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Tollas Tibor "igazolása" a Beszélőből

Több szempontból tanulságos és egyedi szöveget közlünk Történeti szöveggyűj-
temény című rovatunkban. Demszky Gábor, a „demokratikus ellenzék" megha-
tározó szereplőjének interjúját az akkor müncheni emigrációjában élő Kecské-
si-Tollas Tiborral, a Nemzetőr főszerkesztőjével. Tollast az emigrációban, majd a 
rendszerváltás után itthon is időről időre nevezték szélsőjobboldalinak, illetve 
vádolták meg azzal, hogy a beregszászi gettó parancsnoka volt. A Demszky ál-
tal készített, a Beszélőben 1988-ban megjelent interjúból az derült ki, hogy Tol-
las kilencéves börtönbüntetését annak köszönhette, hogy fontos, Kárpátalját 
érintő missziót hajtott végre a 2. világháború legvégén. Amikor szovjet csapa-
tok vonultak be a trianoni Magyarországhoz tartozó tiszaháti területekre, Tollas 
beszámolt a kormánynak az eseményekről, amely ezután dokumentumokkal 
tudott tiltakozni a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnál. Az érintett falvak végül 
Magyarország részei maradhattak. Tollas sokat tett a málenkij robot szörnyűsé-
geiről történő híradásban is. Szerepét a kisgazda Nagy Ferenc és Kiss Sándor 
is igazolta az emigrációban. Demszky Gábor idén, 2017 márciusában részt vett 
Tollas Tibor milotai emlékművének avatásán, megerősítve azt, hogy véleménye 
róla és történelmi eseményekben játszott szerepéről azóta sem változott.

Demszky Gábor

Beszélgetés Tollas Tiborral

Uszkáról évekig nem publikáltam 
semmit. Kevésnek találtam a tör-
téneti háttéranyagot, és kezdtem 
lemondani a közzétételről. 1988 
januárjában Tollas Tiborral be-
szélgetve újra előbukkant és ki-
egészült a történet. Információi 
hitelesítik és más perspektívából 
mutatják be az olvasottakat.

Tollas Tibor önéletrajza: Az első 
világháború után, 1920. december 
21-én születtem a Borsod megyei 
Nagybarca községben. Apám, Kohlman 
Tamás ezredes, arra volt büszke, 
hogy nagyapjának testvére, Kohl-
man József császári tiszt 1848-
ban mint táborkari vezérezredes az 
osztrák seregek ellen harcolt a ma-
gyar szabadságért. Anyám, Kecskésy 

Jolán, édesanyjától, született Ge-
leji Katona Zsuzsannától nemcsak a 
szülői házat, de a haza szeretetét 
is örökölte, melyet négy gyermeké-
nek adott tovább. 14 éves koromban 
az ő nevét vettem fel. Középisko-
lába egy évet Kőszegen, hét évet a 
soproni Rákóczi Ferenc honvéd reá-
liskolai intézetben jártam. Innen 
kerültem Budapestre, a Ludovika 
Akadémiára. 1941-ben avattak had-
naggyá. Hadibeosztásban 1945 tava-
szán Veszprém mellett mindkét ke-
zemen súlyosan megsebesültem. 1945 
után az ún. demokratikus honvédség 
tisztjeként szolgáltam, 1947-ben 
hamis vádakkal letartóztattak. A 
kiszabott 10 év börtönbüntetésből 
9 évet a Gyűjtőfogházban, a váci 
börtönben és a tatabányai rabbá-
nyában töltöttem. 1956 júliusában, 
a politikai perek felülvizsgálata-
kor több társammal együtt szaba-
dultam.
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Az ’56-os forradalomban a bu-
dapesti Nemzetőrség összekötő 
tisztjeként vettem részt. Novem-
ber első napjaiban rádión keresz-
tül egy lap alapításának megbe-
szélésére hívtuk össze költő és 
író rabtársainkat. A lap végül is 
külföldön 1956. december l-jén, 
bécsi szerkesztésben jelent meg 
Nemzetőr címmel. Azóta megszakí-
tás nélkül vagyok a lap szerkesz-
tője és kiadója.

