
EÖRSI LÁSZLÓ

A SZÉNA TÉRI FELKELÕK A FEGYVERSZÜNET IDEJÉN

1956. október 25-étõl formálódott a második legjelentõsebb budapesti felkelõcsoport, a Széna
téri, amely elfoglalta és bázisává alakította az ottani metróépítkezés munkásszállóját. A cso-
port irányítását a legendás Szabó János („Szabó bácsi”) gépkocsivezetõ október 26–27-én
vette át. A Széna tér a budai oldal stratégiailag legfontosabb csomópontja volt. A felkelõk a
szovjet páncélosok ellen emelt barikádokat a Déli pályaudvarról odatolt vagonokkal erõsítették
meg, és idõnként tûzharcot vívtak a megszállókkal.

A csoport irányításában fontos szerep jutott Bán Róbert rádiótechnikusnak és a jugoszláv
állampolgárságú Ekrem Kemál mûvezetõnek is, akik alkalmasint hatásköri konfliktusba
keveredtek Szabó János fõparancsnokkal. A Széna tériek vezetõi még a fegyverszünet elõtt
tárgyalásba kezdtek a közeli Bem laktanya tisztjeivel, akik fegyverletételre akarták rávenni a
felkelõket. Mivel próbálkozásuk hiábavalónak bizonyult, a szovjet csapatok segítségével
október 28-án, a hajnali órákban ideiglenesen elûzték a térrõl a civil fegyvereseket. A felkelõk
küldöttei Ekrem vezetésével még aznap este tûzszünetet és együttmûködési szerzõdést kötöt-
tek a Bem laktanyaiakkal („Tüzet szüntess!”).1

A CSOPORT ÚJJÁSZERVEZÕDÉSE ÉS A „VÉGLEGES” PARANCSNOKSÁG
Október 29-én, miután megszûnt a szovjet–magyar katonai nyomás, a felkelõk visszatértek a
Széna térre, sõt nagyobb létszámban jelentkeztek új emberek is, hogy részt vegyenek a rend-
fenntartásban. A fegyveres csoportokhoz csatlakozás immár lényegesen csekélyebb veszéllyel
járt: a szovjet haderõ ekkor már (utólag persze tudjuk: átmenetileg) nem fenyegetett, és a kor-
mányzat is elõsegítette a jelentkezést. Még a rádió, de utcai hangszórók is ilyen értelmû felhívá-
sokat tettek közzé. A Bem laktanyában megalakult a Forradalmi Katonai Tanács, és a katonák
immár közösen járõröztek a felkelõkkel, többen önként adtak fegyvereket a Széna térieknek.

A Széna téri nemzetõrség körzete – a honvédségi és a rendõrségi erõkkel összehangolva –
Pest felé a Margit hídig, Óbuda felé a Lukács fürdõig, a budai részen a Városmajori templo-
mig terjedt, de járõröztek a Szilágyi Erzsébet fasorban is. A Várban állítólag Szabó János
parancsnoksága alatt 40-50 fegyveres volt elhelyezve, akiket a Széna térrõl élelmeztek.2 A II.
kerületi pártház is a Széna tériek kezébe került. Bár október 28-án a pártközpontból utasítás
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1 A Tüzet szüntess! egyezményrõl lásd Eörsi (2002).

2 Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 6., önvallomása d. n. Hadtörténeti Levéltár (HL) 00115/56.

A várbeli eseményekben azonban a Széna tériek csak csekély létszámban vehettek részt, senkit sem tudunk

megnevezni, aki Szabó bácsi parancsnoksága alatt napokig a Várban tevékenykedett volna.
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érkezett a kerületi „elvtársakhoz” egy helyi munkászászlóalj megszervezésére, kiderült, hogy a
kerületi rendõrkapitányság Kopácsi Sándor ezredestõl, a BM Budapesti Fõosztálya vezetõjétõl
ellenkezõ értelmû parancsot kapott.3 Október 30-án a tömeg megrohamozta az épületet, a köny-
veket, a képeket, a zászlókat ledobálták és felgyújtották, betörték az ajtókat, ablakokat.4 A oda-
érkezõ Széna téri parancsnokok – Szabó János, Ekrem Kemál – végül megfékezték a pusztítást.

Október 30-án 11-kor a honvédekbõl, rendõrökbõl és felkelõkbõl álló 10-12 fõs járõrraj
leállította a határõr-parancsnokság autóját5 a Vérmezõn, amelyben Kõrösi György ezredes, po-
litikai csoportfõnök és Szalva János ezredes, országos parancsnok utazott Münnich Ferenc
belügyminisztertõl a határõr-parancsnokság (Manréza) felé. Tagadni próbálták, hogy van náluk
fegyver, de megmotozták õket és lebuktak. Zengett az „ávós gyilkosok!” kiáltás, és egyre
nagyobb tömeg gyûlt össze, többen a kivégzésüket követelték.6 A járõrök azonban sértetlenül
elvitték a határõrtiszteket Szabó bácsihoz, aki négy fegyveres õrre bízta és fogdába záratta
õket: „Nagy halak, vigyázzatok, ezek ezredesek!” Délután a felkelõk kíséretében megjelent
Bán Róbert: „Ti voltatok a zöldávósok, ti lõttetek a Parlamentnél, ti gyilkoltátok a népet. Ezért
majd felelni fogtok” – fenyegette õket. Megmotoztatta õket, de a foglyok elõzõleg már eldug-
ták igazolványukat a lefolyóba. Szalvát azért Bánék elvitték a határõr-parancsnokságra, meg-
hagyva: ha egy órán belül nem érkeznek vissza, a felkelõk végezzék ki Kõrösit. A Manrézán
azonban a parancsnokság és a Széna tériek együttmûködési megállapodást kötöttek, és
Kõrösiért a tiszttársai jöttek el.7 Október 30-án délután elfogták és bekísérték Nógrádi Kálmán
kutatómérnököt is. Szabó János megígérte, hogy szabadon engedi, ha fegyvert szerez a fel-
kelõknek. „Kritikus helyzetbe kerültem, mert a felkelõk túszként akartak ott tartani, ugyanis
az igazolványomból megállapították, hogy kinek vagyok a fia.” (Édesapja Nógrádi Sándor
altábornagy, az MDP Központi Vezetõségének tagja volt.) „Kényszerûségemben elfogadtam
a felkelõk ajánlatát.” Felhívta a Távközlési Kutató Intézet munkástanácselnökét, Gál Istvánt
(aki emellett a munkásõrség parancsnoka is volt). Mesterházi János rendészeti osztályve-
zetõ jelenlétében Gál négy géppisztolyt adott át neki, amikor három felkelõvel odament.
Ezután Nógrádi Kálmánt a Május 1. mozihoz kísérték, és szabadon engedték.8 Ugyanezen a
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3 Doba Ferenc: A Városmajor környéki ellenforradalmi csoport története. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Levéltára (ÁBTL) V-150381/5.

4 Máté Mihály foglalkozásnélkülit többek között ezért ítélte 1957. szeptember 10-én a Mikes-tanács és 1958. ja-

nuár 29-én másodfokon a Simor-tanács nyolc évre.

5 „A gépkocsik igazoltatását azért tartottam szükségesnek, hogy megakadályozzuk a lopást.” Szabó János kihall-

gatási jegyzõkönyve 1956. december 6. HL 00115/56.

6 „Na, rohadt ávósok, itt vagytok?” – mondták. – Tartottunk attól, hogy kivégeznek minket. De azták hoztak

nekünk enni, sõt cukorkával kínáltak, ám gúnyosan megjegyezték: »igaz, hogy nem orosz, csak amerikai«.”

Kõrösi György tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 19. Budapest Fõváros Levéltára (BFL) 2383/57.

7 Kõrösi György ezredes feljegyzése 1957. június 29., tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 19.; Szalva tanúhall-

gatási jegyzõkönyve 1957. július 19. BFL 2383/57. „Emlékszem egy olyan beszélgetésre a határõrparancsnokságon,

amikor én elmondtam a tiszteknek, hogy ahhoz képest, hogy a Széna téren kint milyen volt a helyzet, csodálkozom,

hogy bent milyen rendesen bántak velem. Ezt több tiszt elõtt mondhattam. Lehet, hogy ott volt Bán is” – vallotta

Kõrösi (tanúkihallgatási jegyzõkönyv 1957. július 19. BFL 2383/57), aki 1961–77 között belügyminiszter-helyettes

volt. Még 1986-os interjújában is elismerte kiszolgáltatott helyzetét (bár ez érzékelhetõen nehezére esett) és azt, hogy

az „ellenforradalmárok” fogságában egy ujjal sem nyúltak hozzá. Kõrösi (1986) 294. p. 

8 Nógrádi Kálmán és Mesterházi János tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. április 12. ÁBTL V-141387. Nógrádi

kihallgatásában egyébként Fónay Jenõ is részt vett. Bán–Fónay szembesítési jegyzõkönyve 1957. november 3.,

Fónay Jenõ kihallgatási jegyzõkönyve 1957. december 10. BFL 8023/58.
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napon mintegy harminc katonaruhába öltözött, Pécsrõl érkezett ávéhást is letartóztattak a
felkelõk a Széna téren. Elõször azt mondták magukról, hogy rendõrök, de mivel semmilyen
igazolványt nem tudtak felmutatni, egyértelmûvé vált, hogy államvédelmisek, csakhogy
már a rádió is hírül adta, hogy ezt a szervezetet feloszlatták.9 A foglyokat a metróépítke-
zés munkásszállójának kultúrtermében helyezték el, szidalmazták õket, de voltak csitító
hangok is. A megérkezõ Szabó bácsi korholni kezdte õket, hogy „miért mertek fegyvert fog-
ni a magyar népre”.10 Késõbb kijelentette: mindenkit haza fognak engedni. Minthogy nem ta-
láltak náluk fegyvert (mert a katonák már Érden elvették tõlük), látja, hogy nem harcolni
jöttek ellenük. Kérte is, hogy ne fogjanak fegyvert a felkelõkre, hiszen õk munkások, dol-
gozók. Ezután kezdték összeírni, ki az, aki pesti és tud magának polgári ruhát szerezni,
majd 24 órán belül mindenkit elengedtek.11 Állítólag öten-hatan közülük be is álltak a
csoportba.12 Kiemelkedõ jelentõségûvé vált a Széna téri csoport történetében Sillay Rudolf
gépkocsivezetõ és Szilágyi Zoltán vasesztergályos csatlakozása. Sillay október 26-ától
gyógyszert szállított a kórházaknak; 30-án a János kórházból visszafelé tartott. A Széna té-
ren a fegyveresek feltartóztatták, és minthogy autója átadására nem volt hajlandó, fuvaroz-
nia kellett õket. Éjszaka a Vöröshadsereg útján lévõ ÁVH-nyomdához mentek, elõzõleg
ugyanis két ávéhás tiszt kereste fel Szabó Jánost, és felkelõket kért a feletteseik által elha-
gyott, értékes objektum megvédésére. 13

Az õrséget adó ávéhás sorkatonák átadták fegyvereiket, de távozni nem akartak, mert ezt
túlságosan kockázatosnak vélték. Sillay felajánlotta, hogy mindjárt a nyomdában készít szá-
mukra „civil” igazolványt. A többit Sillay így mesélte el: „Ekkor az itt velem jöttek elõtt
felfedtem katonai múltamat, elmondtam, hogy tartalékos százados vagyok, és én jártas va-
gyok ezekben a dolgokban. Így õk elismertek parancsnokuknak. Kineveztem a nyomda új
õrségét a velem jöttekbõl, mivel értesültem az ott lévõ nyomdavezetõtõl, milyen hatalmas
összeg, illetve érték van ebben az objektumban.” A Szabó bácsi valamelyik helyettesétõl
telefonon kapott utasítás értelmében 5000 darab igazolványt és egy körbélyegzõt készítte-
tett a csoportnak. Az igazolvány általa fogalmazott szövege: X. Y., a Széna téri Szabadság-
harcos Fegyveres Csoport tagja. A bélyegzõn: Széna téri Szabadságharcos Csoport. A mun-
ka 31-én délelõttre készült el.14 Szabó bácsi bízott Sillayban, különösen azután, hogy el-
mondta: a páncélos tisztiiskola tanára volt, s megígérte, hogy katonai fegyelmet teremt a
három csoportban. Szilágyi Zoltán 28–29-én elõször csak szemlélõdött a Széna téren. Ész-
lelve a szervezetlenséget, úgy döntött, hogy csatlakozik a csoporthoz. Egyenruhát szerzett,
századosnak mutatkozott be (fel is varrta magának a három csillagot, és határozott fellépésé-
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9 Bene József tanúhallgatási jegyzõkönyve 1958. január 22.; Forgács József tanúhallgatási jegyzõkönyve 1958.

január 30.; Rácz István tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. október 11. BFL 990/58.

10 Szilágyi Zoltán kihallgatási jegyzõkönyve 1958. július 30. ÁBTL V-145715.

11 Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 6., 1957. január 9. HL 00115/56; Ekrem Kemál kihall-

gatási jegyzõkönyve 1956. december 28.; Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4., december

29., 1957. június 25. BFL 2383/57.

12 Takács Béla kihallgatási jegyzõkönyve 1957. január 10. ÁBTL V-141321. Bán Róbert szerint csak egy õrnagy

vett részt az akcióikban, aki lelõtt egy háztetõrõl lövöldözõ orvlövészt, és ezért jutalmul elengedték (Bán Róbert

kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4. BFL 2383/57).

