
210 Jelentés Tömpe Istvánnak, 1956. december 19.
211 A belső reakció elleni harcban elért főbb eredmények adatai. 1957. június 10. MÓL 288.f. 30/1957/2. ő. e.
212 Feladatok meghatározása a rendőrség vonalán. 1956. december vége. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 15. ő. e. 

(A továbbiakban: Feladatok meghatározása a rendőrség vonalán.)
213 A rendőri állomány képzésének beindítása. 1957. január 17. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 9. Ő. e.

214 A BM pártszervezetének javaslata, 1957. február 27.
215 „A  különböző akciók végrehajtása, az ellenforradalmárok elleni bevetés, tüntetők szétoszlatása során az egysé

gek morálja komoly mértékben emelkedett, az emberek megismerték egymást harc közben, és ez nyugodtságot, 

biztonságérzetei ad az egyes embereknek.”  Czinege: Jelentés, 1956. december 12.
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inkább növelte a karhatalmisták biztonságérzetét, hogy a szavakban és parancsokban törvé
nyességet követelő hatalom már az első pillanatban szemet hunyt olyan súlyos törvénytelensé
gek fölött, mint például a Nyugati pályaudvarnál december 6-án elkövetett gyilkosságok. Az 
1956. december 28-i országos rendőri értekezleten Mátyás László igyekezett eloszlatni azok 
agg°dalmát, akik nem látták világosan, mennyire nem kell figyelembe venni a kormányzat tör
vényességet hirdető fennkölt szólamait: „igaz, hogy nem törvényes eszközökkel vertük szét az 
ellenforradalmat. Összevertük gumibottal a fejüket, összeszedtünk néhány tucat [sic!] embert, 
becsuktuk őket. Amikor rendkívüli állapotok vannak, rendkívüli eszközökkel kell dolgozni. 
[...] Ha nekem meg kell vedeni a proletár hatalmat, és én csak úgy tudom megvédeni, ha 
szembeszállva az ellenforradalommal törvénytelen eszközökhöz kell nyúlni, ezt nem lehet 
elítélni” .216 A párt megadta az események értékelését, jóllehet ez a következő hetekben-hóna- 
pokban még jelentős módosulásokon ment át. Végül az ekkor meghozott szigorú rendelkezések 
(statárium, internálás, gyülekezési tilalom, üzemi őrségek lefegyverzése) kellőképpen elretten
tettek a további ellenállástól, a menekülésektől és az első letartóztatásoktól amúgy is elég vér- 
veszteséget szenvedett lakosságot. December 12-én írt jelentésében javasolta Czinege Lajos: 
„Azonnal megkezdeni a hadseregből es rendőrségből a szabotőrök, ellenforradalmárokkal tar
tó elemek eltávolítását, a legfelelősebbek azonnal bíróság elé való állítását” .217

A bizonytalan helyzetben nagyon rövid időt szántak a felülvizsgálatra, már egy december 
végi belügyminisztériumi leirat sürgette annak gyors befejezését.218 Ezt Czinege is megerősí
tette január elején, arra hivatkozva, hogy az átszervezés elvonja a munkától az állomány fi
gyelmét, míg a „becsületes emberek”  amiatt aggódnak, hogy az „[ellenforradalmi] elemek 
bent fognak maradni a rendőrségen” .219

Az átszervezés, a fegyveres testületek állománya megtisztításának elhúzódása általános 
bizonytalanságot eredményezett: „a BM szervei hosszabb idő óta ezeket a [karhatalmi] egy
ségeket az átszervezéssel nyugtalanítják. Mindez végső soron oda vezethet, hogy a párt által 
mozgósított káderek tömegesen elvesztik bizalmukat a kormányban, a pártban” .220 A honvéd
ség esetében azt várták, hogy a Tiszti Nyilatkozat aláíratása viszonylag hamar tiszta helyzetet 
eredményez. A nagy tömegű leszerelés ellenére felülvizsgálatra és újabb elbocsátásokra csak 
ezt követően került sor. Czinege Lajos 1956. december 12-i értékelése szerint: „Ma sem in
dult meg a rendőrségen belül a tisztogatás. Olyan vezetők, illetve rendőrök, akik nyíltan az 
ellenforradalmárokkal tartottak, fegyverrel látták el őket, ma is helyükön vannak, sőt tapasz
talható bizonyos fokú védelmezés is, amikor ezeknek eltávolítását a pártszervek felvetik. (An
nál nagyobb aktivitást lehet tapasztalni a volt Államvédelmi Hatóság tagjainak felülvizsgálá
sa és minél nagyobb szambán való kiszorítása irányában a rendőrség különböző szerveinél, 
illetve kisebb-nagyobb beosztású parancsnokainál).” 221 1957 elejére mind a rendőrség, mind 
a honvédség túlesett a felülvizsgálat első hullámán, mindkettő úgy értékelte, hogy szerveze
tileg és ideológiailag megtisztult, baj már egyedül csak a másik félnél mutatkozik: a katonák 
patronusai továbbra is azzal vádolták a rendőrséget, hogy az nem eléggé harcos, még mindig 
igyekszik kibújni a politikai feladatok vállalása alól.222 Földes felhívta a figyelmet a rend

216 Mátyás László az 1956. december 28-i országos rendőri értekezleten. In Sortüzek I. 131. o.
217 Czinege: Jelentés, 1956. december 12.

218 „A  legrövidebb időn belül és a legnagyobb határozottsággal be kell fejezni a rendőrség megtisztítását a reak
ciós és ingadozó elemektől.'' Feladatok meghatározása a rendőrség vonalán.