1958-ban megnősültem. Magyar fe-
leségem etnológus, 1963-tól a 
müncheni Néprajzi Múzeum munka-
társa. Három gyermekem közül Ta-
más és Csilla Bécsben, Krisztina 
Münchenben született.

(Részlet a Forgószélben c. ver-
seskötet fülszövegéből.)

D. G.: Feltáratlan események ko-
ronatanújával beszélgethetek. Az 
elcsatolás történetének isme-
rőjével, akinek az életét a ké-
sőbbiekben is befolyásolta az a 
tényfeltáró munka, amit a kormány 
megbízásából Kelet-Magyarorszá-
gon végzett. Felteszem a kérdést, 
mi történt 1944 decemberében a 
Kárpátaljához közel eső, határ 
menti községekben?

T. T.: Mint minden nagy dolog, 
ez is véletlen, hogy 1944-ben 
erre a vidékre kerültem. Az első 
hadsereg mögött felállított Ti-
sza-vonalon hídőrség-parancsnok-
ká neveztek ki, alám tartozott 
Tiszaújlak hídja, és Tivadarnál 
egy híd. De kezdjük a történe-
tet kicsit korábban. Amikor a né-
metek március 19-én bevonultak, 
én még Muraszombaton szolgáltam, 
és csak büntetésből helyeztek át 
onnan a frontra, a Tisza vonalá-
hoz. Ugyanis tüntetést szervez-
tünk az ottani szlovén és vend 
lakossággal, tiltakoztunk a német 
megszállás ellen. Én mint csen-

dőrtiszt, sokkal súlyosabb bün-
tetést kaptam volna, de az ügy 
szerencsésen végződött az akkori 
parancsnokom jóvoltából. Közben-
járására kétheti szobafogsággal 
megúsztam, és utána a frontra ve-
zényeltek.

1944 októberében Tiszaújlak és 
Tiszabecs községekből visszavo-
nulóban a 117-es tábori csendőr 
zászlóalj kötelékében szakasz-, 
majd századparancsnok lettem. Ma-
gunkkal hoztuk az újlaki gyógy-
szerész családját, ugyanis a pa-
tikus lányának udvaroltam. Ők, 
a Royko család tagjai oroszul, 
németül és magyarul tökéletesen 
beszéltek. Ez így természetes 
azon a vidéken a nemzetiségi ke-
veredés miatt. Nos, én az egész 
családot autóra raktam, és hoz-
tam magammal. Napi harminc kilo-
méteres, erős ütemben haladtunk. 
Székesfehérvár körzetében megse-
besültem egy páncélököl elsülése 
közben, és ujjaim szétroncsolód-
tak. Veszprémben megoperáltak, de 
még a gyógyulásom előtt tovább-
vonultunk az osztrák határ felé. 
A németek itt be akarták vetni 
az alakulatunkat kezdetleges pán-
célöklökkel az előretörő szovjet 
harckocsiékekkel szemben. A le-
génység hozzám fordult. Nem aka-
runk szökni, de a magyar hatá-
ron a mi feladatunk véget ért, 
nem akarunk továbbmenni, elhagyni 
a hazánkat. Egyetértettem velük 
és fegyver, rangjelzés nélkül, 
az erdőkben bujkálva elindultunk 
visszafelé. Dögtemetőkben alud-
tunk, és rendkívüli szerencsével 
jutottunk el úti célunkig. 