13 Németh Bálint kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 5. ÁBTL V-144134. Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõ-

könyve 1957. december 17. BFL 4987/57.

14 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 30. BFL 4987/57. Ezt követõen Sillay az ÁVH-s õrség

és a nyomdai dolgozók részére is kiállíttatott ilyen igazolványokat, amelyeket lepecsételt és aláírt.
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vel kivívta a vezetõk bizalmát.15 Ebben az idõben angol, amerikai, francia, német és osztrák
újságírók keresték fel a Széna térieket. Végigjárták a körzetüket, felvételeket és interjúkat
készítettek. Szabó János, Bán, Ekrem és Fónay kísérgette õket.

Az új helyzet, a Nemzetõrség megalakulása, a II. kerületi Nemzeti Bizottmány16 és a képzett
katonák jelenléte egyaránt szerepet játszott abban, hogy a csoportot katonai mintára kellett
átszervezni. Újraválasztották a parancsnoki kart.17 Az egész egység fõparancsnokává termé-
szetesen Szabó Jánost jelölték, ezt a jelenlevõk örömkiáltással fogadták. Legbefolyásosabb
helyettese továbbra is Bán és Ekrem maradt, õk eddigi feladataikat látták el a továbbiakban is.18

Alparancsnok lett Fónay Jenõ, Németh Bálint és Takács Béla. Fónay megbízást kapott arra,
hogy szervezze meg az összeköttetést és együttmûködést más budapesti csoportokkal. E fela-
datot Fónay végül is csak igen csekély mértékben teljesítette. Németh Bálintot, aki október
27-tõl 29-ig a Manrézában volt fogságban, mert a rendõrök a Rózsadombon elõállították,
a gazdasági ügyek irányításával bízták meg.19 Takács Béla, aki október 27-én csatlakozott
a csoporthoz, az egészségügyi részleg élére került, de két napig õt is fogva tartották.

A törzsparancsnok Sillay Rudolf lett, Kiss Béla fõhadnagy volt az állandó segítõje. Õk Szabó
bácsi mellett maradtak a parancsnokságon, közvetlen tanácsadóként. „Véleményem szerint
Szabó bácsi azért tartott maga mellett, mivel bennem mint régi horthysta katonatisztben jobban
megbízott, mint a demokratikus hadsereg tisztjeiben” – vallotta késõbb Sillay.20 Ez igaz lehet
akkor is, ha Szabó János a legkevésbé sem kívánta a Horthy-rendszer restaurációját. Döntés
született arról is, hogy a fegyvereseket három századra osztják, és megválasztották a század-
parancsnokokat is. Az elsõ század a bányászbrigád lett, amelynek továbbra is Rusznyák László
állt az élén helyettesével, Czimer Tiborral. A második század irányítására – Bán indítványára –
Szilágyi Zoltán kapott megbízást, a harmadikéra Mészáros Kálmán tartalékos fõhadnagy, aki-
rõl nem tudjuk, mikor csatlakozott a Széna tériekhez. A parancsnokok megválasztását Szabó
bácsi minden esetben jóváhagyta, senkinek sem volt ellenvetése.21 A harcosokat lehívták az
udvarra, bemutatták a parancsnokokat, kialakították a századokat, azokon belül a szakaszokat
és a rajokat is. E kisebb alegységek parancsnokait a fegyveresek maguk közül választották.
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15 Szilágyi Zoltán kihallgatási jegyzõkönyve 1958. június 5., július 30. ÁBTL V-145715. Szilágyi a hatóságok elõtt így

indokolta meg a csatlakozását: „Az ÁVH lefegyverzésével egyidejûleg a politikai helyzet tisztázásának hiányában párt-

ellenes hangulat kezdett kialakulni. Magam is kommunista vagyok, és azt tapasztaltam, hogy amennyiben ez az irány-

zat nem lesz felszámolva és tovább erõsödik, úgy a kormány helyzete lehetetlenné válik és a forradalmat – amelynek

tisztaságához az elsõ napokban semmi szenny nem fûzõdött – a reakció fogja megnyergelni. Ekkor határoztam el, hogy

csatlakozom a felkelõkhöz, hogy tehetségemhez mérten elvegyem az élét minden olyan törekvésnek, hogy a Széna

téri csoport tevékenysége pártellenes tevékenységben vagy atrocitásokban jusson kifejezésre.” (Önvallomása, 1956.

december 18. BFL 2383/57.) E vallomás megtételében Szilágyit valószínûleg taktikai célok vezérelték.

16 Ezen a néven e dolgozatban a II. kerületi Nemzeti Bizottmányt jelöljük.

17 Bár Bán Róbert egyik vallomása szerint azért ismételték meg a választást, mert többek szerint alkalmatlanok

kerültek a vezetésbe (kihallgatási jegyzõkönyv 1956. november 4. BFL 2383/57).

18 A források Bánt gyakran írnoknak, Ekremet pedig szakaszparancsnoknak tüntetik fel, ám nem kétséges, hogy

Szabó bácsi mellett nekik volt a legnagyobb hatáskörük a csoportban. Ekrem egyébként nem volt ott a választáson.

19 Németh Bálint kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 5. ÁBTL V-144134.

20 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. június 19. ÁBTL V-142262.

21 Szilágyi Zoltán önvallomása 1956. december 18. BFL 2383/57. Szabó János ítészei – ki tudja, miért – ilyen meg-

állapításra jutottak: „Olyan alvezérei voltak, akik fasiszta jelszavakat hangoztattak, és nyíltan síkraszálltak

nemcsak a kapitalista rend visszaállításáért, hanem egészen szélsõséges jobboldali eszmékért is.” (Ítélet, HL

00115/56. 17. p.)
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Az egység összlétszámáról, de még egy-egy század létszámáról is eltérõek az adatok. Október
30–31-én a Széna téri felkelõk létszáma mintegy 5-600 lehetett.22 A három (késõbb négy)
század mindegyike körülbelül 50 fõbõl állt (állítólag volt még egy ugyanilyen létszámú zászló-
aljtörzs is23), ezeken kívül kihelyezett alegységek is mûködtek. A nemzetõrcsoporthoz tartoztak
a fegyvertelen szolgálatot ellátók, a konyhai, az egészségügyi személyzet (közöttük 30-40 nõ)
és a fuvarozók.

A SZÉNA TÉRIEK KÜLSÕ KAPCSOLATAI
A megváltozott politikai helyzetben a fegyveres testületek és a jelentõsebb felkelõcsoportok
egyaránt szükségesnek tartották, hogy kialakítsák az együttmûködés kereteit. A Széna tériek,
mint láttuk, legelõször a közeli Bem laktanyabeliekkel léptek szövetségre, majd felvették a
kapcsolatot a körzetükhöz tartozó a Petõfi Politikai Katonai Akadémiával a Vöröshadsereg
útján, valamint a határõr-parancsnoksággal (Manréza) is.

A katonai akadémiára 28-án érkezett az utasítás, hogy meg kell szervezni a kerületi munkás-
zászlóaljat, ami ekkor már azt jelentette: támogatni kell a Széna térieket. Ez nehéz helyzetbe
hozta a katonákat, akik mindössze egy nappal korábban még harcoltak a felkelõk ellen, sõt több
társuk meg is halt. Az egyik tiszt nem is titkolta felháborodását: „A következõ napon »kiderült«,
hogy a fasiszták nem fasiszták, hogy a felkelõk »hazafiak«, akik jogos követelésekért fogtak
fegyvert, és ezen a címen öldösik az ÁVO tagjait.”24 A Széna tériekkel létrehozandó együttmû-
ködés kidolgozásával az akadémia vezetõi Munk Károly századost bízták meg, akit 29-én a
II. kerületi Nemzeti Bizottmányba is beválasztottak. A katonák küldöttsége október 30-án meg-
látogatta a felkelõk bázisát, Ekremet név szerint keresték, mert emlékeztek a Tüzet szüntess!
egyezményre.25 Az érdemi tárgyalás azonban az akadémián kezdõdött. Pesti ezredes vezetésével
öt politikai tisztbõl álló bizottság fogadta a felkelõket képviselõ Ekremet, Cserbakõi Endrét és
Krucsó Károlyt.26 Elõször tisztázni akarták szándékaikat, politikai elképzeléseiket. Azt firtatták,
mi a felkelõk véleménye a reprivatizációról. „Épeszû magyar ember [a tulajdonviszonyok]
visszaállítását nem akarja, és a Széna tériek jó része dolgozó munkás ember, a háború elõtti
rendszert nem kívánja forradalommal visszaállítani, mert ez az eddig elért szocialista vívmányok
megdöntéséhez vezetne” – válaszolt Ekrem.27 A következõ kérdés az MDP megítélésére irányult,
erre a felkelõk küldöttségének vezetõje kitérõ választ adott: „Errõl nem tudok véleményt for-
málni, ez a magyar dolgozó nép ügye, én pedig a kommunista Jugoszláviának vagyok az állam-
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22 A vallomások többsége 600 felkelõt említ, a Nemzetõr-parancsnokságon (BRFK) küldöttjük, Somogyi Antal 520

nemzetõrségi igazolványt vett át. Nagy Imre és tsi. vizsg. Magyar Országos Levéltár (MOL) XX-5-h 22/32.

23 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 31., december 17. BFL 4987/57.

24 Csaba László visszaemlékezése HL 1956-os gyûjt. 9/216. Szavaival ellentétben egyetlen ávéhást sem öltek meg.

Gerõ Zsolt: „Elég rossz volt velük a viszonyunk, mivel kilõttük egy páncélautójukat” (tanúkihallgatási jegyzõ-

könyv 1958. július 17. BFL 8023/58). Meglepõ, hogy eddig nem került elõ olyan adat, amely a felkelõk ellen-

érzését bizonyítaná a katonai akadémiával szemben.

25 Ekrem Kemál kihallgatási jegyzõkönyve 1957. július 3. BFL 2383/57.

26 Cserbakõi a 28-án alakult Egyetemi Forradalmi Bizottság tagja lett, és ebben a minõségében még aznap felvette

a kapcsolatot a Petõfi Politikai Katonai Akadémiával. Beck–Germuska (1997) 87. p.; Pozsár (1994) 36. p.

Cserbakõi jelenlétére Magyari Jenõ katonatiszt is emlékezett (tanúkihallgatási jegyzõkönyv 1958. július 18. BFL

8023/58). Krucsó korábban rajzoló volt az akadémián (Gerõ Zsolt tanúhallgatási jegyzõkönyve 1958. július 17.

BFL 8023/58). Ekrem vallomásai szerint Fónay is ott volt, de ezt minden más adat cáfolja.

27 Ekrem Kemál önvallomása, 1957 február. BFL 2383/57.
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polgára, ez magyar belügy.” Ezután merült fel a Szovjetunióval való kapcsolat jövõje. A felkelõk
annak a reményüknek adtak hangot, hogy baráti viszony teremtõdik a két ország között, egyen-
lõségi alapon.28 Ezután kezdõdött el a tényleges tárgyalás, a Tüzet szüntess! Bem laktanyabeli
egyezségének alapján. Ekremék ígéretet tettek, hogy a „Petõfi-alakulatok” szabadon mozoghat-
nak a Széna téren, majd felosztották az ellenõrizendõ területeket.29 Néhány órával a tárgyalás
befejezése után az akadémia udvarán felsorakoztatták az állományt, és a frissen megalakult
Katonatanács és Tihanyi õrnagy ismertette velük az új helyzetet, és jelentkezõket kért kiképzõ-
nek a Széna tériek mellé.30 Így került 30-án (vagy 31-én) két civil fegyveres kalauzolásával
Szabó bácsiékhoz mintegy 15 tiszt. Az eligazítás alapján a fõ feladatuk a rend, a fegyelem és a
szervezettség megteremtése, a túlkapások megakadályozása volt. Munk százados arra is kérte
õket, hogy lehetõség szerint maradjanak pártszerûek.31 A katonáknak nem volt parancsnoklási
joguk, kizárólag a századparancsnokokat segítették tanácsadással.32 A határõr-parancsnokságon
szintén megalakult a forradalmi tanács, amelynek élére Juhász László századost nevezték ki.33

A tanács egyik tagja október 31-én felkereste a Széna térieket, és Szabó bácsi ekkor Bán
Róbertet küldte tárgyalásra a Manrézába. Itt is szóba kerültek az akkoriban szinte mindenkit
foglalkoztató politikai kérdések. A határõrök megtudhatták, hogy a felkelõk sem óhajtják a
Horthy-rendszer visszaállítását. Megegyeztek abban, hogy fegyveres támadás esetén a két
egység kölcsönösen segítséget nyújt egymásnak, a Széna tériek, amennyiben ez lehetséges,
fegyvert kapnak, cserébe élelmet szállítanak, ha erre a határõrségnek szüksége lenne. A Manréza
vezetése felajánlotta, hogy másnap kiképzõtiszteket és két állandó összekötõt küld a felke-
lõkhöz.34 A Bimbó úti rendõrkapitányságtól pisztolyokat kaptak, a Böszörményi úti, XII. kerületi
rendõrkapitánysághoz pedig kérésre felkelõket küldtek õrszolgálatra, akárcsak a Várba.35 Állító-
lag több felkelõt a Tárogató úti SZOT-iskolában szervezõdõ zászlóaljhoz osztottak be, amely a
Petõfi Akadémia tisztjeinek parancsnoksága alá tartozott.36 A távoli Zrínyi Miklós Katonai

1956 – TANULMÁNYOK 191

A 
SZ

ÉN
A 
TÉ

RI
 F
EL

KE
LÕ

K 
A 
FE

GY
VE

RS
ZÜ

NE
T 
ID

EJ
ÉN

28 Uo.

29 Ekrem Kemál kihallgatási jegyzõkönyve 1957. július 3. Uo.; Ekrem–Fónay szembesítési jegyzõkönyve 1957.

november 4.; Gerõ Zsolt tanúhallgatási jegyzõkönyve 1958. július 17. BFL 8023/58; Krucsó Károly kihallgatási

jegyzõkönyve 1957. április 16. ÁBTL V-141385. Állítólag a szovjet családok sértetlen átszállításában is meg-

egyeztek. Petõfi Sándor Katonai Politikai Akadémia jelentése, HL 56-os gyûjt. 1/400.