219 Czinege: Jelentés az Intézőbizottságnak, 1957. január 4.
220 Czinege: Észrevételek, 1957. január 15.
221 Czinege: Jelentés, 1956. december 12.
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őrök és volt államvédelmisek kölcsönösen rossz viszonyára is: „A  rendőrség tisztjei és tiszt- 
helyettesei -  valamint a volt államvédelmisták között igen éles ellentét van -  kölcsönösen 
nagyfokú bizalmatlanság mutatkozik meg” : az államvédelmisek jobb esetben megbízhatatla
noknak, rosszabb esetben ellenforradalmároknak tartották a rendőröket (Pesti Endre ezredes 
„véleménye szerint nem lehet velük [a rendőrökkel] közölni semmit, mert előre kiértesítik azt 
a területet vagy személyt, ahová a karhatalmisták kimennek” 222 223), akik pedig „rákosistának, 
bukott funkcionáriusoknak és államvédelmistáknak”  nevezték a másik felet.224 Földeshez 
csatlakozott Úszta Gyula, aki szintén a rendőrség tényleges felülvizsgálatát szorgalmazta. Pél
dául állította a honvédtisztekkel szemben lefolytatott eljárásokat, amelyek prognózisa szerint 
1957. február 10-ig befejeződnek, s egyben arra is figyelmeztetett, hogy „a hadseregben ag
gódnak, mert látják, hogy a rendőrségen belül a tisztogató munkát még nem kezdték meg” .225 
Felmerült a javaslat, hogy az Ideiglenes Intézőbizottság küldjön ki egy bizottságot a Belügy
minisztérium átszervezése érdekében hozott intézkedések felülvizsgálatára.226

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője, Sós György ezredes kísérelte meg megvéde
ni a rendőrséget a felhozott vádakkal szemben. Úgy látta, hogy a rendőrség és a karhatalom 
között azért tesznek különbséget az előbbi rovására, mert azok tömegakciói mutatósabbak, 
látványosabbak, mint a rendőrök egyéni aprómunkája, és ezért van az, hogy országszerte na
gyobb a bizalom a karhatalmisták iránt. Sós úgy értékelte, hogy a rendőrség már túljutott a 
holtponton, és nem igaz, hogy húzódozik a politikai feladatok vállalásától, sőt egy szintre he
lyezte azt a karhatalommal.227

A vita még élesebben folytatódott az Ideiglenes Intézőbizottság 1957. február 12-i ülésén, 
amikor az ellentétek leginkább a honvédség és a rendőrség karhatalomhoz való viszonya, va
lamint az átszervezés kérdése körül csúcsosodtak ki. A meglévő feszültség miatt Kádár még 
a vita előtt javasolta, hogy a határozat tárgyalásába ne menjenek mélyen bele, inkább a ko
rábbról meglévő határozatoknak szerezzenek érvényt.228 Kísérlete nem sikerült, Földes Lász
ló hozzászólása igazi vitát indított el: a felülvizsgálat végrehajtásának szabotálásával vádolta 
meg a rendőrséget, személy szerint Tömpe Istvánt: „a rendőrség, a határőrség megtisztításá
nak kérdése teljesen meg nem felelő módon történt, tulajdonképpen a rendőrtiszti karnak lé
nyegében 2—3%-a került ki [a testületből] politikai okokból [...] Javasoltam, hogy az Intéző
bizottság állapítsa itt meg Tömpe elvtárs felelősségét.” 229 Földes hozzászólásának másik

222 „A rendőrség és határőrség tisztikarát a megbízhatóság [és] az egység biztosítása érdekében a honvédségben 
kialakult módszer szerint, de még szigorúbb mértékkel mérve meg kell tisztítani a gyáváktól, a kétkulcsosok
tól. [...] A rendőrség közvetlen érintkezésbe kerül az ellenforradalmi erőkkel, így a megtisztítására kialakult 
módszer nem megnyugtató (egy bizottság 4-5 nap alatt 2-3 megye egyenként 20-30 tisztje felett dönt). Feltöl- 
lése pedig igen nagy körültekintést igényel.”  Földes: Kiegészítés a karhatalomról, 1957. január 14. Innen a kö
vetkező idézel is.

223 Pesti Endre a Katonai Tanács 1956. december 4-i ülésén. Véleményét osztotta Borbás Máté vezérőrnagy is. In 
Sorlüzek I. 81-83. o.

224 Czinege Lajos: Jelentés az Intézőbizottságnak, MÓL 288. f. 30/1957. 7. ő. e. Megjeleni: Sortüzek I. 100-104. o.
225 Úszta Gyula az MSZMP IIB 1957. január 14-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvvel. /. 307. o.
226 Somogyi Miklós az MSZMP IIB 1957. január 14-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 309. o.
227 Sós György az MSZMP IIB 1957. január 14-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 303. o.
228 Kádár János az MSZMP IIB 1957. lebruár 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 126. o.
229 Földes László az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. /. 127. o. Valójában a rend