Egy ízben a Royko-család mentet-
te meg arany ékszereivel a száza-
dot attól, hogy a bői repülőtér 
aláaknázott kifutópályájára rá-
hajtsák valamennyiünket. Később 
a legénység lassacskán szétszé-
ledt, ki-ki hazafelé tartott. Én 
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április végén értem el Tiszabecs-
re. A Tisza túlpartjára eső Ti-
szaújlakra valók voltak Roykóék. 
De Tiszabecsen kiderült, hogy a 
kárpátaljai területet időközben a 
Szovjetunióhoz csatolták. Tisza-
becsen tanácstalanul várakozva, 
nem tudtuk ugyanis, hogy mitévők 
legyünk, döbbenetes híreket kap-
tunk. 1944 decemberében a vásá-
rosnaményi járáshoz tartozó köz-
ségeket és három további falut, 
Tiszabecset, Uszkát és Milotát, 
a Tisza innenső oldaláról, a kár-
pátaljai területhez csatoltak a 
megszálló orosz csapatok, és rög-
tön szovjet közigazgatást vezet-
tek be. Ezek a községek a tri-
anoni Magyarországhoz tartoztak, 
de úgynevezett „szabadcsapatok” 
rohanták le őket a határ megvál-
toztatásának szándékával. Erről a 
területről minden magyar férfit, 
18-től 50 éves korig összeszed-
tek „kismunkára”, egynapi élelem-
mel és gyalogmenetben elhajtották 
őket Szolyva felé.

D. G.: Mikor történt ez?

T. T.: Nem tudom egészen biztosan, 
’44 végén, a terület elfoglalá-
sát követő napokban lehetett. De 
nemcsak ezeknek az átcsatolt te-
rületeknek a férfilakosságát hur-
colták el. Így történt, ez volt 
a forgatókönyv egész Kárpátalján… 
Minden magyar férfit begyűjtöttek 
és Szolyvára vittek. Állítólag 
60-80 ezer embert tartottak itt 
fogva a legkegyetlenebb módon, 
élelmezés, fűtés nélkül. Asszo-
nyok tömegei hordták az enniva-
lót, batyukban az élelmet, éhen 
ne haljanak fiaik és férjeik.

D. G.: Mi volt a menete, forgató-
könyve az átcsatolásnak?

T. T.: Azt akarták elhitetni a vi-
lággal, hogy az átcsatolást a nép 
akarta. Valójában összefogdosták 

a községi elöljáróság tagjait, és 
az átcsatolást kérvényező írást 
akartak aláíratni velük. Azt mond-
ták nekik, hogy kivégzik őket, 
ha nem írják alá a papírt. Tar-
pa kivételével mindenütt aláírták 
a kérelmet. Akkoriban én ezeket 
a papírokat láttam, eredeti pél-
dányokat olvastam. Rossz magyar-
sággal íródott, a nagy Sztálint 
éltető szövegek voltak ezek, te-
lis-tele helyesírási hibákkal.

D. G.: Mi volt a cél, miért akart 
a Szovjetunió kihasítani egy da-
rabot Kelet-Magyarországból?

T. T.: Búzatermő sík vidék ez, 
szemben a hegyes-dombos Kárpát-
aljával. Élelemmel önellátó terü-
let lebeghetett az orosz katonai 
stratégák szeme előtt, de Tisza-
becs, Milota és Uszka esetében 
már hídfőállásról lehetett szó. 
A főútvonalon lévő Tiszaújlak–
Tiszabecs közötti híd stratégiai 
fontossággal bírt. A Tisza innen-
ső oldalára eső községek egyfaj-
ta hídfőállás szerepét tölthették 
volna be, itt bent az országban, 
túl a Tiszán.

D. G.: A deportálás a teljes la-
kosságot érintette?

T. T.: Tudomásom szerint minden 
magyar férfit begyűjtöttek, tehát 
a kárpátaljai ruszinok kimaradtak 
belőle, de a cigányokat se vitték 
el.

D. G.: Mi lehetett ennek a geno-
cídiumot előkészítő intézkedésnek 
az oka?

T. T.: ’44 decemberében már tud-
ták, hogy Kárpátalja a Szovjet-
unióhoz fog csatlakozni, és meg 
akartak szabadulni a nemkívánatos 
magyar kisebbségtől. Úgy gondol-
hatták, hogy ha a férfiakat el-
hurcolják, akkor az asszonyok be-
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olvadnak, asszimilálódnak. De úgy 
tudom, hogy nagy számban áttele-
pítettek magyar családokat a Kár-
pátok túlsó oldalára is.