30 Bán Róbert vallomása szerint öt kiképzõtisztet kért. Kihallgatási jegyzõkönyv 1956. december 21. BFL 2383/57.

31 Gömöri Oszkár tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 13. ÁBTL V-143162.

32 HL 095/57; ÁBTL V-143162; ÁBTL V-145715/1. E katonák kivezénylése kísértetiesen hasonlított ahhoz, ami a

Corvin köznél játszódott le, ahová ezekben a napokban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tisztjeit irányították.

Legfeljebb annyi az eltérés, hogy a corvinisták eleinte hevesen ellenezték a katonák jelenlétét, míg a Széna

tériekrõl nem került elõ ilyen adat.

33 Juhász 1957 januárjában emigrált.

34 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4., 7., december 21. BFL 2383/57. A tanácskozás végén

megjelent Szalva János ezredes, országos parancsnok, elbeszélgettek Bánnal, azon viccelõdtek, hogy elõzõ nap

még Kõrösi Györggyel együtt a Széna tériek „vendégszeretetét élvezte”. Bán szerint másnap csakugyan megér-

keztek a Széna térre a kiképzõk, összekötõk. Más forrás ezt nem erõsíti meg.

35 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 31. BFL 4987/57.

36 Katonai források szerint október 28-tól, amikor az akadémia központi utasítást kapott a kerületi munkászászlóalj

megszervezésére, az volt a fõ cél, hogy minél több embert vonjanak el a Széna térrõl. Az egyenruha, a kulturáltabb

körülmények, a jobb élelmezés e források szerint megtette volna a hatását, és a SZOT-iskolában a zászlóalj három-

négyszáz fõre duzzadt volna. Megmagyarázták a fiataloknak, hogy a harckocsik ellen nem lehet puskával harcolni,

különösképpen akkor nem, ha a harckocsikat gyalogság erõsíti. „Ezzel elérték azt, hogy a fiatalokat »katonailag
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Akadémiáról az egyetemisták jelentõs mennyiségû fegyvert hoztak a Széna térieknek.37 Állító-
lag a haditechnikai csoportfõnökség is támogatta a Széna téri nemzetõrséget.38 Október 31-én
egy mûszaki alakulat a nemzetõrökkel elbontotta a barikádokat.39 A Széna téri parancsnokság
hamarosan kiépítette kapcsolatait a környezõ civil nemzetõregységekkel. Olyan kisebb lét-
számú csoportok, mint a pasaréti nemzetõrség vagy a szabadság-hegyi csoport fegyvereket
vettek át a Széna tériektõl, késõbb pedig foglyokat szállítottak Szabó bácsiékhoz.40 A Buda-
pest határán kívül, Nagykovácsiban, Budakeszin és Solymáron mûködõ nemzetõrcsoportok
ide jöttek fegyverekért, ruhákért.

Szoros kapcsolatot tartottak fenn a Fõ utcai ügyészség épületében lévõ Butkovszky-
csoporttal, fõleg a foglyok elhelyezésérõl egyeztettek. Tárgyaltak a Schmidt-kastélybeliekkel
is. Mansfeld Péternek, Szabó bácsi gépkocsis küldöncének vallomása sajátos szemszögbõl
mutatja a Széna tériek külsõ kapcsolatait: „Többek között voltam a Schmidt-kastélynál, ahol
közöltem a csoporttal, hogy vigyenek ágyúkat a Széna térre. Jártam a tanácsházán, ahová az
utasítást vittem, hogy legyenek készenlétben. Majd jártam a pártházban, ahová szintén üzene-
tet vittem. Voltam a Szabad Nép-székházban is, onnan írószerpapírt hoztam. […] A Fõ utcából
gépkocsival lõszert szállítottam, kézigránátokat, hozzávaló gyutacsot.”41 Szoros együttmûködés
alakult ki a II. kerületi Nemzeti Bizottmánnyal is, amely október 29-én Dudás József vezetésé-
vel alakult meg, majd nélküle kezdte meg mûködését. A szervezet fegyveres parancsnoka más-
naptól Seifert Tibor lett, aki igyekezett átvenni a Széna téri felkelõk irányítását – nem is siker-
telenül.42 Ekkoriban a Széna téren és a Maros utcában megjelentek a különbözõ pártok képvi-
selõi, akiket Szabó két helyettese, Ekrem és Bán egyaránt leplezetlen ellenszenvvel fogadott.
Ekrem szerint a jövevények különbözõ követelésekkel álltak elõ (például fegyveres kíséretet,
gépkocsit kértek). „Annyira felidegesítettek, hogy õrséget szólítottam oda, és ezeknek a
küldötteknek megmondtam, hogy akkor, amikor Budapest területén hõs fiatalok, polgári és
katonai egyének vére folyt, és erre fel jönnek most õk, hogy az eseményekbõl maguknak ve-
zetõ funkciókat kovácsoljanak, és pecsenyéjüket sütögessék, és ezen jár az eszük, nemhogy
segítenének a zûrzavarban a rendet helyreállítani, majd rámutattam a szobában tartózkodó
fegyveresekre és a parancsnokokra, hogy ezek a szabadságharcosok nem azért vettek kezük-
be fegyvert, hogy majd funkciókat, és vezetõ állásokat szerezzenek maguknak, hanem hogy
lehetõség szerint megõrizzék a környék rendjét, és a rend helyreálltával mindnyájan
visszatérünk a termelõmunka padjaihoz. Ezután az õrséggel kivezettettem õket.”43 Bántól
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képezve« ijesztették el az ellenállástól.” (Doba Ferenc: A Városmajor környéki ellenforradalmi csoport története.

ÁBTL V-150381/5; Petõfi Katonai Akadémia jelentése. HL 56-os gyûjt. 1/420-421.) Mindez valószínûtlen, az pedig

teljesen kizárható, hogy ilyen nagyszámú felkelõ tevékenykedett volna a SZOT-iskolában.

37 Jelentés Sárdi Tibor ezredesrõl, 1957. június 20. ÁBTL O-20065.

38 Október 31-én jelentõs fegyverszállítmányt biztosított részükre (a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia arzenáljából),

november 1-jén olyan határozatot hoztak, hogy személyesen is felveszik a Széna téri parancsnoksággal a kapcso-

latot, 2-án pedig kiküldenek hozzájuk egy bizottságot. (Haditechnikai csoportfõnökség jelentése, HL 1956-os

gyûjt. 1/109-110., ÁBTL O-20065 16. p.) Mindezekrõl más forrás nem tudósít.

39 Horváth (2003) 324. p.

40 Sántha László–Márton Erzsébet szembesítési jegyzõkönyve 1957. szeptember 17.; Sántha László–Wurmbauer

Adolf szembesítési jegyzõkönyve 1957. szeptember 6. HL 711/57. Wurmbauer elmondta, hogy november 3-án a

Déli pályaudvarnál tévedésbõl csaknem tûzharcra került sor egy Széna téri egység és a szabadság-hegyiek között.

41 Mansfeld Péter kihallgatási jegyzõkönyve 1958. október 28. BFL 8084/58.

42 A szervezet tevékenységérõl és a Széna tériekkel folytatott kapcsolatáról lásd Eörsi (2003b) 208–222. p.

43 Ekrem Kemál önvallomása 1957. február. BFL 2383/57.
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azt kérték, hogy az FKgP részére biztosítson egy helyiséget, pecsételje le a kiutalást. „Ezt én
megtagadtam azzal, hogy semmiféle pártot nem akarok.” Ugyanígy elutasította az SZDP és
Mindszentyék kérését is.44

A MAROS UTCAI LAKTANYA ELFOGLALÁSA
A kormányõrség Maros utcai laktanyája már a forradalom elsõ napjaiban a tömegek támadá-
sának egyik célpontja lett, az emberek a politikai foglyok szabadon bocsátását követelték.
Virág alezredes, a parancsnok 24-én három foglyot szabadon engedett.45 (Nem tudjuk, volt-e
ott több politikai fogoly.) Október 26-án a felkelõk támadásra készültek, de az épület elõtt két
harckocsi szétkergette õket.46 A 28-án fenyegetõ újabb támadás már veszélyesebbnek látszott,
mivel a felkelõk a laktanyán belül is szövetségesre leltek; elsõsorban Szabó András volt tanács-
tag támogatta õket, akit korábban kizártak a pártból,47 s aki állítólag 29-én a Széna téren több
száz fõ elõtt harcra buzdított a szovjet csapatok ellen.48 Október 30-án Adorján Gyula alezre-
des, a Maros utcai laktanya új parancsnoka is belátta, hogy nincs értelme az ellenállásnak,
és kiadta az utasítást az állomány lefegyverzésére. A Bem laktanyából kértek katonákat, hogy
vigyázzanak az épület és a 90-120 lefegyverzett kormányõr biztonságára. 31-én mégis támadás
fenyegetett: felvonult a Széna téri felkelõk egy csapata, több alakulathoz tartozó katonákkal,
harckocsikkal együtt.49 Vezetõjük (Szabó János vagy Bán Róbert) leginkább arra figyelt, hogy
az objektum elfoglalása incidens nélkül folyjon le: a kormányõröket gépkocsikkal a DISZ
Központi Vezetõségének Böszörményi úti épületébe szállították át három páncélos
kíséretében.50 Mivel a laktanya lényegesen tágasabb volt, mint a metróépítkezés felvonulási
épülete, a csoport tagjai zömében áttelepedtek oda, csak mintegy harminc felkelõ maradt a
Széna téren Ekrem irányításával. Sillay ismertette a felkelõkkel a kormány által meghatáro-
zott nemzetõrségi feladatokat, és hozzátette: aki nem ért egyet velük, szabadon eltávozhat,
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44 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 6., június 25. BFL 2383/57, tanúhallgatási jegyzõkönyv

1957. október 8. ÁBTL V-143166/1. Németh József György szerint egy helyiséget a felkelõparancsnokság segít-

ségével mégiscsak kiutaltak a kisgazdáknak (kihallgatási jegyzõkönyv 1959. október 27. ÁBTL V-146048/4).

45 Szabó András kihallgatási jegyzõkönyve 1957. október 1. ÁBTL V-143160.

46 Sándor László tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. február 15. Uo.

47 Lantos Mihály tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. október 17. Uo.

48 Szabó András ügye, uo.

49 „Járõrözni készültünk, amikor 3-4 harckocsi állt a kapu elõtt, és a parancsnokuk hívott minket, hogy vegyünk

részt a Maros utca elfoglalásában. Többen (köztük Mihály István) felszálltunk a harckocsikra, majd a Vérmezõn

a bokrok között fedeztük a parancsnokot, aki a laktanyaparancsnokkal készült tárgyalni. Félóra múlva valaki

kikiabálta, hogy lehet jönni a fegyverekért, harc nem volt. Vittem fegyvereket a Széna térre, hogy akinek addig

nem volt, legyen.” (Csenki Ottó kihallgatási jegyzõkönyve 1957. december 3. ÁBTL V-143166/2.) Bán Róbert

így emlékezett: „…éjjel, 1 óra körül jött három magyar harckocsi, és parancsnokuk, egy százados tárgyalt velünk,

hogy rendelkezésünkre állnak, amennyiben szükségünk van valamire. Szabó Jánossal megbeszélték, hogy a Maros

utcai karhatalmat lefegyverzik, és a laktanyát elfoglalják.” A megadásra felszólított tisztek és a legénység még

abba is belementek, hogy a fegyvereiket otthagyják. (Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4.

BFL 2383/57.)