őrségnél már 1956 végén elbocsátották vagy leszerelték az október előtti létszám mintegy 10%-át. Határozati ja
vaslat a PB [helyesen: MSZMP IIB[ 1957. február 12-i ülésére. 1957. február 9. BM KI Miniszteri iratok, 1957.
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lényeges eleme volt, hogy a karhatalom szervezése és alkalmazása körüli súlyos gondok ab
ból származnak, hogy „úgy Úszta, mint Tömpe elvtárs — véleményem szerint — a karhatalom
hoz idegenül áll hozzá. Mindenki a maga hivatásos szerveit védi -  Úszta a honvédséget, Töm
pe a rendőrséget, és ott van állandó izgalmak közepette az a fegyveres erő, mely ma, ebben a 
pillanatban a legmegbízhatóbb egységet jelenti” 230. Ugyanerre a megállapításra jutott 
Czinege Lajos is: „A  Hadsereg-parancsnokság erőfeszítéseit főleg az új hadsereg, az Orszá
gos Rendőr[-fő]kapitányság pedig a rendőrség szervezési munkálataira fordítja” , megoldásul 
a forradalom példájára hivatkozik, amikor a fegyveres egységeket néhány nap alatt sikerrel 
integrálták a nemzetőrségbe.234 Vagyis az eleve ideiglenes jelleggel felállított karhatalmat 
sem a rendőrségért, sem a honvédségért felelős vezetők nem tekintették olyan fontosnak, hogy 
annak érdekében saját szervezeteik rovására hozzanak áldozatokat. Szemléletesen megmutat
kozott ez a karhatalmisták fizetése, illetve felszerelése körüli ellentétekben is.232 Úszta ezút
tal is csatlakozott a rendőrség elleni támadáshoz („a rendőrségi apparátusban nem lehet meg
bízni” 233), ami annál is könnyebb volt, mert Kádár is úgy értékelte, hogy a rendőrségnél rosz- 
szabb a helyzet. A vádakkal szemben Tömpe nemigen tudta megvédeni a rendőrséget, mind
össze arra hivatkozott, hogy a tényleges helyzet kedvezőbb, mint ami az írásos előterjesztés
ben szerepel, és igyekezett pontosítani az adatokat.

A felülvizsgálatok eredménytelenségéért valójában nem a honvédelem és a belügy irányí
tásával megbízott miniszterhelyettesek voltak felelősek, mivel az állomány politikai megtisz
tításán túl fegyveres erő felállításáról is gondoskodniuk kellett. Náluk sokkal nagyobb fele
lősség terheli a politikai vezetést, akik sajátosan „szalámizták”  az október—novemberi esemé
nyeket: időben egyre hátrébb tolták az ellenforradalom kezdetét, és egyben szélesítették az 
ellenforradalminak, vagyis büntetendőnek minősített cselekmények körét. így történhetett, 
hogy az első időkben olyan tisztek álltak a felülvizsgáló bizottságok élén, akik később maguk 
is bíróság elé kerültek. Ok — összhangban az éppen uralkodó hivatalos állásponttal — mást te
kintettek elítélendő, bűnös cselekménynek, mint a később eljárók. Csak 1957 márciusának 
végén kezdett kirajzolódni a megtorlás alá vonandók köre, miután elült a MŰK keltette rémü
let, kiépültek a megtorlás intézményei, és átmeneti nyugvópontra jutott a Nagy Imre-kérdés.

A felülvizsgálat, az átszervezések fenekestül felfordították a rendőrséget, hosszú időre 
megakadályozták, hogy a kapott parancsokat érdemben végre tudják hajtani. „Sok új ember 
van a nyomozóknál, karhatalomnál és a politikai rendőrségnél is. Ezek nem dolgoznak meg
felelő körülmények között. A politikai osztályon két-három naponként változnak a vizsgálók. 
Egymásnak adják át az ügyeket. Három-négy hétig vannak a börtönben a letartóztatottak, és 
nem tudják megmondani, miért” .234 1956. december 20-ig 409 főt bocsátottak el azonnali

28/a. 5. e. (A továbbiakban: Határozati javaslatok, 1957. február 9.) A Határőr-parancsnokság jelentése szerint 
BM KI Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e., 1956. december közepéig a határőrségtől 33 tisztet bocsátottak el, 
míg 164-en maguk kérték leszerelésüket. Ez az 1680 fős tiszti létszámnak ugyancsak több mint 10%-a.

230 Földes László az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. /. 127—128. o.
231 Czinege: Jelentés az Intézőbizottságnak, 1957. január 4.
232 Úszta Gyula, Földes László és Tömpe István az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőköny

vei. I. 125-129. o.
233 Úszta Gyula az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. I. 129. o.
234 Tóth Lajos Borsod megyei ügyész az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kézirattár, 1956- 

os gyűjtemény. Ugyanerről számolt be a Nógrád megyei ügyész is: „A Nógrád megyei kapitányságon azt tapasz
taltuk, hogy naponként változnak az elvtársak, s az akták is más kézbe kerülnek.”  Diósi Imre Nógrád megyei 
ügyész az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. Uo.
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hatállyal, és a megyei pártbizottságok vezetőinek útmutatásai szerint már számos személycse
rét hajtottak végre a rendőrség helyi vezetésében, miközben „a rendőrség egészének szerve
zeti és személyi átszervezése a legnagyobb ütemben folyik” .235