D. G.: Valahol ott tartottunk, 
hogy minderről ti Tiszabecsen 
szereztetek tudomást. Mi történt 
ezután?

T. T.: Motorkerékpárral felhaj-
tottam Budapestre, egy éjszakán 
keresztül tartott az út, és je-
lentettem a Honvédelmi Miniszté-
riumban, hogy mit tapasztaltam. 
Rőder Jenő altábornagynál jelent-
keztem, és neki mondtam el, miről 
szereztem tudomást. Róla el kell 
mondanom, hogy ő volt a honvéd-
ségen belül az igazoló bizottság 
főtitkára. Ezt a megbízatást a 
zsidóság mentése kapcsán szerzett 
érdemei miatt kapta.

Beszámolóm alapján jelentést ké-
szített, és átvezetett a minisz-
terelnökségre, ahol egy minisz-
tériumi tanácsossal találkoztam. 
Pázsint jelentette az ügyet a mi-
niszterelnöknek, Nagy Ferencnek, 
és átirányítottak a honvédelmi 
miniszterhez is.1 Itt egy Berno-
lák nevű osztálytanácsoshoz ke-
rültem. Jegyzőkönyvezte az ügyet, 
és a magyar kormány a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottsághoz fordult 
panasszal.

D. G.: A te szereped véget ért 
ezzel a jelentéstétellel?

T. T.: Nem. Orosz és magyar nyelvű 
nyílt parancsot kaptam az ellátá-
si osztálytól. Étolaj beszerzése 
volt a papíron szereplő felada-
tom, valójában az ügy részletes 
feltárásával bíztak meg.

1 Nagy Ferenc 1946. február 4-én lett Magyarország 
miniszterelnöke. Az Ideiglenes Kormány megalaku-
lásától 1945. november 15-éig Dálnoki Miklós Béla, 
november és február között pedig Tildy Zoltán töl-
tötte be a tisztséget.

Visszamotoroztam Tiszabecsre. 
Első dolgom annak felderítése 
volt, hogy az okkupációban sza-
badcsapatok vagy reguláris ala-
kulatok vettek részt. Egyértelmű-
en kiderült, hogy Koniev marsall2 
csapatai foglalták el a községe-
ket. Végül is az amerikaiak és az 
angolok tiltakozására 1945 júni-
usára az oroszok kivonultak er-
ről a területről, de ki tudja, mi 
történt volna, ha a kormány nem 
tiltakozik időben.

D. G.: Az elhurcolt emberekért 
nem lehetett fellépni?

T. T.: A kivonulás után visszaen-
gedték az időseket, az ötven éven 
felülieket és a nagyon fiatalo-
kat. Így került haza a Bertuska 
édesapja is, aki terménykereske-
dő volt. A többség azonban nem 
tért vissza. Addigra valószínűleg 
olyan mérhetetlenül nagy volt az 
elhalálozás, hogy ezt nem lehe-
tett vállalni, és inkább nem en-
gedtek haza senkit. De a hazatér-
tek közül is sokan meghaltak a 
közeli hetekben.

D. G.: Ebben az időben még a ha-
tár menti területet jártad?

T. T. Igen. A visszatérteknél 
jegyzőkönyveket vettem fel. Így 
szereztem információkat az ún. 
szolyvai haláltáborról. Így hív-
ták a legnagyobb gyűjtőtábort, 
ahonnan naponta 10-15 embert vit-
tek ki saroglyán, koporsó nélkül 
a meszesgödörbe. Szándékos tö-
meggyilkosságról is beszámoltak 
nekem. Elmondás szerint a tábor 
orvosa kevert nagyobb mennyiségű 
sztrichnint a cukorba. A cukrot 
az orosz őrség megdézsmálta, és 
közülük haltak meg nagyobb szám-
ban, de nemcsak ők ettek belőle. A 

2 Ivan Sztyepanovics Konyev (1897–1973) marsall 
1944 májusától a világháború végéig az 1. Ukrán 
Front parancsnokaként tevékenykedett.
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hazatértek közül sokan rejtélyes 
körülmények között néhány napon 
belül meghaltak, a hírek szerint 
ugyancsak sztrichninmérgezésben. 
Feladatom volt annak felderíté-
se, hogy ezeket a szerencsétlene-
ket hová temették el, és a sír-
helyekről térképet készítettem. 
Pontosan lerajzoltam a Tiszabecs, 
Uszka és Milota körüli temetőket 
azért, hogy egy későbbi exhumá-
lás kimutathassa a feltételezett 
mérgezést.