50 Szabó András kihallgatási jegyzõkönyve 1957. január 31., február 14. ÁBTL V-143160/1; Mórocz Lajos száza-

dos tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. április 10.; Gracza Lajos fõhadnagy kihallgatási jegyzõkönyve 1957.

január 31. HL 098/57; Pallós Ferenc tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. április 26. HL 031/58/1.; Szabó János ki-

hallgatási jegyzõkönyve 1956. december 19.; Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve december 29. HL 00115/56.
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fegyver és kincstári ruha nélkül.51 A Maros utcában a nap további része a szobák elfoglalásá-
val és a rendteremtéssel telt. (Általában az egyes szakaszok tagjai kerültek közös szobákba.)
Eközben Sillay helyettesével, Kiss Béla fõhadnaggyal kialakította a parancsnoki irodát. Szabó
bácsi részére is berendeztek egy irodát.52 Másnap a tisztek riadót rendeltek el, és megkezd-
ték a fegyverismereti kiképzést. A legtöbb problémát a fegyelmezés jelentette. Még november
3-án is megtörtént, hogy felelõtlenségbõl meglõtték egymást a fiatalok.53 Olyan is elõfordult,
hogy ittasan, valakit ávéhásnak képzelve lövöldöztek összevissza a nemzetõrök. Többen állítják,
hogy fosztogatás és rablás is gyakran fordult elõ. A rendbontásnak a parancsnokság gyorsan
elejét vette. Szabó János összehívta az embereket a laktanya kultúrtermébe, és mindnyájukat
a rend betartására és a fegyelemre intette,54 Sillay pedig állítólag halálbüntetéssel fenyegette
meg azokat, akik nem hagynak fel a fosztogatással.55 Bán Róbert a fegyelem fenntartásával
Kiss Bélát bízta meg.56 A belsõ õrség felállításával megszûnt a ki-be járkálás.57 Sillay errõl így
emlékezett: „A laktanya egyetlen kapujába õrséget szerveztem, amelynek tagjai fõleg honvé-
dekbõl álltak, és ezeket szigorúan utasítottam, hogy civileket ne engedjenek be, és fõleg ne
engedjenek ki a laktanyából senkit fegyverrel. Akadályozzák meg, hogy újabb tömeg csõdül-
jön be a laktanyába. Akkor tartottam attól, hogy Szabó hírére még sokan akarnak jönni, és fél-
tem attól is, hogy ezek az emberek szeszes italt fogyasztva Budán is atrocitásokat követnek el.
[…] Tervem sikerült. Újabb tömegek nem jöttek és a bentiek lecsendesedtek.”58 Miután kons-
tatálták, hogy nõk és férfiak együttesen rendezkedtek be, külön szobákba parancsolták õket.
Hozzáláttak az adminisztrációs munkához: gépkocsi-használati, valamint eltávozási engedé-
lyeket és különbözõ igazolványokat állítottak ki, kinevezték és eligazították a raktárosokat.
Sillay szervezte meg a hadtáp-, valamint az egészségügyi részleg felállítását, Kiss Béla pedig
ellenõrizte az õrségeket, felügyelte a raktárakat.59 A szálfegyvereket a felkelõknél hagyták, a
golyószórókat, géppuskákat a raktárban helyezték el. Sillay így emlékezett: „Szabó […] meg
lehetett elégedve a munkámmal, mert a laktanyában rend volt, a kapuban õrség, a csoportok
élén felelõs parancsnokok, […] a laktanya élete kezdett katonai formát ölteni.”60 Szabó János
ezt vallotta: „Minden intézkedést a honvédtisztekkel egyetértéssel tettünk meg. Itt már hely-
reállt a rend, nem intézkedtem többet.”61 Vasvári Ottó anyagbeszerzõ, aki nyolc évig az NSZK-
ban élt, és csak fél éve települt vissza, november 1-jén rádiófelhívásra csatlakozott a Maros
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51 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 31. BFL 4987/57. A tárgyaláson Sillay azt vallotta, hogy

nyíltan nem távozott senki, csak az „oszolj!” után. 1957. december 17. BFL 4987/57.

52 Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 19. HL 00115/56.

53 Berényi Imre kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 10. ÁBTL V-142310; Bán Róbert kihallgatási jegyzõ-

könyve 1956. december 29. BFL 2383/57; Benke Miklós kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 18. BFL

777/57; Nagy Géza önvallomása 1958. augusztus 5. ÁBTL V-144984, kihallgatási jegyzõkönyv 1957. augusztus

29. ÁBTL V-143086.

54 Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 19. HL 00115/56.

55 Vígh Miklós százados tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. december 17. BFL 4987/57.

56 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1957. június 25. BFL 2383/57.

57 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 7., 1957. június 25. BFL 2383/57; Sillay Rudolf kihall-

gatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 31. BFL 4987/57.

58 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. december 17. Uo.

59 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 31., szeptember 11. Bán Róbert tanúhallgatási jegyzõ-

könyve 1957. szeptember 18. BFL 4987/57.

60 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. december 17. Uo.

61 Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 19. HL 00115/56.
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utcaiakhoz, bár korábban már megfordult a Széna téren. Felismerték, és Bán megbízta a belsõ
elhárítás vezetésével. Kisvártatva már sikert mutatott fel: az egyik nemzetõrnek visszaszerezte
a ballonkabátját, a tolvajt azonnal eltávolították.62

A SZÉNA TÉRI NEMZETÕRÖK TEVÉKENYSÉGE
A nemzetõrségi egységet, amelynek most már nagyobb része a Maros utcában tartózkodott,
továbbra is a régi nevén, Széna téri csoportnak nevezzük.

Az áttelepült fegyvereseket három századra osztották, mindhárom fõleg az ávéhások és a
pártfunkcionáriusok összeszedésével foglalkozott. Az elsõ század, a Rusznyák László és Czimer
Tibor vezette, többnyire pilisszentiváni bányászokból és Oroszlányból szabadult rabokból álló
ún. bányászbrigád lefoglalt buszokkal legtöbbször Budapest határain kívül portyázott.

Legmerészebb vállalkozásuk a csolnoki rabmunkahely felszabadítása volt. Nem tudták, hogy
egy felülvizsgáló bizottság döntése értelmében már az összes politikai fogoly szabadlábra került,
csak 14 közbûntényes maradt ott.63 A felkelõk tervszerûen körbevették a tábort. Állítólag a tábor
parancsnokhelyettese kiadta a tûzparancsot, de Mészár parancsnok leállította. Ekkor valamelyik
felkelõ elkiáltotta magát: „Katonák, hazamehettek!”64 A másik verzió szerint a tábor területén
egyetlen õrszem felügyelt az õrtoronyban. Amikor észrevette, hogy idegenek közelednek csatár-
láncban, elrohant, hogy a tisztikart értesítse. Addigra azonban a bányászok lefegyverezték az õrsé-
get, majd lefogták az õrsparancsnoki irodában tartózkodó Mészár Zsigmond századost, Dobos
György fõhadnagyot, Petrovics Vladimír hadnagyot és Zólyom Mihály törzsõrmestert. Mészár erre
a következõképpen emlékezett vissza: „Az ajtó kinyílt, egy golyószórós és két géppisztolyos lépett
be, miközben valamelyikük utasítást adott arra, hogy azonnal tegyék le a fegyvert. […] Aztán uta-
sítást adott, hogy álljak a falhoz, Petrovics hadnagynak szólt, hogy hordja össze az összes fegyvert.
[…] Majd Czimer ezt mondta: »Na komám, te vagy itt a fõgóré? Majd felelsz a vészbíróság elõtt!«
[…] Miközben kézigránátokkal labdázgatott, ezt mondta: »Ne féltsd az életed, lásd, én sem féltem,
mert egy nép érdekeit képviselem, nekem már igen sokban van a ti galádságotok. A Parlament elõtt
lõtték agyon a húgomat…«”65 Más felkelõk Besenyei Lajos õrmestert, egészségügyis tisztet („Pro-
fesszor”) fogták el. Többen nagyon haragudtak rá, mert kíméletlenül bánt a foglyokkal. Elõször
Deák Gergely nyomta fegyverével a falhoz: „Na, megvagy, te szép virágszál, most veled is végzünk,
mint a többi kommunistával” – és géppisztolyával hátba vágta, majd megrugdalta. Ezután
Czimerhez vezették: „»Te vagy az a híres egészségügyis, aki a táborban betegeket küldtél le [a bá-
nyába] dolgozni?« Én azt válaszoltam, hogy nem ismerjük egymást. Erre bokán rúgott, ezután még
mellbe vágott, úgyhogy elestem. Ekkor kiabált társainak: »Nézzétek, még meghal. Adjatok neki
gyógyszert.« Egy fél marék gyógyszert megetetett velem.”66 A felkelõk összeszedték a fegyvereket67

és az irodában lévõ pénzt, 6700 forintot, mivel Szabó bácsi parancsa értelmében a közpénzeket is
össze kellett gyûjteni. Ezután megkezdték a házkutatásokat. Mészár Zsigmond parancsnoknál
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62 Vasvári Ottó önvallomása d. n., ÁBTL V-146379/1. „Nagy volt irántam a bizalom, hogy Nyugatról visszajöttem.”

Vasvári Ottó kihallgatási jegyzõkönyve 1957. április 19. Uo.

63 Dobos György tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. június 11. Uo.

64 Szabó János büntetés-végrehajtási tiszt tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 4. BFL 2383/57.

65 Mészár Zsigmond jelentése 1957. június 11., tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 19. Uo.

66 Besenyei Lajos tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. április 24., 1957. július 15. Uo.; 1959. augusztus 11. ÁBTL

V-146048/2.

67 Rusznyák szerint két Maxim géppuskát, kb. negyven géppisztolyt és négy golyószórót. Kihallgatási jegyzõkönyv

1957. január 18. BFL 2383/57.
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megtalálták a pisztolyát. „Ennyire be vagy szarva, még a lakásodon is pisztolyt tartasz?”
– kérdezte tõle Czimer. Több büntetésvégrehajtási beosztottat elõállítottak az otthonából, és a
tábor irodájában Czimer kijelentette, hogy Budapestre, bíróság elé viszik õket. Eközben meg-
jelentek a családtagok is, a gyermekek és az asszonyok sírva könyörögtek a felkelõknek, hogy
ne vigyék el a férjeiket. Czimer ezt mondta nekik: „Ne sírjanak, eddig mi sírtunk,
hiábavalóan.”68 A felkelõk úgy döntöttek, hogy Besenyei Lajos mellett két törzsõrmestert, Sza-
bó Ferenc („Számtantanár”) cenzort és Gyetvai Zoltán õrsparancsnokot viszik magukkal
(Gyetvait másnap taxival visszahozták a Maros utcából). Tehát a tisztek közül mindenki marad-
hatott. A köztörvényes elítélteket szabadon engedték.69 Dorogon a forradalmi tanácstól átvették
Szalma József ávéhás alezredest, és a Maros utcában a három tiszthelyettessel együtt átadták a
fogdásoknak. A második század tagjai fõleg Budán, a villanegyedekben kutattak a Rákosi-rend-
szer vétkesei után. Az egyik rajuk (Kemper Sebestyén és Márton Erzsébet vezetésével) ejtette
foglyul a legmagasabb rangú politikai vezetõt, nemcsak a Széna téri, hanem az összes felkelõ-
csoport „különleges osztagai” közül. Az utcán értesültek arról, hogy a Csévi utca 14. számú
villa elõtt állandó az ávéhás szolgálat. Mégis zárt kaput találtak ott (a villa elõtti õrbódék üre-
sek voltak), zörgetni, csengetni kezdtek. Egy idõsebb nõ kaput nyitott, és kérdésükre közölte:
már három-négy napja nincs ávéhás õrségük. A felkelõk bent megkérdezték két férfitõl, hogy
kik õk. Marosán György volt PB-tag válaszolt: õ ott lakik, vendége, Nagy Dániel (az Elnöki
Tanács elnökhelyettese) pedig a barátja. Mindkettõjüket igazoltatták, majd a villa átkutatása
után (fegyvert nem találtak) felszólították õket, hogy jöjjenek velük.70 (Csak késõbb tudták
meg, voltaképpen kiket tartóztattak le.) Tehergépkocsin a Maros utcába szállították õket, ahol
ismeretlen körülmények között néhány órán belül szabadlábra kerültek.71 Ezután két olyan
belügyi nyomozót fogtak el – lakossági segítséggel –, akik késõbb jelentékeny szerepet ját-
szottak az 1956-os perek elõkészítésében. A Kapy utca 6. számú házban Muzserák József
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68 Dobos György tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. április 24. Uo. Többek szerint Czimer azt is mondta, hogy õk

nem Nagy Imrét, hanem valaki mást akarnak miniszterelnöknek.

69 A bányászok vádlottként azt mondták, hogy a köztörvényeseket Dorogon átadták a rendõrségnek, ám az ítéletben

foglaltak szerint a rendõrök nem kaptak egyetlen rabot sem. Uo. 38. p.

70 „Marosán úgy meglepõdött, hogy még csak nem is tiltakozott. Az az igazság, hogy egy kicsit csodálkoztam is,

hogyan lehet az, hogy ez a meglett ember egy taknyos lánnyal szemben nem kérte ki magának az egészet”

– mondta interjújában Márton Erzsébet Lugossy Istvánnak. Bindorffer–Gyenes (1994) 153–154. p.