A tisztogatás természetesen kiterjedt a vezetőkre is. Egy 1957. márciusi információs jelen
tés azt panaszolta: „Várpalotán nagyon gyakran cserélik a rendőrség vezetőit, ami nem ad al
kalmat arra, hogy forradalmi rendet teremtsenek. Kívánatos, hogy Várpalotán a rendőrség poli
tikai osztályának állandó megbízottja legyen” .236 A felülvizsgálat közben Tömpe úgy kalkulált, 
hogy Budapesten a kerületi vezetők kétharmadát, vidéken a megyei kapitányok felét kell vagy 
kellett lecserélni.237 Az eredmény már 1957. február elejére túlszárnyalta Tömpe nem éppen 
visszafogottnak tűnő becslését: a BRFK és a kerületi kapitányságok 26 vezetője közül kilenc 
(34%), a megyei kapitányok közül mindössze kettő (10%) maradhatott eredeti beosztásában.238 
„Ez alatt 847 új tiszt került be, akik között 648 államvédelmi tiszt volt.” 239 A tisztogatás nem 
kímélte a kistarcsai internálótábor állandó létszámproblémákkal küzdő őrszemélyzetét sem.240 
1957. február 16-án 25 080 fő volt a szolgálatot teljesítő rendőrök összlétszáma, közülük még 
az állomány igen nagy része, 7440 fő teljesített ekkor is karhatalmi szolgálatot.241

Hasonló volt az arány a honvédségnél is: „Nekünk 35 500 fegyverünk van, 46 500 em
ber van a hadseregben, ebből 12 500 lát el karhatalmi szolgálatot.” 242 A rendőrség és had
sereg megtisztításával még ekkor sem volt elégedett a pártvezetés, amely pontos és részletes 
jelentést kért 1957. február 12-én „a hadseregen és a rendőrségen belüli árulás menetéről” , 
hogy képet nyerjen a szervek munkájának eredménytelenségéről.243

A bizonytalan időre elhúzódó tisztogatás óhatatlanul fokozta az állomány bizonytalansá
gát. Aggódtak amiatt, hogy hol tudnak majd munkát kapni, ha már nem lesz szükség rájuk: 
„az állomány egészében tapasztalható a perspektívátlanság, amely megmutatkozik többek kö
zött abban, hogy kifelé kacsingatnak [sic!], igyekeznek fenntartani más szervek vezetőivel a 
jó viszonyt, hogy ha kikerülnek az apparátusból, ott esetleg megfelelő beosztást kapjanak” .244 
Egy 1960-ban készült jelentés is megállapította, hogy „az eredményes munkát a kezdeti idő
szakban az állomány morális helyzete, egyes operatív tisztek perspektívátlansága, néhány 
személynek a korrupciós tevékenysége, erkölcsileg züllött, iszákos életmódja akadályoz
ta” .245 A kistarcsai tábor egyik őrét azért kellett elbocsátani, mert felkereste az egyik őrize

235 „A rendőri testület kebelén belül 409 főt azonnali hatállyal elbocsátottunk. 19 esetben megyei intézőbizottsá
gok vezetőivel érintkezve személyi cseréket hajtottunk végre, a kapitányságok vezetői, illetve beosztotti funk
ciókban.”  Összefoglaló jelentés, 1956. december 20.

236 Információ. A karhatalom és a rendőrség szervei. 1957. március 15. előtt. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 58. ő. e.
237 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.
238 Határozati javaslatok, 1957. február 9.
239 Tömpe István az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 129. o.
240 „Az ellenlorradalmi eseményekből kifolyólag, valamint korrupció miatt leváltott rendőröket pótolni a mai na

pig egyáltalán nem tudtuk, melynek következtében nem tudjuk ellátni a szolgálatot.”  Jelentés az internáltakról 
1957. június 1.

241 Az Országos Rendőrfőkapitányság félhavi értékelő jelentése. 1957. február 18. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 
37. ő. e.

242 Úszta Gyula az MSZMP IKB 1957. február 26-i ülésén.In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 208. o.
243 Az MSZMP IIB 1957. február 12-i határozata. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 111. o.
244 Az Adminisztratív Osztály a Politikai Nyomozó Főosztályról, 1957. december 7.
245 Az MSZMP BM Szervezet II. Főosztály Pártbizottsága jelentése a „belső reakció” elleni harc néhány kérdésé

ről hozott párthatározat végrehajtásáról. MÓL 288. f. 30/1960/3. ő. e.
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tes lányát, akivel arra hivatkozva próbált szexuális kapcsolatot teremteni, hogy erre internált 
apja kéri a lányt.246

A jelzett leépítésekkel kapcsolatos létszámproblémák ugyancsak a volt ÁVH-sok javára 
dőltek el ekkor. Erre utal, hogy az Ideiglenes Intézőbizottság, amelynek több tagja elégedet
lenségének adott hangot a rendőrségnél és a határőrségnél lezajlott felülvizsgálatok alapossá
gát illetően, azt javasolta, hogy a felülvizsgálatnak ebben az 1957. április 30-ig tervezett má
sodik szakaszában elbocsátandó „vezetők helyett, továbbá a belügyi szerveknél mutatkozó 
1200 fő tiszti hiány feltöltése során [...] a volt államvédelemnél szolgálatot teljesítő elvtár
sak”  számára kell helyet biztosítani.247 Ez fölveti annak a lehetőségét, hogy erre a második 
felülvizsgálatra részint éppen azért kellett sort keríteni, hogy helyet csináljanak a karhatalom
ban átmenetileg lekötött államvédelmiseknek.248 Már a tárgyalt időszakban elterjedt az a 
nézet, hogy számos esetben csak azért bocsátanak el rendőröket, hogy helyet csináljanak az 
egykori államvédelmiseknek.249 Volt javaslat arra is, hogy „a karhatalmi alakulatokban szol
gálatot teljesítők elsőbbségi jogot élvezzenek a fegyveres szervek újjászervezésénél” ,250 ami 
Kádárnak egy forradalmi hadsereg, illetve a rendőrség felállítására irányuló javaslatát vissz
hangozta.