D. G.: Mi történt a jegyzeteiddel 
és beszámolóiddal?

T. T.: Egy részük a minisztéri-
um irattárába került, és ott kell 
lenniük a Pázsint, illetve Berno-
lák-féle iratok között. Sajnos, a 
perem idején a többit barátaim, 
engem féltve, megsemmisítették. 
Az egész ügyről csak néhány do-
kumentum maradt fenn. Nagy Ferenc 
igazolta később a tevékenysége-
met, de még értékesebb igazolást 
adott róla Kiss Sándor kisgazda-
párti képviselő, aki a környék 
földosztó bizottságának tagja 
volt. Egyébként ’45 nyarán a mi-
nisztérium Kiss Sándor közbenjá-
rására meleg holmikkal látta el a 
három község kárt szenvedett la-
kosságát.

D. G.: Milyen volt az élet, ho-
gyan viselte a lakosság ezeket a 
megpróbáltatásokat?

T. T.: Rendkívüli idők voltak. Az 
asszonyok végeztek el minden mun-
kát, szántottak és arattak. Sem-
mijük nem maradt, és az erről szó-
ló beszámolóim indították el az 
említett segélyakciót. Szilágyi 
Sándor vezérkari tiszt kísérte el 
a teherautó-szállítmányt, Rőder 
Jenő nem mert eljönni, mert at-
tól tartott, hogy egy ilyen ma-
gas rangú személy látogatását az 
oroszok provokációnak tekintik. A 

tiszabecsi templomban osztottuk 
szét a segélycsomagokat a köz-
ségek által összeállított lista 
szerint. Étolajat, konzerveket és 
meleg ruhát kapott minden család. 
Az egybegyűltek azokra emlékez-
tek, akik ott maradtak a szoly-
vai táborban vagy továbbhurcolták 
őket. Az ünnepség miatt engem a 
vásárosnaményi kommunista párt-
szervezet perbe fogott és vizs-
gálatot indíttatott a működésem 
kivizsgálására.

D. G.: Milyen következményei let-
tek ennek később?

T. T.: A szekszárdi hadosztályhoz 
kerültem, ahol Király Béla volt 
a vezérkari főnök.3 Ő mesélte el 
később, hogy ott is nyomoztak 
utánam és érdeklődtek, hogy mit 
csináltam a határ mentén.

D. G.: Nemcsak a figyelmet hívtad 
fel magadra. Úgy tudom, ez volt 
a valódi oka annak, hogy később 
rendkívül súlyos vádakkal illet-
tek.

T. T.: Igen. Azok közé a csen-
dőrtisztek közé tartoztam, akiket 
az igazoló bizottságok igazoltak. 
Összesen heten voltunk. Nemcsak 
azt kellett bizonyítanunk, hogy 
nem követtünk el semmi népellenes 
cselekedetet, de bizonyítanunk 
kellett azt is, hogy felléptünk 
a német megszállás ellen. A mura-
szombati tüntetés szervezése mi-
att ez nekem nem volt nehéz. Azok 
voltak rosszabb helyzetben, akik 
ezek után el akartak ítéltetni. 
Azt nem mondhatták, hogy a határ 
menti községekben való nyomozásom 
miatt ítélnek el, mert akkor az 
eljárás során az egész ügyre fény 
derült volna. Ezért egészen más-
sal vádoltak.