71 Márton Erzsébet kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 16.; Barta Antal tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957.

szeptember 5.; Palotás László tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 31.; Szmóla Sándor tanúhallgatási

jegyzõkönyve 1957. április 8. BFL 8023/58. Márton Erzsébet e vallomásában elmondta, hogy elõzõleg filmen

már többször látta Marosánt. A politikus – visszaemlékezése szerint – számított arra, hogy bajba kerülhet: „Nézd,

Nagy elvtárs, menj el innen! Ne maradj itt, mert velem lenni most veszélyes. […] Gondolod, hogy érted jönné-

nek? Erre nemcsak gondolni kell, de fel is kell készülni.” Szerinte tudatosan õt keresték, és amikor megjelen-

tek a felkelõk, hirtelen nyugodt lett. A hõsiességébõl feleségének is juttat: „Engem maguk ne fenyegessenek,

nem gyulladunk be!” Marosán (1989) 95–96. p. Ifj. Marosán György szerint – aki 1956-ban tízéves volt – ekkor

valamelyik felkelõ ezt mondta édesanyjának: „Hallgasson, magukért zsidókért is eljövünk.” Széna tér, ’56

(Márton Erzsébet). Dokumentumfilm. Rendezte Lugossy István. Fórum Film Alapítvány, 1993. Ifj. Marosán köz-

lése szerint a felkelõk ezen túlmenõen nem gorombáskodtak. Marosán György így idézte fel, mit érzett, amikor

fogolyként a teherautóban ült: „Nincs bennem se félelem, se rettegés, csak mérhetetlen szomorúság. […] Most

egy a fontos, tudni, hogy én ezektõl semmi jót nem várhatok, s maradjon annyi lelki és fizikai erõm, hogy tisz-

tességesen haljak meg.” Emlékezete szerint a Maros utcában már a kapunál elengedte õket egy szakaszvezetõ,

akit korábbról ismert. Marosán (1989) 95–97. p.
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ávéhás tiszt a kémény mögé próbált elbújni. Felírták feleségének adatait is, aki 1953-ig volt
ávéhás. Keresés közben Mártonék a szomszéd lakókat is igazoltatták, s ekkor hallották
meg, hogy valaki a padláson mozog. Felmentek érte, és közölték vele, hogy bekísérik. Miközben
Muzserák kötötte a cipõjét, egy fegyver véletlenül elsült, és a lövedék mintegy tíz centiméter-
re tõle a parkettba csapódott. A felkelõk nem erõszakoskodtak, csak „minõsíthetetlen sza-
vakkal” szidalmazták a házaspárt, ebben a raj nõtagjai sem voltak kivételek.72 Galambos István
államvédelmis tisztet a Mártonhegyi út 27/a szám alatti lakásában keresték, ám csak feleségét
és két gyermekét találták ott. A egyiküknek Kemper Sebestyén csokoládét adott, mire a kis-
lány megmondta, hogy az édesapja ugyanabban az udvarban lakó keresztanyjánál van. Ott az
ágynemûk alatt meg is találták a nyomozót. Ám hamarosan megérkezett a Fõ utcai ügyészségrõl
a Butkovszky-csoport két embere, akik már korábban is keresték Galambost, és követelésükre
Mártonék átvételi elismervény ellenében átadták nekik a foglyot.73 A harmadik századot a
Rákosi- és a Gerõ-villa õrzésével bízták meg. Ezt az alegységet vezényelték november 2-án dél-
után a Külügyminisztérium ellen. Elõzõleg ugyanis a II. kerületi Nemzeti Bizottmányhoz olyan
hírek érkeztek, hogy mintegy száz ávéhás bujkál az épületben.74 Seifert Tibor, a bizottmány
katonai vezetõje utasítást adott a telefonkezelõnek, hogy szakképzett tiszt irányításával küldjön
ki két rajt a Külügyminisztériumhoz, és fogják le az ávéhásokat, ha pedig kitörnének, vegyék
célba õket. A parancsot Sillay Rudolf vette. Mivel korábban Szabó közölte vele, hogy „Seifert
alezredes utasítást adhat nekünk”, kijelölte a harmadik századot,75 eligazította (csengessenek
be, nézzenek körül, ha vannak ávéhások, kísérjék be õket), és útnak indította õket.76 Hamaro-
san Mészáros Kálmán fõhadnagy vezetésével mintegy ötven felkelõ vette körbe az objektumot,
majd Mészáros huszadmagával elindult a bejárat felé, miután az egység nagyobb részét lõál-
lásba helyezte. Figyelmeztette õket, hogy az ávéhások ellenakciója a legfelsõ emeletrõl és a
padlásról egyaránt várható. Meghagyta nekik, ha három lövést hallanak, azt vegyék jeladásnak,
és haladéktalanul indítsák meg a támadást.

A minisztériumi tisztviselõket feltartott kézzel a falhoz állították, szidalmazták és megmo-
tozták õket. Mészáros közölte, hogy nyílt paranccsal jöttek, és az a feladatuk, hogy átkutassák
az épületet, elfogják a bujkáló ávósokat. Mivel összegyûjtésükhöz nem voltak elegen, Mészáros
a kintiekkel bõvítette a létszámot. Az egyik tisztviselõ végigvezette a felkelõket a szobákon,
majd átkutatták a pincét és a padlást is. Mivel a személyzeti osztály vasrácsos ajtajához nem
volt meg a kulcs, három lövéssel szétlõtték a zárat. A kintiek ezt a parancsnak megfelelõen
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72 Márton Erzsébet kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 23.; Muzserák Józsefné tanúhallgatási jegyzõkönyve

1957. szeptember 30. BFL 8023/58. Muzserák rendõr szomszédja önként ment, hogy tisztázza magát, õt rögvest

haza is engedték.

73 Márton Erzsébet kihallgatási jegyzõkönyve 1957. augusztus 12., 16., szeptember 23.; Márton Erzsébet–Lénárd

Ottó szembesítési jegyzõkönyve 1957. augusztus 22.; Berta József tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember

27. BFL 8023/58.

74 Seifert Tibor kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 29.; Kovács Zoltán kihallgatási jegyzõkönyve 1956.

december 28. HL 00115/56.

75 Szilágyi Zoltán, a második század parancsnoka azt vallotta, hogy õ elhárította a parancsot: beosztottai egy részét

elengedte, a többiekrõl pedig az állította, hogy õrszolgálatban vannak. Kihallgatási jegyzõkönyv 1958. június 5.

ÁBTL V-145715.

76 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 3., ügyészségi jegyzõkönyv 1957. október 21., tárgya-

lási jegyzõkönyv 1957. december 17. BFL 4987/57. Sillay szerint az akció elõkészítésében Szabó János is részt

vett, sõt õ vezette. Ez teljesen kizárt, de az elõbbi verzió sem valószínû. Szabót mindenki nagyon jól ismerte,

és a résztvevõk emlékeztek volna rá.
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jeladásként értelmezték, és tûz alá vették az épületet, az ablakokat szétlõtték. A bent lévõk
azt gondolták, hogy társaikat támadás érte, és õk is bekapcsolódtak a lövöldözésbe. Sérülés
nem történt, de mintegy ötezer forintos kár keletkezett.77 Eközben a Külügyminisztériumból
értesítették a HM-et, és az odaérkezõ Zólomy László ezredes és Király Béla vezérõrnagy ren-
det teremtett: a felkelõket a tábornok visszaküldte a körzetükbe, Seifert Tibort pedig letartóz-
tatta. (A Külügyminisztérium ostroma miatt Szabó Jánost is kihallgatták a Fõ utcai Katonai
Bíróságon, de szabadon engedték, miután tisztázta magát.78) Ekrem Kemál parancsnoksága
alatt a Széna téren maradt 30–35 fõs osztag a Maros utcai parancsnokság negyedik százada-
ként tevékenykedett. Fónay Jenõ „formálisan” megõrizte vezetõ szerepét, ám ténylegesen
igen csekély befolyást gyakorolt a csoport mûködésére. Ekremmel együtt nemzetõr-igazolvá-
nyokat állított elõ, majd Hadányi László kieli vegyészmérnök-gyárost – kérésére – a csoport
két helyi illetõségû fegyveresével november 1-jén gépkocsival lekísérte Székesfehérvárra.
Ott azonban a helyõrségi parancsnok utasítása értelmében letartóztatták a felkelõket, mivel
fegyver volt náluk, és a gépkocsi iratai sem voltak rendben. Fónay kérésére a rendõrség
felvette a kapcsolatot a Széna téri bázissal, ahonnan 2-án eljöttek értük.

Ekrem az egységével már október 30-án ellenõrzése alá vonta a II. kerületi pártházat és
környékét. Ekkor állítólag radikális szónoklatot tartott: sürgette a leszámolást „a Rákosi-
rendszer népnyúzóival”, és kijelentette, hogy nem ismeri el a kormányt.79 A pártház épületé-
ben Ekrem egy tízfõs osztagot hagyott Matjasits József volt politikai fogoly vezetésével.
Szeredás Jenõ, a II. kerületi Nemzeti Bizottmány elnökhelyettese felajánlotta a segítségét, és
megígérte, hogy ellátják a felkelõket vöröskeresztes szállítmányokkal. Ekrem és Szeredás vezeté-
sével az MDP-t kompromittáló adatokat kerestek és találtak, amelyeket egyrészt a „jó káderek”
összeszedésére, másrészt az elkövetkezendõ választásokhoz kívántak felhasználni. Ekrem
november 2-án is beszédet tartott. Hangsúlyozta, hogy a forradalom fegyveres része véget ért,
már csak a belsõ ellenséggel kell megküzdeni. Bejelentette, hogy mindenkit „át fognak vilá-
gítani” a csoporton belül is, mert közöttük is lehetnek árulók.80 Említettük, hogy október 30-án
a Széna tériek Sillay vezetésével felvették a kapcsolatot a hûvösvölgyi ÁVH-nyomda személy-
zetével. Ezután a létesítmény a Széna téri felkelõk felügyelete alá került, Németh Bálint alpa-
rancsnok, a gazdasági ügyek felelõse kapott megbízást az irányítására. A feladatuk az volt, hogy
vigyázzanak az értékekre és a 60-70 fõnyi ávéhás személyzetre.

A Vöröshadsereg útján lévõ objektum szoros kapcsolatban állt a Völgy utcaival, mindket-
tõben a BM IX/3. osztálya dolgozott. Itt vegyi laboratóriumot mûködtettek, és a közvetlen
vezetés éppúgy cserbenhagyta a beosztottakat, mint a nyomdában. A IX. fõosztálytól még tele-
fonon is hiába próbáltak utasítást kérni. A veszélyekre így emlékezett vissza az ottmaradtak
vezetõje, Imre Mátyás: „Bár az írásos anyagokat (jelentések, titkos eljárásainkat dokumentáló
összefoglalók, munkanaplók stb.) elégettük, további fontos anyagokat (elsõsorban külföldi
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77 Druzdik János fõosztályvezetõ, Lipsz Jenõ külügyi osztályvezetõ, Varga István és Kun Pál külügyi tisztviselõk

tanúhallgatási jegyzõkönyve 1956. december 29. HL 00115/56; Varga István tanúhallgatási jegyzõkönyve 1958.

június 2. ÁBTL V-145715/1.

78 Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 20., december 28. ÁBTL V-116766/10, kihallgatási

jegyzõkönyv 1957. január 9. HL 00115/56.

79 Thier István feljegyzése d. n., tanúhallgatási jegyzõkönyv 1957. július 15. BFL 2383/57. Thier államvédelmis

volt, Ekremmel csaknem egy évtizede egy házban lakott, és mostohatestvérével, Bolyás Lajossal Ekrem hívására

vett részt az akcióban. Szerinte Ekrem felfeszített egy páncélszekrényt. Bizonyosnak látszik azonban, hogy

Ekrem védelmet, igazolványt ígért Thiernek, aki ávéhásként veszélyben érezte magát.

80 Thier István feljegyzése d. n., Thier és Bolyás Lajos tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 15. Uo.
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okmányok utánzatait stb.), amelyek megsemmisítéséhez hosszú idõ kellett volna, még 29-e
elõtt – tudomásom szerint […] a pincében, az ócskavas alá rejtették. Számolnom kellett azonban
azzal, hogy ezeket az anyagokat elõbb-utóbb illetéktelenek felfedezik. Ennek nemcsak a mun-
kánk, munkamódszereink dekonspirálódása lett volna a következménye, hanem egy másik
ország kommunista pártjára, illetve több száz illegális körülmények között dolgozó pártmun-
kás sorsára nézve végzetes következményei lehettek volna.”81 „A IX. fõosztály rádiólaborató-
riuma, valamint a vegyi és nyomdatechnikai laboratóriuma két különálló külsõ helyen van.
A két objektum igen nagy értéket, több százmillió forintot ér. Igen sok nagy értékû külföldi
mûszer, anyag, sok igen titkos operatív technikai berendezések és eszközök [sic!] vannak
ott.”82 Az értékeket – csaknem teljes egészében – megvédték a felkelõk és az odavezényelt
mûegyetemisták.

ÁVÉHÁSOK A MAROS UTCAI FOGSÁGBAN
A fegyverszüneti idõszakban szinte valamennyi budapesti felkelõcsoport „különleges oszta-
gai” akciókba léptek, hogy összegyûjtsék és késõbb bíróság elé állítsák a Rákosi-rendszer fõ
vétkeseinek tartott államvédelmiseket és pártfunkcionáriusokat. Valamennyi csoport közül a
legnagyobb létszámmal Szabó bácsiék végezték ezt a feladatot, ami az elõállított „elvtársak”
számában és magas pozícióikban is megmutatkozott. Tudomásunk szerint összesen mintegy
150 foglyot õriztek a Maros utcában (ez több mint két és félszerese a corvinisták foglyainak),
köztük Marosán Györgyöt, Nagy Dánielt, Farkas Mihálynét. (Kõrösi György és Szalva János
határõrtiszteket és Nógrádi Kálmánt még a Széna téren tartották fogva.) Ott volt a késõbbi
megtorlások három nyomozója, Kása Tibor és Sándor József századosok, valamint Szalma
József õrnagy is (a már említett Muzserák Józsefen és a Fõ utcaiaknak átadott Galambos
Istvánon kívül83). Nem a felkelõk szállítottak be minden foglyot. Többen rádiófelhívásra vagy
anélkül önként jelentkeztek. Sõt, néhányan állítólag csatlakozni akartak a felkelõkhöz, fegy-
vert is kértek.84 A Fõ utcai ügyészség emberei – nem tudjuk, ügyészek-e vagy Butkovszky
beosztottjai – Szabó János hívására a Maros utcában felülvizsgálták a jelentkezõket, és ha úgy
látták helyesnek, beszállíttatták az intézményükbe, vagy szabadon engedték õket.85 Lehetsé-
ges, hogy egyes esetekben a II. kerületi Nemzeti Bizottmány döntött.86 A kihallgatást végzõ
felkelõk a következõ kérdéseket tették fel: Mikortól meddig volt az ÁVH tagja? Milyen beosztás-
ban dolgozott? Jelenleg hol dolgozik, mekkora a jövedelme? Részt vett-e a fegyveres harcokban?
Hová tette a fegyverét?87 A pártfunkcionáriusokat arról is faggatták, hogy mióta párttagok és meg-
gyõzõdésbõl léptek-e be. Volt olyan felkelõ, aki kommunistának vallotta magát, és kijelentette,
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81 Imre Mátyás feljegyzése 1957. január 10. ÁBTL V-144134.