Az államvédelmi vezetők elszántságát hatalmi pozíciójuk visszaszerzésére mutatja, hogy a 
belügyi munka kezdeti eredménytelenségein az államvédelmisek fokozottabb szerephez jutta
tásának javaslatával próbáltak túljutni. Az 1957. február 12-i IIB-ülésre beterjesztett határo
zati javaslat a nyelvi és stilisztikai hibák kiküszöbölésével megismétli az 1957. január 14-i 
ülés elé terjesztettet: „Az operatív munka színvonalának emelése érdekében mindazokat a volt 
áv. szakembereket, akik koncepciós perekben való részvételük miatt nem lettek elmarasztalva, 
munkába kell állítani.” 251 A színvonal emelése így sem sikerült. Szénási Géza legfőbb ügyész 
1957 őszén a Politikai Bizottsághoz írt levelében úgy értékelte, hogy a „Belügyminisztérium 
munkájában az eltelt idő alatt erősen érezhető a szakmai visszaesés, amelyet egyelőre nem el
lensúlyoz a politikai megtisztulás” , külön hangsúlyozva, hogy „igen sok hiba, önkényeskedés, 
helyi és eseti törvénytelenség”  jellemzi a nyomozati és vizsgálati munkát.252 A politikai ügyek 
nyomozásába kényszerűen bevont karhatalmi egységek intézkedései szerinte sok esetben nél
külözték az alapvető szakmai ismereteket is, aminek következtében „egyenesen becsületes ál
lampolgárok”  zaklatása is előfordult, amit a Belügyminisztérium MSZMP-alapszervezete azért 
tartott veszélyesnek, mert „ezáltal kevesebb erő és aktivitás jut a valóban ellenforradalmi ele
mek kézrekerítésére”  253 Még 1958 végén is előfordultak „őrizetbe vételek névcsere alapján,

246 Jelentés az internáltakról, 1957. március 7.
247 Határozati javaslatok, 1957. február 9.
248 Az 1. Honvéd Forradalmi Ezred személyi állományának Kádár Jánoshoz írott levele panasz tárgyává teszi a kar- 

hatalmistákat fenyegető elhelyezkedési nehézségeket, majd felemlítve egyes visszás eseteket a rendőrségnél és 
a honvédségnél kéri, hogy gyorsítsák és szigorítsák az ezen testületeknél folyó felülvizsgálatokat. Levelüknek 
része lehetett abban, hogy Kádár János az MSZMP IIB 1957. február 12-i ülésén a felülvizsgálat kiszélesítése 
és megszigorítása mellett foglalt állást. Hogy a levelet olvasta, bizonyítja az első oldalra írt jegyzete: „A  feljegy
zésben foglaltakra kellene választ adni abban az átfogó kormányhatározatban, melyről a legutóbbi kormányülé
sen is szó volt.”  BM KI Miniszteri iratok, 1957. 26. Ő. e.

249 Félhavi értékelő jelentés. 1957. febuár 4. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 28/a. ő. e.
250 Czinege: Észrevételek, 1957. január 15.
251 Határozati javaslatok, 1957. február 9.
252 Szénási Géza levele a PB-nek, 1957. október 7. MÓL 288. f. 47/719. Ő. e.
253 A BM pártszervezetének javaslata, 1957. február 27.
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ellenőrizetlen operatív adatok alapján” . Hasonló hibának minősíthetők szerinte azok az ese
tek, amikor olyan személyeket helyeztek szabadlábra a kistarcsai intemálótáborból, akiket 
nemsokára a legsúlyosabb büntetéssel sújtottak. így szabadult a Tóth Ilona pereben halaira 
ítélt és kivégzett Tóth Ferenc, a nagytétényi perben ugyancsak halálra ítélt és kivégzett de Fáy 
Ferenc, valamint Panczer Ferenc, Sótonyi Jenő, és Fejes József.254 A legfőbb ügyész a nyomo
zati munka eredményességének emelése érdekében 1957 nyaran határozatot hozott, amelyben 
elrendelte, hogy a büntetőeljárások megindításához és eredményes (elítéléssel történő) befeje
zéséhez nélkülözhetetlen bizonyítékok megfelelő biztosítása erdekeben az ügyészségek mar a 
nyomozati szakban is segítsék a rendőri szervek munkáját.255

Az egykori államvédelmisek által uralt karhatalmi egységek eredményesen képviselték 
saját specifikus érdekeiket, denunciálták és támadták veit vagy valós ellenfeleiket. Az 1. 
Honvéd Forradalmi Ezred személyi állományának Kadar Jánoshoz írott levele egyszerre tá
madta a rendőrség Politikai Nyomozó Főosztályának vezetőjét, Mátyás ezredest, a Honvédel
mi Minisztérium vezetését és a rendőrséget256 -  annak ellenére, hogy hosszú ideig bizonyta
lanságban voltak egzisztenciájuk hosszú távú biztosítását illetően, hiszen a kormány által 
meghirdetett nagyarányú leépítések a fegyveres testületeket is érintették, ami ott különösen 
éles küzdelmet váltott ki. Az 1957. február 12-i IIB-iilés elé kerülő határozati javaslat már 
azt tartalmazta: „A  különböző karhatalmi egységeket -  akár a HM, akár a BM irányítása alatt 
működnek jelenleg — feloszlatni vagy a nem hivatásos allomanyuakat elbocsátani nem 
lehet” .257 Ezt a meghozott határozat is megerősítette: „a karhatalmi alakulatokat együtt kell 
tartani. [...] Biztosítani kell, hogy az újjászervezendő hadsereg és a rendőrség tisztikarának 
gerince a forradalmi ezredekből kerüljenek ki. (Figyelembe véve az ott szolgálatot teljesítő 
tartalékos tiszteket is.) A karhatalmisták közül csak azokat szereljék le, akik fizikailag nem 
alkalmasak, vagy maguk kérik leszerelésüket. Ezeknek régi munkahelyüket es munkakörül
ményeiket biztosítani kell.” 258 Széchy András is úgy tudja, hogy „különösen sokan kerültek 
a BM Forradalmi Karhatalmi Ezredből a Belügyminisztérium központi szerveibe, a honvéd
séghez, a megalakuló munkásőrség parancsnoki karába, s igen magas posztokon máig is ott 
teljesítenek szolgálatot [...] az ezred kiemelkedő kádereit folyamatosan átvezényelték a fegy
veres erők különböző fegyvernemei parancsnoki állományának megerősítésére” .259