3 Király Béla (1912–2009) Pápa, majd Tolna állomás-
hellyel lett az 1. honvéd gyaloghadosztály vezérkari 
főnöke 1946 márciusában. 
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D. G.: Mivel?

T. T. A történet hosszú. Men-
tő tanúnak jelentkeztem egy Tavi 
Árpád nevű ember mellett, aki-
re ráfogták, hogy a beregszászi 
gettó parancsnoka volt, valójá-
ban pedig csak névrokona az idő-
közben Nyugatra menekült gettó-
parancsnoknak. Mentő vallomást 
tettem mellette, és végül is őt 
felmentették, de néhány hónap 
múlva engem vádoltak ugyanez-
zel. Tíz évet kaptam. Ugyanazok, 
akik eskü mellett állították, 
hogy Tavi Árpád volt a gettó pa-
rancsnoka, most ellenem vallot-
tak. Csak azért nem akasztottak 
fel, mert két volt beregszászi 
gettófogoly pontosan felidézte 
a táborban szolgálatot teljesí-
tő tisztek és altisztek névso-
rát, és nem voltam közöttük. Fel 
is menthettek volna, de az ÁVO 
nyomására így kaptam tíz évet. 
Kilencet leültem, amikor a Nagy 
Imre-beszéd után két héttel bi-
zottságokat küldtek a börtönök-
be, hogy a jogellenes ítéleteket 
felülvizsgálják.4 1956. július 
25-én helyeztek szabadlábra és 
javasolták, hogy kérjem a reha-
bilitációmat, mert tévedés volt 
és jogsértés történt.

Nekem nagyon fontos ennek az el-
csatolási történetnek a felde-
rítése, mert valójában engem az 
ottani munkám miatt ítéltek el. 
Legalább a gyerekeim és unokáim 
ismerjék meg a tényeket, tudják 
meg, mi is történt valójában. Nem 
hittem, hogy valaha el tudom még 
mondani mindezt, és különösen an-
nak örülök, hogy a beszélgetés 

4 Nagy Imre 1953 július 4-én hirdette meg az „új sza-
kasz” politikáját, amelynek egyik pontja volt a július 
26-ai korlátozott közkegyelemről szóló rendelet. Az 
intézkedés messze nem érintette az ártatlanul letar-
tóztatottak teljes körét, elsősorban a korábban be-
börtönzött kommunistákról szólt. Nagy 1955 márci-
usában távozott a miniszterelnöki tisztségből.

egyéb dokumentumokkal és vissza-
emlékezésekkel együtt kerül nyil-
vánosságra.

D. G.: Köszönöm a beszélgetést.

Dokumentumok

Nyilatkozat

Alulírott Kiss Sándor volt magyar 
országgyűlési képviselő, a Ma-
gyar Parasztszövetség igazgatója 
a következőket igazolhatom Kecs-
kési-Tollas Tibor 1945. és 1946. 
évi működéséről.

Bereg megye vásárosnaményi járá-
sának 23 községéből és néhány Ti-
sza-menti Szatmár-megyei faluból 
a Szovjet Vörös Hadsereg 1944. évi 
őszi bevonulása után „pár napos 
munkára” hívta be a 18–60 év kö-
zötti férfilakosságot. Ugyancsak 
ilyen munkára hívták be a kárpát-
aljai magyar falvak lakóit is. A 
Beregszászra és Munkácsra bevonu-
lókat 1944 októberében Szolyvára 
vitték gyűjtőtáborba, majd novem-
ber végén útnak indították őket át 
a Kárpátokon, nyári öltözetben, 
hetek óta kiéhezetten, leromlot-
tan Ukrajnába. Nagyobb részük ez 
út alatt elpusztult. 1945 őszétől 
egyesek hazaszállingóztak közü-
lük, betegen, évtizedeket öreged-
ve. Az elhurcoltaknak csak mint-
egy egytizede maradt meg, az sem 
lett soha életében egészséges.