82 Tárnoki János feljegyzése 1957. január 10. uo.

83 Ózdi Béla nyomozószázadost nem találták otthon, szabadság-hegyi villáját feldúlták.

84 Kocsis István kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 24. HL 00115/56.

85 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 3., ügyészségi jegyzõkönyv október 21., kihallgatási

jegyzõkönyv december 17. BFL 4987/57.; Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 20. ÁBTL

V-116766/10; Takács Béla 1956. december 29. HL 00115/56; Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956.

december 21. BFL 2383/57.

86 Szilágyi Zoltán kihallgatási jegyzõkönyve 1958. július 30. ÁBTL V-145715.

87 Sillay szerint Fekete kihallgatási gyakorlatán látszott a rutin, de az intelligenciaszintje nem volt magas (kihall-

gatási jegyzõkönyv 1957. szeptember 17. BFL 4987/57). Szerinte a kihallgatók nem a Maros utcaiakhoz, hanem

a Fõ utcaiakhoz tartoztak. Mészáros Sándor BM-es tiszt felesége gépelte a jegyzõkönyveket.
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hogy a harc nem is a kommunisták ellen folyik. Erre az egyik parancsnok megjegyezte: „Mi
nem is nyúlunk a párthoz, az úgyis szét fog pukkadni, mint a buborék.”88 A Maros utcai lakta-
nya korábbi beosztottjaitól azt akarták megtudni, volt-e kivégzés ott a Rákosi-érában.89 Sillay
többször ellenõrizte a kihallgatásokat. „Az elfogott és önként jelentkezõ államvédelmisták
helyzetét illetõen az volt az álláspontunk, hogy aki túlságosan exponálta magát a Rákosi-rend-
szer mellett, azt átadjuk az ügyészségnek.”90 Bár egyes vallomásokban felmerül, hogy a Maros
utcában a felkelõk kivégezték foglyaikat, egyértelmûen leszögezhetõ, hogy ilyen eset nem for-
dult elõ,91 az ebben egységes vezetés elég erõsnek bizonyult ahhoz, hogy megakadályozza az
önbíráskodást. Két foglyot, Lantos Mihály ávéhás elhárító tisztet és Besenyei Lajos csolnoki
egészségügyis õrmestert azonban mégis sokat gyötörték. Lantos korábban a Maros utcai lak-
tanyában szolgált. „Itt a pincében voltak ún. légó WC-k. Ezek csak ilyen fülkék voltak, lefo-
lyók nélkül. Ezekre azt hitték, hogy vallatócellák, és hogy az ávósok itt hallgatták ki a rabo-
kat. Ezért aztán minket is ezekben a fülkékben hallgattak ki.”92 A felkelõk a laktanya titkos
bejáratáról érdeklõdtek, de ilyen nem létezett. Lantos valamiért különösen ellenszenves volt
nekik,93 lábujjhegyen vagy guggolva egy ceruzát kellett tartania homloka és a fal között. Ha
nem bírta, megrugdosták. Besenyei õrmestert („Professzor”) viszont a felkelõk közül többen
ismerték. Kihallgatásakor a volt csolnoki foglyokat is odahívták, hogy beszéljenek az ottani
bánásmódról. Ekkor kiderült, hogy Besenyei az elítéltek egészségügyi állapotát figyelmen kívül
hagyva küldte le õket a bányába, és ezért verték meg.

Az említetteken kívül csak kisebb fizikai sérelmek érték a foglyokat.94 Sokkal jellemzõbb volt
a fenyegetõzés,95 ám ebbõl semmit sem váltottak be. Mint említettük, a parancsnokok vigyáztak
arra, hogy a bánásmód emberséges maradjon. Arra is ügyeltek, hogy megfelelõ legyen az
élelemezésük.96 Szabó bácsi sakkot is beadatott nekik, és egy ízben, amikor lement a foglyok-
hoz, tréfásan kijelentette, hogy aki õt megveri sakkban, azt szabadon engedi. Ám senki sem
kapott az ajánlaton.97 Fõleg Szabó és Bán Róbert törekedett arra, hogy indokolatlanul senkit se
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88 Varsányi Gyuláné tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 8. BFL 2383/57.

89 Mészáros Sándor tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. február 27. Uo. 

90 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. június 19. ÁBTL V-142262.

91 Noha Kocsis István (kihallgatási jegyzõkönyv 1956. november 29., december 22. HL 00115/56), Guszmann Terézia

(kihallgatási jegyzõkönyv 1956. november 15., 24., 28., december 9. HL 00115/56., ÁBTL V-116766/10), Kiss Béla

(kihallgatási jegyzõkönyv 1957. január 22. ÁBTL V-145715/5), Tokai László (kihallgatási jegyzõkönyv 1957. február

19. BFL 777/57), Nyárfádi László (kihallgatási jegyzõkönyv d. n. BFL 2383/57) utal egy vagy több kivégzésre, végsõ

soron ennek még a belügyi szervek sem adtak hitelt. Rusznyák László és Czimer Tibor vallomásaikban határozottan

és meggyõzõen bizonyították, hogy nem történtek súlyos atrocitások. Czimer: „…még tárgyaláson sem volt szó gyilkos-

ságokról. 64 tanú volt a tárgyalásunkon azok közül, akik a Maros utcában voltak letartóztatva, de egyik sem mondott

olyat, hogy gyilkosság lett volna.” Tanúkihallgatási jegyzõkönyv 1957. szeptember 18. ÁBTL V-142310.

92 Lantos Mihály tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 9. BFL 2383/57.

93 Állítólag több olyan helyet jelölt meg az ávéhások tartózkodási helyéül, amely hamisnak bizonyult.

94 Lukacsevics József tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. július 30. ÁBTL V-146048/2., tanúhallgatási jegyzõkönyve

1957. július 8. BFL 2383/57.

95 Például: „Piszkos ávéhások, lejárt az idõtök, elég volt a basáskodásból, majd a nép most ítélkezik felettetek.”

Nyolczas Béla tanúhallgatási jegyzõkönyve 1958. július 16. ÁBTL V-145715/1.

96 „Behozták a vacsorát, sült húst, kenyeret meg teát. Nem akartuk elfogadni, akkor belekóstoltak, hogy nincs meg-

mérgezve, megehetjük nyugodtan.” Varsányi Gyuláné tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 8. BFL 2383/57.

97 Baranyák Antal tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. május 15., augusztus 22. BFL 8023/58. Baranyák szerint

Szabó késõbb a saját börtönélményeirõl beszélt, arról, hogy mennyire meggyötörték. 
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tartsanak fogva. Így hamarosan távozhattak a már régen leszerelt államvédelmisek. Néhányan a
rossz körülményekre panaszkodtak: a zsúfoltságra, arra, hogy a hidegben nem mindenkinek
jutott takaró, és az éjjeli zaklatásokra.98 A foglyokkal különbözõ munkákat végeztettek: sepre-
gettek, konyhán vagy a pince melletti garázsban dolgoztak. Külföldi (német, francia, angol, ame-
rikai) újságírók is megtekinthették, lefényképezték õket. Tolmács segítségével elbeszélgettek
a foglyokkal, és õk is hangsúlyozták, hogy sokkal szerencsésebb helyzetben vannak, mint
a Rákosi-rendszer rabjai.

A KARHATALMI BIZOTTSÁG GYÛLÉSÉN
November 3-án délelõtt a rendõr-fõkapitányság VI. emeletén kezdõdött az Ideiglenes Forra-
dalmi Karhatalmi Bizottság gyûlése, amelyen szinte valamennyi jelentõsebb nemzetõrcsoport
vezetõje megjelent. (Az elõzõ napi elõkészítésbe bevonták a felkelõcsoportok képviselõit is.99)
A nemzetõrcsoportokat száz tagonként egy küldött képviselte. A legnagyobb budai egység hat
megbízottat küldhetett. Közülük Sillay Rudolf, Szilágyi Zoltán és Urbanovich Tamás részvé-
telérõl rendelkezünk egyértelmû adatokkal. A századok jelölték ki a delegációt, amelyet
Sillay vezetett. A Király Béla elnökletével folytatott értekezleten szó esett a kormány semle-
gességi nyilatkozatáról és a Varsói Szerzõdés felmondásáról. Egyetértés volt abban, hogy a
szovjet csapatokat ki kell vonni az ország területérõl, általános titkos választást kell tartani,
amely után az Ideiglenes Forradalmi Karhatalmi Bizottság, mivel teljesítette küldetését,
feloszlik.

Ezután az elnök arról beszélt, hogy a civilekbõl, katonákból, rendõrökbõl álló nemzetõri
egységeknek a szervezetüket megszilárdítva, a fegyelmet megerõsítve maradéktalanul végre
kell hajtaniuk a forradalmi vezetõk utasításait. Ismét hangsúlyozta, hogy fegyvert csak tény-
leges nemzetõr viselhet.

A nemzetõregységek többségével ellentétben a Széna tériek továbbra is lojálisak marad-
tak Dudás Józsefhez, akit azonban ennek ellenére felmentettek parancsnoki megbízatásá-
ból.100 Egyhangúlag Király Bélát nevezték ki fõparancsnokká, és Kopácsi Sándort a helyette-
sévé. A terv szerint összeállítottak egy tízfõnyi Operatív Bizottságot (vagyis parancsnokságot),
amely a fõparancsnok és helyettese mellett részt vesz a szervezõmunkában a Fõkapitánysá-
gon. Az Operatív Bizottság hat tagját a különbözõ felkelõcsoportok jelölték, a Széna tériek
Sillay Rudolfot.101 Az Operatív Bizottság ezután ült össze. Szó volt az új kormány felállításáról,
Maléter honvédelmi miniszteri kinevezésérõl és arról, hogy a Nemzetõrség parancsnoka
egyben a miniszter elsõ helyettese legyen. Sillay azt javasolta, hogy Király Béla legyen a fegy-
veres erõk fõparancsnoka, a szûk kabinet tagjaként. Marián István ezredes javaslatára szervez-
ni kezdték a hadmûveleti, a szervezési és a gazdasági osztályt.102 Sillay a szervezési osztályra
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98 Kása Tibor tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 19.; Szabó Ferenc tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július

22. BFL 2383/57.

99 Jegyzõkönyv. „Felvétetett a BM Budapesti Fõosztályán 1956. nov. 2-án megtartott értekezleten.” ÁBTL

V-150006/6.

100 Jegyzõkönyv. „Az Id. Forr. Karhatalmi Bizottság értekezlete”; Jegyzõkönyv. „Felvétetett: a Belügyminisztériumban,

1956. nov. 3-án megtartott nemzetõri értekezletrõl.”, uo. A Dudás-kérdésrõl lásd bõvebben: Eörsi (2003a) 139–153. p.

101 Ezzel lényegében véget ért az értekezlet. Búcsúzóul egyperces néma felállással emlékeztek meg az elesettekrõl,

és elénekelték a Szózatot.

102 „A Bizottság megbeszélésén felvett jegyzõkönyv”; Földvári Attila kihallgatási jegyzõkönyve 1957. június 4.