A volt államvédelmi tisztek természetesen hozták magukkal megszokott munkamódszerei
ket, munkastílusukat. „A  Politikai Nyomozó Főosztály munkáján még ma is erősen érződnek 
a múlt súlyos hibái, tevékenységében még sok a meggondolatlanság és a rögtönzés.” 260 Má
tyás László ezredes azt panaszolta, hogy a korábbi törvénytelen módszerektől és eszközöktől 
megtisztítani akart főosztály beosztottai a régi AVH-s fogasokkal eltek.26  ̂ A kistarcsai tábor
ban beszélték az internáltak, hogy a karhatalom fegyvereket rejt el egyetemeken, főiskolákon, 
és azokat „megtalálva”  tartóztatják le a diákokat.262 A karhatalmi jelentések eufemisztikus

254 Jelentés az internáltakról, 1957. május 6., április 19., április 10. és június 1.
255 31/1957. Legf. Ü. számú utasítás. Ügyészségi Közlöny, 1957. 7. sz.
256 Forradalmi Ezred levele, 1957. február 1.
257 Határozati javaslatok, 1957. február 9.
258 Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottsága 1957. február 12-i ülésének határozatai. In MSZMP jegyzőkönyvei. II. 111. o.
259 Széchy András: A BM Budapesti Forradalmi Karhatalmi Ezred 1956-57-es tevékenységéről. Hadtörténeti Le

véltár 1956-os gyűjtemény, 10. ő. e. 406—416. f.
260 A karhatalom újjászervezéséről, 1957. január 15. körül.
261 Interjú Mátyás Lászlóval. Készítette Hegedűs István 1988-ban. OHA 170. sz.

262 Jelentés az internáltakról, 1957. március 14.
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megfogalmazásai sok esetben brutális eseményeket takartak. Nyilvánvaló, hogy az elkövetett 
bántalmazásokra a legtöbb esetben nem derült fény, nyomuk sem maradt, egyes esetekben 
azonban nem sikerült eltussolni azokat.263 264 265 Amennyiben a karhatalom fellépése nem követelt 
embereletet, az eseteknek akkor sem lettek komolyabb jogi következményei, ha arról valami
lyen formában a legfelső párt- és állami vezetés is tudomást szerzett. A halálos kimenetelű 
bántalmazások alkalmával is — tekintettel a fennálló körülményekre — minimális, általában 
felfüggesztett büntetéseket szabtak ki az eljáró bíróságok.

Az úgynevezett pufajkás erőszak tudományos feldolgozása még várat magára. Ehelyütt, 
anélkül, hogy csupán vázlatosan is megpróbálnám ismertetni a legsúlyosabb eseteket, mind
össze néhány példával kívánom illusztrálni a módszereket, illetve a hatalom viszonyát a saját 
fegyveres testületé által elkövetett törvénytelenségekhez, bűncselekményekhez. 1957. janu- 

7-en Kunhegyesen többeket bántalmaztak a karhatalmistak. Az Országos Vízügyi Igazga
tóság munkástanácsa dolgozóinak védelmében panaszt adott be, és kérte az ügy sürgős kivizs
gálását. Szénási Géza legfőbb ügyész az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezlet előtt is 
ismertette az esetet: kiemelte, hogy a bántalmazottak valamennyien „ellenforradalmárok” 
voltak, így noha „a lefolytatott vizsgalat megállapította, hogy a bántalmazások igazak, mégis 
úgy döntöttem, hogy a fegyveres erők miniszterénél nem indítványozom a vétkesek megbün
tetését” , vagyis az ügyben feljelentés sem született, hiszen „ha követnek is el a karhatalom 
tagjai kisebb túlkapásokat es törvenysérteseket, ennek leküzdése a megmagyarázás és meg
beszélés útján történjen, ne pedig ellentámadás útján” .26̂  A tanulságot imigyen vonta le a 
tárgyban keletkezett iratok irattárba helyezéséről rendelkező rendőrtiszt: „milyen alaptalan 
feljelentéseket tesznek, és sokszor mennyire arra nem érdemes embereket vesznek védelmük
be a munkástanácsok ,263 Hasonló megallapitasra jutott az 1957. február 4-i ügyészi értekez
leten a Nógrád megyei ügyész, aki megállapította: „A karhatalom magatartása ellen több 
panasz erkezett be. Ezekkel foglalkoztunk, s megállapítottuk azt, hogy karhatalmunk egyet
lenegy esetben sem bántalmazott olyan embert, aki a népi demokrácia híve. Előfordultak 
bántalmazások újságégetőkkel, kormánygyalázókkal, fasiszta elemekkel szemben.266