1945 március–áprilisában e köz-
ségekben földet osztottam a föld-
reformtörvény lehető legjobb 
végrehajtása érdekében. Ennek 
a kerületnek lettem képviselője 
előbb az ideiglenes Nemzetgyűlés-
ben, majd – miután a Független 
Kisgazdapárt Országos Vezetősé-
gének megbízásából a párt részé-
ről vezettem az 1945. novemberi 
választásokat – az Országgyűlés-
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ben is. 1944 őszén a vásárosna-
ményi járás 23 községében orosz 
közigazgatást vezettek be. A Füg-
getlen Kisgazdapárt és a Nemzeti 
Parasztpárt vezetőinek tudomásá-
ra jutott, hogy a Szovjetuniónak 
az a terve, hogy e terület la-
kosságával kimondassa a Magyaror-
szágtól való elcsatlakozást.

A Miniszterelnökség és a Honvé-
delmi Minisztérium e két párthoz 
tartozó tagjai akciót szerveztek 
ennek megakadályozására. Az akció 
vezetői voltak: Kecskési-Tollas 
Tibor, az új demokratikus hadsereg 
leigazolt főhadnagya és Szilágyi 
Gábor vezérkari százados. Kettő-
jük közül Szilágyi Gábort még az 
ellenállási mozgalomból ismertem, 
Kecskési-Tollas Tiborral ott Be-
regben ismerkedtem meg. Igyekeztek 
adatokat szerezni az elhurcoltak-
ról, bátorítani a határ menti ma-
gyar falvak nagyrészt asszonyok-
ból, gyerekekből és öregekből álló 
lakosságát az elcsatolást szol-
gáló, megfélemlítő propagandával 
dolgozó szovjet tervvel szemben. 
Feladatukat mindketten nagy körül-
tekintéssel, becsületességgel és 
elszántan végezték, még akkor is, 
amikor tevékenységükre a szovjet 
vezetés alatt álló politikai ren-
dőrség és katonapolitikai osztály 
is felfigyelt.

Mivel engem az összeesküvési per-
ben a kommunista rendőri szervek 
1947 januárjában lefogtak és elí-
téltek, e területre nem térhettem 
vissza. Börtönből való kiszaba-
dulásom utáni időkben értesültem 
arról, hogy azokat, akik ebben a 
szovjet elcsatolást megakadályo-
zó mozgalomban részt vettek, az 
ÁVO üldözőbe vette.5

New York, 1968. június 10.
Kiss Sándor

volt országgyűlési képviselő

5 Kiss Sándort (1918–1982) 1947. január 16-án tar-

Nyilatkozat

Alulírott Nagy Ferenc volt ma-
gyar miniszterelnök igazolom, 
hogy Kecskési-Tollas Tibort 1945 
és 1946 esztendőkből ismerem, aki 
akkor mint a demokratikus honvéd-
ség főhadnagya különleges megbí-
zást kapott tőlem és a honvédelmi 
minisztertől, hogy a Bereg megyei 
orosz csapatok által megszállt és 
közigazgatásilag is kisajátított 
községek elhurcoltjai érdekében 
felderítést végezzen.

Kecskési-Tollas Tibor ezt a fel-
adatát a legnehezebb körülmények 
között mindvégig becsületes ma-
gyar munkával végezte még akkor 
is, amikor a katonapolitikai osz-
tály és az államvédelmi szervek 
erre fölfigyeltek.

Jelentései nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy az akkori Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság közreműködé-
sével sikerült elérni, hogy e te-
rületet újból visszacsatolják az 
anyaországhoz.

Tudomásom szerint a későbbiekben 
ez volt az igazi oka annak az 
üldözésnek, melyet ellene az ÁVO 
megindított, s mely később bör-
tönbe juttatta.

Washington, 1966. február 25.

Nagy Ferenc
volt miniszterelnök

Beszélő 25 (1988/3)

tóztatták le, a Mistéth-ügyben – a Magyar Testvéri 
Közösség egyik mellékperében – két és fél év, majd 
három év fegyházra ítélték. 1956 novemberében 
hagyta el az országot, részt vett az emigráns politi-
kában, az Egyesült Államokban telepedett le.