ÁBTL V-150011/1. 
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jelentkezett (ezt Kiss István rendõr alezredes irányította), amelynek feladata a fegyverkészletek
lajstromozása volt, hogy pontosan felmérjék a nemzetõrségi erõket, és csak az ellenõrzött, nor-
mális körülmények között mûködõ nemzetõregységeket fegyverezzék fel.103 Kimondták, hogy a
Operatív Bizottság a jövõben csak Király Bélától, illetõleg a fõparancsnokságtól fogadhat el pa-
rancsot, de Király távollétében a Bizottságot terheli a parancsnoki felelõsség.104 Sillay a Maros
utcai törzsparancsnoki beosztását átadta Kiss Bélának, hogy energiáit az operatív bizottsági
munkára összpontosítsa.105

AZ „ILLEGÁLIS” GYÕRI–SZOMBATHELYI ÚT
November 2-án délelõtt Bán Róbert átvette a bányászbrigád irányítását. Ennek közvetlen
elõzménye az volt, hogy Vasvári Ottó – akit Bán egyre inkább bizalmába fogadott – Nyuga-
ton eltöltött tapasztalatairól beszélt, majd közölte vele, hogy õ a CIC tagja, ki kellene jutni
Grazba az összekötõjéhez, hogy felvegye vele a kapcsolatot. Vöröskeresztes csomagokban
hozhatnának páncélöklöket és más fegyvereket is.106 Indítványára az osztrák követségre
mentek, hogy engedélyt szerezzenek a fegyverek beszállítására, de ezt természetesen
nem kapták meg.107 Vasvárit ez nem hozta zavarba, azt mondta, hogy majd Sopronból te-
lefonon utasítják a grazi ügynököt: küldesse a fegyvereket a vöröskeresztes szállítmányok-
kal Sopronba. Bán fontos feladatnak tekintette ezt, és szólt Rusznyáknak és Czimernek,
hogy készítsék fel brigádjukat az útra. De szükségesnek tartotta, hogy indulás elõtt kon-
zultáljon a határõr-parancsnokság vezetõivel. Úgy látszik, töretlenül bízott a tisztekben,
mert a Manrézában beszélt arról, hogy Ausztriából páncélöklöket szándékozik hozatni a
szovjetek elleni harchoz.108 A határõrök arra kérték – állította Bán –, hogy tájékozódjon
Gyõrben a politikai helyzetrõl, és ott, ha valóban ellenforradalom készülõdik (ahogy erre
ekkoriban mások is gyanakodtak), értesítse a határõr-parancsnokságot. Ezenkívül jelent-
se a szovjet csapatok mozgását is.109 Szalva János ezredes aláírásával ellátott igazolványt
kapott, amelyben fel volt tüntetve, hogy Bán a határõrség tagja, fegyverviselésre, igazol-
tatásra és szabad mozgásra jogosították fel, és autóparancsnoki igazolást állítottak ki
Rusznyáknak és Czimernek. Ezután beszerezték a II. kerületi Nemzeti Bizottmány írásos
engedélyét. Ez a Bán Róbert és Vasvári Ottó nevére kiállított „nyílt parancs” feljogosította
õket arra, hogy az országban két gépkocsival és a parancsnokságuk alá tartozó 45 emberrel
szabadon közlekedhessenek.
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103 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 12. Uo.

104 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 10. BFL 4987/57. Sillay személyesen ismerte Király

Bélát, 1948–49-ben együtt szolgáltak a kiképzési osztályon.

105 Sillay Rudolf kihallgatási jegyzõkönyve 1957. szeptember 12. Uo.

106 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 28., 1957. február 6. BFL 2383/57.

107 „Vasvári nem tudom, mit beszélt a követségen, nem fordította le. Azt láttam, hogy a követ tagadólag rázta a fe-

jét. […] Vasvári csak annyit mondott, hogy nem engedik a határon a fegyverszállítást.” Bán Róbert kihallgatá-

si jegyzõkönyve 1957. június 28. Uo.

108 Kõrösi György ezredes feljegyzése 1957. június 29. BFL 2383/57. Kõrösi ezt Szabó alezredestõl hallotta. Fel-

jegyzésében azt állította, hogy felhívta Fekszi László alezredest, a gyõri határõrség parancsnokát, vegyék õrizetbe

Bánt és társait. Valószínûbbnek tartom, hogy ez csak utólagos mentegetõdzés volt. Bán szerint a határõrök he-

lyeselték az út célját (kihallgatási jegyzõkönyv 1956. december 28. Uo.), és ez a vallomásrészlet hihetõbb

Kõrösi verziójánál.

109 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 7. Uo.

07eor.qxd  11/20/2004  7:27 PM  Page 202



Az elõkészületek titokban folytak; az volt a cél, hogy Szabó bácsi tudta és engedélye nél-
kül induljanak útnak. Bán ekkoriban veszett össze a fõparancsnokkal, a konfliktust valószí-
nûleg õ provokálta.110 Az út célját a bányászokkal nem ismertették világosan. Elõbb azt mond-
ták, hogy a János kórház részére kötszerért, gyógyszerért mennek Sopronba. Késõbb azt, hogy
két zászlóaljat hoznak fel onnan õrszolgálatra, végül Vasvári a bányászok két vezetõjével kö-
zölte, hogy CIC-kapcsolataival fegyvereket akar szerezni. „Tehát ketten tudták, hová megyünk,
és elõttünk összevissza beszéltek” – idézték fel a többiek.111 De azt, hogy a fõparancsnok meg-
kerülésével „illegális” vállalkozás részesei lesznek, teljesen elhallgatták elõlük. Bánéknak
feltehetõen biztonsági okokból volt szükségük a nagy fegyveres kíséretre.112 A bányászok egy
része csak az úton tudta meg, hogy két új közvetlen parancsnokuk van, a korábbiak a két busz
kocsiparancsnokai lettek. November 2-án, az esti órákban érkeztek meg Gyõrbe. Elõször a
Katonai Forradalmi Tanácsot keresték fel, majd Fekszi László alezredest, a határõrség parancs-
nokát. Érdeklõdtek a helyi viszonyokról, ám érkezésük célját sehol sem fedték fel. Kiderült,
hogy a szovjet csapatok több dunántúli várost körbezártak, és Mosonmagyaróvár körzetében
lezárták az utakat is. A gyõri határõrségrõl Bán felhívta a Manrézát. Juhász László százados,
a Katonai Forradalmi Tanács elnöke figyelmeztette, hogy semmiképpen se provokálják a szov-
jeteket, és nem járult hozzá, hogy Bécsbõl páncélöklöket hozzanak. Arra utasította Bánt, kez-
deményezzen tárgyalást Szigethy Attilával, a Dunántúli Nemzeti Tanács elnökével, nehogy
Gyõrben az „ellenforradalmi puccs” gyökeret verjen.113 Bán mindezt közölte a csoporttal, és
azt is, hogy meg akar gyõzõdni arról, valóban van-e puccsveszély.114 Ám Szigethyt aznap már
nem tudták elérni.A csoportnak csak a Vörös Csillag Szálló tánctermében jutott hely. A bá-
nyászoknak gyanússá vált Vasvári viselkedése, és figyelmeztették Czimert, hogy szökni akar.
Õ rögtön ráállított néhány embert. A gyanú beigazolódott. „Én a szálló elõhalljában voltam,
ahol Vasvári aludt – emlékezett vissza egyikük. – A hajnali órákban láttam, hogy Vasvári már
csak tetteti az alvást, én is úgy tettem, mintha nem figyelnék rá nagyon. És ekkor õ kisurrant
a szobából. Nemsokára [társaim] hozták vissza a kocsiból.”115 Vasvári el akarta hitetni
Czimerrel, hogy csak aludni szállt be a kocsiba. Valószínûleg már az elõkészület idején is
csak a saját érdekeit tartotta szem elõtt, de van olyan vélekedés is, hogy megijedt a szovjetek
közelségétõl, és „a társaságot otthagyva menteni akarta a bõrét”.116 Czimer közölte vele, hogy
átadja Szabó bácsinak, majd õ ítélkezik felette, ha pedig még egyszer szökni próbál, lelövi.117

Czimer gyanúja most már Bánra is ráterelõdött, hiszen Vasvárit õ erõltette rá a csoportra,
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110 Szabó János szerint amikor gépkocsival ellenõrizni akarták a beosztottakat, szemére hányta Bánéknak (köztük

Vasvárinak is), hogy gyakran öncélúan utazgatnak a városban, míg õ fõparancsnok létére gyalogolni kényszerül.

Kitört a viszály, Szabó 100 méter után megállíttatta az autót és kiszállt. Kihallgatási jegyzõkönyv 1956. novem-

ber 25. HL 00115/56. Bán viszont ezzel kapcsolatban ellentmondásosan vallott. Némelyik vallomásaiban azt állí-

totta, hogy Szabó tudtával és jóváhagyásával indultak Sopronba, de ez a többi forrás ismeretében kizárható.

111 Rusznyák László kihallgatási jegyzõkönyve 1957. január 18.; Czimer Tibor kihallgatási jegyzõkönyve 1956.

december 19. BFL 2383/57.

112 A bányászok géppisztolyokkal és két golyószóróval voltak felfegyverkezve.

113 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4., 7., 1957. június 28. Uo. Gyõrben már az elõzõ

napokban kormányellenes szónoklatot tartott Somogyvári Lajos és több más önjelölt „próféta”.

114 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 6. Uo.

115 Deák Gergely tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 17.; Czimer Tibor kihallgatási jegyzõkönyve 1956.

december 19. Uo.

116 Deák Gergely tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 17. Uo.

117 Vasvári kihallgatási jegyzõkönyve 1957. július 1. Uo.
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és zavaros magyarázatot adott az út valódi céljáról.118 Bányásztársaival felkeltette Bánt, és kérdõre
vonta. Szökési kísérlettel is vádolta, bár ennek semmi jele nem volt. Arról azonban még most sem
lehetünk meggyõzõdve, hogy valóban nem játszott-e össze valamilyen formában Vasvárival. Bán-
nak most már be kellett vallania, hogy Szabó bácsi engedélye nélkül keltek útra. A tényleges úti
célt továbbra sem fejtette ki világosan, még ma sem tudjuk bizonyosan, mit is akart. Bánnak arra
is magyarázatot kellett adnia, hogy miként került hozzá mintegy 17 ezer forint.119 A bányászok
– különösen Rusznyák – az azonnali visszatérés mellett érveltek: tisztázni kell mindent a Maros
utcában, és különben is tûrhetetlen, indokolhatatlan a tétlenség.120 Végül Bán mégiscsak rábe-
szélte a bányászokat, hogy elõbb Sopronba menjenek: két zászlóaljat és ruhákat, gyógyszereket
hoznak onnan erõsítésül, és ezzel kiengesztelik Szabó bácsit.121 Átmenetileg elvették a parancsno-
kok fegyvereit, ám beosztásukat nem. Vasvárit továbbra is megfigyelés alatt tartották, Bán felelõs-
séget vállalt érte. Végül Bán, Vasvári, Czimer és Rusznyák összeölelkezve kibékült.122 Ezt köve-
tõen Bán Czimerrel és Vasvárival látogatást tett Szigethynél (a többiek fürdeni, vásárolni mentek).
Kiderült, hogy már elmúlt az „ellenforradalmi veszély” Gyõrben. A Dunántúli Nemzeti Tanács el-
nöke is hangsúlyozta, hogy nem szabad provokálni a szovjeteket. Befutott egy háromtagú szombat-
helyi küldöttség is, Ávár Lászlónak, a Forradalmi Ifjúsági Bizottság titkárának a vezetésével. A jö-
vevények elmondták: városukban egyelõre nem sok jelét látják annak, hogy lezajlott a forradalom.
Javaslatot, utasítást kértek Szigethytõl: mit tegyenek a szabadon közlekedõ ávéhásokkal. Eközben
kiderült, hogy Czimer és Ávár régi ismerõsök: korábban együtt öklöztek. Döntés született arról,
hogy a Széna tériek személyes támogatást nyújtanak a szombathelyi forradalmi erõknek, és össze-
szedik az ávéhásokat, már csak azért is, hogy elkerüljék a késõbbi esetleges önbíráskodást.
Szigethy át is adott egy ilyen értelmû igazolást. Így most már az útjuknak határozott célja volt.

November 3-án, sötétedéskor értek Szombathelyre. A Forradalmi Ifjúsági Bizottság gyûlésén is
az volt az általános vélemény, hogy a szabadon lévõ ávéhások veszélyt jelenthetnek. Bán telefonált
a helyi Forradalmi Katonai Tanácsnak, akik a Széna térieket a Kiegészítõ Parancsnokságra hívták,
hogy közösen gyûjtsék össze a karhatalmistákat. Velük ment a Forradalmi Ifjúsági Bizottság
nyolc tagja is, hogy megmutassák a laktanyát és az ávéhás tisztek lakását.123 Útközben találkoztak
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118 Czimer következetesen azt vallotta, hogy Bán és Vasvári meg akarták környékezni: szökjön velük Nyugatra. Õ azon-

ban nem volt hajlandó cserbenhagyni bányásztársait, akik fel voltak háborodva az ajánlaton. (Kihallgatási jegyzõkönyv

1956. december 19., 1957. február 11., 1957. június 17. Uo.) Ez nem valószínû, más forrás sem erõsíti meg.

119 Bán részint a hûvösvölgyi ávéhás objektumból, részint valószínûleg a Nemzeti Bizottmánytól jutott pénzhez.

(600 forint Szabó bácsi fizetésébõl származott, amit a vállalatának egyik dolgozója adott át neki mint Szabó he-

lyettesének.) De semmi sem utal arra, hogy Bán a pénzt saját céljára fordította volna. Már indulás elõtt osztott

belõle helyetteseinek, „ha valamire szükségük van a fiúknak”. Fizette a szállást, a vacsorát és a másnapi gyõri

vásárlásokat. Szabó János kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 25. HL 00115/56; Czimer kihallgatási

jegyzõkönyve 1957. június 17. BFL 2383/57.

120 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 7., 1957. február 6. Uo.