1957. március 8-án a székesfehérvári karhatalom különítménye jelent meg Martonvá- 
sárban. Egyik csoportjuk helyi lakosokat vitt be a rendőrségre, ahol brutálisan bántalmazták 
a becitáltakat, míg a másik csoport a faluban verte minden válogatás nélkül az embereket. Az 
ügyben feljelentés született, így a megyei ügyészség kénytelen volt a vizsgálatot megindítani. 
Az eljáró ügyész megállapította, hogy a karhatalom tagjai ittas állapotban követték el tettei
ket, ahogy maga az ügyész fogalmazott: a brutális bántalmazásokat, súlyos törvénysértéseket, 
amelyek „nagyban hátráltatják a part szervező munkáját, valamint a rend és nyugalom 
helyreállítását” .267 A sértettek nem tettek feljelentést, büntetőeljárás nem indult, részint az

263 Az igazságba vetett hit. Magyar Pál kihallgatási jegyzőkönyve. Közreadja Tyekvicska Árpád. In Évkönyv, II. 
1993. 305-315. o.; Ungváry Rudoll: Utána néma csönd. A miskolci egyelem 1956-os diákparlamentjének tör
ténete. Budapest, 1991, TIB-1956-os Intézel. 175-187. o.

264 Szénási Géza az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kézirattár, 1956-os gyűjtemény.
265 Az Országos Vízügyi Igazgatóság munkástanácsának panasza. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 18. ő. e.
266 Diósi Imre Nógrád megyei ügyész az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kézirattár, 

1956 -os gyűjtemény.

267 A Legfelsőbb Bíróság egyik Martonvásáron lakó bírája, Barnaföldi János értesült az esetről, és ő, valamint a 
martonvásári mezőgazdasági kutatóintézet igazgatója jelentették az esetet a Legfőbb Ügyészségen, a budapesti 
szovjet nagykövetségen és az Országos Rendőr-főkapitányságon. A Fejér Megyei Ügyészség jelentése Biszku 
Bélának. 1957. március 14. 1957. Bül. 214. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 79. ő. e.
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emberek megfélemlítettsége, részben pedig az eljárás kilatástalansága miatt. Jól szemlélteti 
ezt az egyik bántalmazott ügyészség előtt tett vallomása: „én emiatt nem akartam feljelentést 
tenni, ezért orvosi bizonyítványt nem szereztem be [...] abból, hogy engem ártatlanul a kar
hatalom bántalmazott, nem vonok le semmilyen általánosítást, tudomásom van róla, hogy ezek 
és hasonló esetek gyakoriak, és mint mondtam, feljelentést tenni nem kívánok. 263 Ezzel a 
karhatalom legfőbb célját el is érte, hiszen -  mint a parancsnok fogalmazott a vizsgálat során: 
„meg kellett őket félemlíteni.” 268 269

Más alkalommal nem sikerült a megfélemlítés, vélhetően ez volt a ritkább. 1957. március 
3-án a fonyódi járási karhatalmi alakulat szolgálaton kívüli karhatalmistai szállták ki Marcali
ba, ott az italbolt előtt találomra hat embert föltettek a kocsijukra, és megfelelő helyre érve bru
tálisan összeverték őket. A legsúlyosabb sérüléseket szenvedett áldozat, Mészáros Géza, a mar
cali állami malom alkalmazottja kórházi betegágyából egyenesen Kádárnak íratott panaszt 
(mert maga alá sem tudta írni sérülései miatt a levelet), melyben figyelmeztetett az ilyen ese
tek várható következményeire: „Nem gondolom és nem gondoljuk, hogy az ellenforradalmárok 
sokkal piszkosabban, embertelenebből, szadistább módon viselkedtek, mint ezek a hóhérok, a 
dolgozó nép egyenruhába bújtatott ellenségei, akik nemhogy biztosítanák a rendet, a nyugal
mat, az emberek személyi és vagyoni biztonságát, hanem maguk törnek arra fegyverrel hado
nászva kezükben, akiket hatalmuk teljesen elvakít.” A megtöretettség után is bátor jogkövete
léssel zárul a levél (és az eset): „Kérjük és követeljük mi, akiket ilyen brutálisan megkínoztak 
és az egész [Marcali] III. kerület lakossága, hogy merénylőinket a legszigorúbban az idevonat
kozó gyorsított büntetőeljárás útján vonják felelősségre és fenyítsék meg.” 270

Az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten Marosán György fogalmazta meg a ha
talom álláspontját az elsősorban a karhatalom által elkövetett törvénytelenségek ügyében: 
„Szocialista törvényesség volt és lesz. De nem mindenkinek” .27* Megállapításának Miinnich 
adott dialektikus formát: „Mi a szocialista törvényesség alapján állunk, a humanitást hirdet
jük, és ennek érdekében a legkeményebb eljárást, a törvények legkeményebb alkalmazását 
használjuk. [...] A karhatalom ellen sok panasz futott be, szeretnék az ügyészekről is nemso
kára ilyen híreket hallani, mert ha az ellenség dicsér valamit, akkor hibát követtünk el. Nem 
vagyunk hívei a karhatalmi szervek kilengésének, de jobb, ha ilyen kemény, mintha lelkese
dik érte az ellenforradalom, mert nem csinál semmit.” 272 A jogalkalmazók törvényekhez 
való viszonyát jól szemlélteti a fővárosi ügyészségnek az értekezleten részt vevő képviselője, 
aki szerint nem tartható be a törvényesség, „mert az ellenforradalom sem tartotta be a törvé
nyességet [...] igenis át lehet hágni ezeket a kérdéseket” .273 Mindezek után érthető, ha a kar
hatalom megfegyelmezésére irányuló alkalmi, erőtlen kísérletek nem vezettek eredményre, 
sőt a karhatalmisták egyenesen követelték a jogot az ellenség bántalmazására.274

268 Szénási Tibor ügyészségi kihallgatásának jegyzőkönyve. Székeslehérvári Megyei Ügyészség, 1957. Bül. 214. 

BM KI Miniszteri iratok, 1957. 79. ö. e.
269 Feljegyzés Tömpe István miniszterhelyettes elvtárs részére. 1957. március 11. BM KI Miniszteri iratok, 1957. 