121 Czimer Tibor kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 11., 1957. június 17. Uo.

122 Wágner István kihallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 10. ÁBTL V-146048/4.

123 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4. BFL 2383/57. Bán szerint Czimerrel és Ávárral megbeszélték,

hogy a határõrségi laktanyában a Széna tériek letartóztatják a tiszteket, mialatt a Forradalmi Ifjúsági Bizottság megszerzi

a kint lévõ operatív és karhatalmi „kékávós” tisztek nevét és lakáscímét. Õket pedig – terveik szerint – 3-án éjjel vagy

4-én délelõtt szedték volna össze. (Kihallgatási jegyzõkönyv 1956. november 7. BFL 2383/57.) Ávár szerint azért lett

volna szükség a Katonai Tanácsra, hogy azonosítani tudják a letartóztatandókat, mivel az Ifjúsági Bizottság senkit sem

ismert közülük. Ennek ellenére – e verzió szerint – Bán kijelentette: nem kell a Forradalmi Katonai Tanács, akad majd

valaki, aki megismeri az ávéhásokat. (Kihallgatási jegyzõkönyv 1957. június 10. ÁBTL V-146048/10.)
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a Forradalmi Katonai Tanács egyik fõhadnagy tagjával, akit felvettek (rajta kívül még két stopost
is), és úgy döntöttek, hogy mégsem a „kiegre”, hanem egyenesen a Söptei úti határõrlaktanyába
hajtanak. A laktanya õrségének felmutatták nemzetõr-igazolványaikat, valamint Szigethy igazolá-
sát, így minden további nélkül beengedték õket, buszaik behajtottak az udvarra. Ezután a felkelõk
szabályszerûen megszállták a laktanyát, mindenhová õrséget állítottak, megszüntették a ki-be
járkálást, és megkezdték a helyiségek átkutatását. Elsõsorban átöltözött ávéhás tiszteket kerestek.

Legelõször a hírközlõ központokat (telefonközpont, géptávíró, rádióállomás) foglalták el, ezután
a hadmûveleti irodát. Itt Bán magához vette a tiszti névsort, és kijelentette, hogy reggel 8-ig mind-
nyájukat be kell hívatni a laktanyába. Az egyik határõrtiszt igazolását nem fogadták el, és a fogdá-
ba vitték. Bán rendelkezése alapján a tisztek nem hagyhatták el az épületeket.124 Az ügyeletesi
szobában tartózkodó tiszteket is lefegyverezték, és rövid vizsgálódás után két hadnagyot szintén
fogdába zártak, mert õket találták vétkesnek abban, hogy több ávéhás elmenekült.125 Ezután a
beérkezõ fegyvermestert tartóztatták fel, és elvették a kulcsait.126 Eközben betelefonált Dörner
Dezsõ õrnagy, a körzet parancsnoka. Bán megparancsolta az egyik tisztnek, Rózsa Lászlónak, hogy
vegye fel a telefont, és pisztolyát rászegezve õ sugallta a válaszokat. Egyszer csak kikapta Rózsa
kezébõl a telefont, bemutatkozott, majd felelõsségre vonta Dörnert, amiért nem hajtották végre az
ávéhások lefogását, s így ezt a munkát nekik, a Budapestrõl érkezõ felkelõknek kell végre-
hajtaniuk.127 Dörner, aki a határõrség törzsparancsnoka volt, már tudott a Széna tériek érkezésérõl:
elöljáróját, Dercze alezredest, a szombathelyi határõrség parancsnokát Kõrösi György határõr
ezredes a Manrézából már értesítette („…lássuk el õket, kerüljük velük az összeütközést”).128

Ezután Bán közvetlen vonalon felhívta Budapesten az Országos Határõr-parancsnokságot, és az
egyik tisztnek beszámolt a helyzetrõl és arról, hogy könnyen ellenõrzésük alá vették a laktanyát.
A tiszt óvatosságra intette Bánt.129 Ezután Bán riadót rendelt el, mivel befutott egy nemzetõr, és
közölte, hogy a szovjetek körbevették a laktanyát. Czimer így szólt a társaihoz: „Ne szarjatok be,
gyerekek, csak úgy [harcoljatok], mint Pesten!”130 Bán ismét fegyverrel kényszerítette Rózsa Lász-
lót, hogy hívja fel a szovjet parancsnokságot, és közölje: „Magyarország kilépett a Varsói
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124 Gazsó Béla ügyészségi kihallgatási jegyzõkönyve 1957. március 27. Uo. Tanúhallgatási jegyzõkönyv 1959. szep-

tember 16. ÁBTL V-146048/1.

125 Mucsi József tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 15. ÁBTL V-146048/8. E forrás szerint késõbb a

felkelõk azt is megkérdezték, hogy miért bánnak gorombán a sorállománnyal. A legtöbb visszaemlékezõ szerint

három tisztet, Rusznyák szerint (kihallgatási jegyzõkönyv 1957. január 18. BFL 2383/57) hatot-hetet zártak be.

126 „Én aztán hiába hivatkoztam a parancsnokaimra, a hadmûveletes tájékoztatott, hogy a csoport nyílt paranccsal

jött, amely szerint minden támogatást meg kell adnunk.” Kovács Ferenc tanúkihallgatási jegyzõkönyve 1959.

szeptember 15. ÁBTL V-146048/1.

127 Rózsa László tanúkihallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 16. Uo.

128 Dörner Dénes tanúkihallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 17. Uo. Dörner vallomása szerint Mucsi József

századost telefonon utasította, hogy rendeljen el riadót, és biztosítsa a laktanyát az illetéktelenekkel szemben.

„Mucsi nem válaszolt, majd nógatásomra azt mondta, hogy érti a parancsot, de barátok vannak ott. Ebbõl

gyõzõdtem meg, hogy valóban megszállták a laktanyát. Erre behajtattam oda.” Rózsa László így vallott: „Mucsi

felhívta Dörnert, a kerület parancsnokát, és elmondta, hogy mi a helyzet a laktanyában. Parancsot adott, hogy

akadályozzuk meg a civilek garázdálkodását. Mi mondtuk, hogy már késõ.” (Tanúkihallgatási jegyzõkönyv 1959.

szeptember 16. Uo.) Dörner a fegyvermesternek, Kovács Ferencnek is meghagyta – szintén megkésve –, hogy

ne adjon ki fegyvert (Kovács Ferenc tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 15. Uo.)

129 Rózsa László tanúkihallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 16. Uo.

130 Gazsó Béla ügyészségi jegyzõkönyve 1957. március 27. ÁBTL V-146048/10. Gazsó szerint Czimer felelevení-

tette a határõröknek a harci élményeit: „Pesten már kifingattam már egy pár harckocsit.”
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Szerzõdésbõl”, és tiltakozzon az ellen, hogy „itt, a laktanya mellett szovjet csapatmozdulatok
történjenek”. Erre a szovjet parancsnokságról a következõ választ kapta: „Nyugodjon meg, mert
a szovjet csapatok megkezdték a kivonulást, csak üzemanyagot vételeznek fel.”131 (A laktanya
mellett volt egy benzinraktár.) A Széna tériek mindenesetre megtették az elõkészületeket: megtu-
dakolták, van-e benzin és szódásüveg a laktanyában, hogy „Molotov-koktélokat” készíthessenek.
Bán olyan utasítást adott embereinek, hogy keressenek benzin fecskendezésére alkalmas tûzoltó-
felszerelést.132 Ekkoriban érkezett meg Dörner Dénes õrnagy, a körzet parancsnoka. Összeölelke-
zett Bánnal („Szervusz, Robikám, megjöttetek? Éhesek vagytok, fáradtak?”), és az irodájába
hívta a Széna térieket. Intézkedett az ellátásukról, és evés közben a budapesti harcokról beszél-
getett a felkelõkkel.133 Amikor meghallotta, milyen célból jöttek, kijelentette, hogy az ávéhások
lefegyverzése megtörtént, õrizetbe vételük folyamatban van. Ávárékat leszidta, amiért fegyvere-
ket akartak szerezni, és mert állítólag a segélyként kapott élelmiszereket a piacon árulták.134

Ávár szerint Dörner õrnagy megdorgálta õt amiatt, hogy ebbe a „szovjet fészekbe” behívta a
„hõs felkelõket”, hozzátéve, hogy nem lesz könnyû kimenekíteni innen õket,135 majd hazaküldte
a nyolc szombathelyit. Kérésére a tiszteket is kiengedték a fogdából.

Ezután az õrnagy összehívta a Forradalmi Katonai Tanácsot, és leültek Bánékkal tárgyalni.
A határõrtisztek azt bizonygatták a felkelõknek, hogy nincsenek bent „kékávósok”, de van
elegendõ erejük ahhoz, hogy a kintieket ártalmatlanná tegyék. Dörner kérésére a felkelõk
megígérték, másnap reggel kimennek vele az õrsökre, hogy a katonák senkit se engedjenek
át a határon engedély nélkül. Bán egy „parancsnoki” személygépkocsit kért, ezt Dörner meg-
tagadta. Amikor a politikai célkitûzésekrõl volt szó, Bán, Czimer és Rusznyák kijelentették,
hogy semmiféle kapitalista restaurációt nem támogatnak.136 Vasváriról eközben ismét bebizo-
nyosodott, hogy szökni akar, ezért fogdába zárták. Bán szerint „akkor már mindegy volt, hogy
azért tartóztatjuk le Vasvárit, mert kém volt, vagy azért, mert gazember”. Czimer megverte,
lekommunistázta és akasztással, agyonlövéssel fenyegette, majd felkísérték Dörner õrnagyhoz.
Õ is hazug fráternek nevezte, és javasolta Bánnak, hogy távolítsa el a csoportjától. Az egyik
õr azonban megengedte, hogy ott aludjon.137 November 4-én hajnali három órakor a felkelõk
nyugovóra tértek a körletekben. Ugyanekkor a határõrtisztek egy része részt vett a helyi szovjet
parancsnokság eligazításán, ahol kiderült, hogy négykor indulnak a Söptei úti laktanyában
garázdálkodó „terrorista ellenforradalmárok” lefegyverzésére és letartóztatására. (A szovjet
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131 Rózsa László tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 16. ÁBTL V-146048/1.

132 Uo. Rózsa másik vallomása szerint Bán még Pápára is telefonált benzinespalackokért. Tanúkihallgatási jegyzõ-

könyv 1957. március 17. Szombathelyi Megyei Bíróság 614/57.

133 Kovács Ferenc tanúkihallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 15.; Rózsa László tanúkihallgatási jegyzõkönyve

1959. szeptember 16. ÁBTL V-146048/1.

134 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1956. november 4. BFL 2383/57.

135 Ávár László kihallgatási jegyzõkönyve 1957. június 10. ÁBTL V-146048/10. Dörner a nyomozás idején igyeke-

zett „jó színben” feltüntetni magát: csak a kényszernek engedett, de még így is szembeszállt a felkelõkkel

(tanúkihallgatási jegyzõkönyv 1959. szeptember 17. ÁBTL V-146048/1). A többiek vallomása azonban azt

bizonyítja, hogy a laktanyában tõle telhetõen igyekezett Bánék kedvében járni. 

136 Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 6.; Czimer Tibor kihallgatási jegyzõkönyve 1956.

december 19. BFL 2383/57. Bán azt is vallotta, hogy a tiszteknek ezt mondták: „mi a proletárhatalmat akarjuk

megvédeni”. Kihallgatási jegyzõkönyv 1957. június 28. Uo.

137 Vasvári Ottó kihallgatási jegyzõkönyve 1957. április 19., önvallomása d. n. ÁBTL V-146379/1., kihallgatási

jegyzõkönyv 1957. július 1.; Bán Róbert kihallgatási jegyzõkönyve 1957. február 6., 1957. június 28.; Czimer

Tibor kihallgatási jegyzõkönyve 1956. december 19. 1957. február 11., 1957. július 3. BFL 2383/57.
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parancsnokság azt is közölte, hogy háromnegyed négykor az egész országban megindítják a
támadást az „ellenforradalom” felszámolására.138) A laktanyához érve a szovjet–magyar erõk
meglepték a két géppisztolyos kapuügyeletes nemzetõrt, arra sem volt módjuk, hogy valahogy
riasszák a társaikat. A néhány fõs õrséggel hasonlóképpen bántak el. Még egyszerûbb volt a
parancsnoki épület elsõ emeletén, a telefonközpontban, a parancsnoki szobában, a tanácsadó-
szobában és a legénységi körletekben alvó Széna tériek lefegyverzése és elfogása.139 Bán Ró-
bertnél megtalálták a begyûjtendõk névsorát, és azt a hamis következtetést vonták le, hogy az
halállista.140 Állítólag a társaság egy része csak ekkor tudta meg Bántól, hogy gyõri–szombat-
helyi vállalkozásuk illegális volt: „Hogyha az öreg Szabó errõl az egész utunkról tudott volna, ak-
kor az egész társaság rábaszott volna erre.”141 Ekkoriban Budapesten a Déli pályaudvarnál is
megjelentek a szovjet csapatok, és hatalmas túlerejükkel szemben a Széna téri csoportnak
nem volt esélye hatékony ellenállásra.
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138 Kiss Béla tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 17.; Kovács Mihály tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959.

szeptember 15.; Szelersán János tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 24.; Török Lajos tanúhallgatá-

si jegyzõkönyve 1959. szeptember 16. ÁBTL V-146048/1.

139 Késõbb a felkelõket egyenként kihallgatták, és november 8-án Ungvárra deportálták. December közepén vissza-

adták õket a magyar hatóságoknak.

140 Szelersán János tanúhallgatási jegyzõkönyve 1959. szeptember 24.; Török Lajos tanúhallgatási jegyzõkönyve

1959. szeptember 16. Uo.

141 Deák Gergely tanúhallgatási jegyzõkönyve 1957. július 17. BFL 2383/57. Bán a tárgyaláson ezt mondta: „Azért

mentem a csoporttal, mert Szabóhoz nem akartam visszamenni.” 1957. június 28. Uo.
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