79. ő. e.
270 A marcali karhatalmi alakulat brutalitása elleni dolgozói bejelentés. 1957. március 4. BM KI Miniszteri iratok, 

1957. 79. ö. e.
271 Marosán György az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kézirattár, 1956-os gyűjtemény.
272 Münnich Ferenc az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kézirattól; 1956-os gyűjtemény.
273 Hunyadi Béla az 1957. február 4-i országos ügyészi értekezleten. OSZK Kézirattól; 1956-os gyűjtemény.
274 „A  parancsnoksághoz vezényelt karhatalmista bajlársak sérelmezik a szocialista törvényesség betartatását, 

hogy fegyelmező eljárásokat nem alkalmazhatnak.” Jelentés az internáltakról, 1957. március 2.
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De szakmai és ügyviteli szempontból is számos kritika érte a nyomozó hatóságokat: „Szer
vezett és tervszerű (perspektivikus) krimináltechnikai módszer azonban még nem alakult ki 
[...] sok területen a munkamódszerek egyenes folytatásai annak, amely a korábbi évek ismert 
vadhajtásait kitermelte.” 275 A legfőbb ügyész véleményét igazolják egyes periratok, amelyek 
szerint a vádlottak — néhány esetben a tanúk is — arra hivatkozva vonták vissza korábbi val
lomásaikat, hogy azok megtételekor a rendőrségen bántalmazták vagy legalábbis azzal fenye
gettek okét. A kistarcsai internálták ügyészi felülvizsgálatakor „sok őrizetes elpanaszolja a ki
hallgatások során, hogy a letartóztatásokat eszközlő hatóságok (elsősorban vidékről van szó) 
erőszak alkalmazásával bírják rá őket vallomásuk megtételére” .276 Negyedévi jelentésében a 
Bács-Kiskun megyei ügyész tette szóvá, hogy „a nyomozás színvonala az elmúlt negyedévben 
csökkent [...]. Különösen az iratok ismertetésére vonatkozó szabályok meg nem tartása gya
kori. A bizonyítékok összegyűjtése körül is hiányosság tapasztalható. Érezhető az az irányzat, 
hogy elsősorban beismerésre mennek, ami visszaélésekre ad alkalmat. Tapasztalható ez a ta
núk tekintetében is. A bácsalmási járási ügyész [az] egyik rendőrségi fogda ellenőrzése során 
tanúkat is talált őrizetben” .277 Alkalmilag Szénási is kifogásolta, hogy a letartóztatottak alap
vető jogait nem biztosítják, hogy elenyésző a bizonyítékok beszerzésére fordított idő, és hogy 
a nyomozók csak a terhelő vallomásokat jegyzőkönyvezik, „az olyan elvtársakat, akik a terhe
lő körülmények mellett vizsgálják az enyhítő körülményeket is, opportunistának, liberálisnak 
bélyegzik”  még 1958 végén is.278

1957 tavaszán, március második felében Kádárék megindították a megtorlás szervezett, 
üzemszerű gépezetét. Azt kívánták beleverni az emberek fejébe, hogy a politika a kiválasztott 
kevesek kiváltsága, a közösség ügyeibe ne próbáljon meg senki sem beleszólni. Ha eszerint 
él, tágabb lehetőséget kap saját egzisztenciájának gyarapítására. Ekkor született meg a 
Moszkva által jóváhagyott döntés Nagy Imre ügyében, felálltak a végrehajtásra hivatott fegy
veres erők, befejeződött az igazságszolgáltatás intézményeinek átszervezése, apparátusának 
megtisztítása,279 az illetékesek dolgoztak a népbírósági törvényen, miközben máris folytak a 
statáriális és gyorsított eljárások. A hatalom túlélte a MŰK fenyegetését is, ami Kádárék szá
mára azt jelentette, hogy a harc befejeződésével eljött a bosszúállás ideje. A hosszú és kö
nyörtelen bosszúé.

275 Szénási Céza levele az MSZMP PB-nek. 1957. október 7. MÓL 288. f. 47/719. ő. e.
276 Jelentés az internáltakról, 1957. március 18.

277 A Bács-Kiskun Megyei Ügyészség 1957. évi I. negyedévi jelentése. Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Ügyészségi 
iratok.

278 Szénási Céza levele az MSZMP PB-nek. 1957. október 7. MÓL 288. f. 47/719. ő. e. Valamint: Az MSZMP KB 
Adminisztratív Osztályának feljegyzése a PB bünletópolitikánk egyes kérdéseiről szóló határozatának végrehaj
tásáról. 1958. december 1. MÓL 288. f. 30/1958/11. ő. e.

279 Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatás irányítása az 1956-os forradalom után. Sortüzek, 1956. III. Fószerk. Kahler 
Frigyes. Lakitelek, 1996, Antológia. 63-113. o.


