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Dr. Brusznyai Árpád önvallomása 1956.
november 1–3. közötti tevékenységéről1

ÉNEKES AMBRUS

AZ ÖNVALLOMÁS DR. BRUSZNYAI ÁRPÁD RÖVID IDEIG, 1956.
november 1. és november 3. közötti tevékenységéről szól. Elődje egy durva, útszéli
hangnemű támadás miatt mondott le. Brusznyai Árpád kiválasztásában szerepet ját-
szott kitűnő szervező készsége, határozott emberi magatartása. Brusznyai ezt a három
napot nevezte a „lovak közé dobott gyeplőszárak korszakának”. A FT működése gya-
korlatilag lehetetlenné vált. Mindenki intézkedett. Intézkedtek az egyes katonai ala-
kulatok vezetői, a FT katonatiszt tagjai, néha saját szakállukra is. Fegyvereket köve-
telő küldöttségek jelentek meg, melyeket kezdetben le tudtak szerelni. Később meg-
kezdődött a fegyverek kiosztása különböző vidéki településeken. A fegyverek kiosz-
tásánál nem vezettek nyilvántartást, így nem lehetett tudni kinek a kezébe került fegy-
ver. Élelmiszerkereskedelmi vállalatok tagadták meg a megrendelt, kifizetett élelmi-
szerek kiadását. A szovjet csapatoknak volt az MNB megyei fiókjában egy 10 millió
forintos bankbetétjük, amelyből könnyen tudtak fizetni banki átutalással. Brusznyai
Árpádnak kellett intézkedni a megvásárolt áruk kiadásáról. Brusznyai ki akarta kap-
csolni a szovjetekkel való összeütközés minimális okait is.

A városvédelmi terv elkészült, de nem hajtották végre. A szovjet vezetés már
korábban felderítette a megszállandó objektumokat. Nincs forrás arra, hogy ez a terv
a szovjet csapatok kezébe került. Csak reménykedett abban, hogy a szovjetek nem
szállják meg a fontosabb városokat, de sejtette, hogy ez bekövetkezik. A Honvédel-
mi Minisztériumban figyelmeztették is erre. A napi sajtóban rendszeresen lehetett
olvasni szovjet csapatok beözönléséről. Két fontos folyamatot észre lehetett venni
ebből a levéltári forrásból:

Nagy Imre miniszterelnök és dr. Münnich Ferenc belügyminiszter a heves embe-
ri indulatokat gerjesztő politikai rendőri feladatokat ellátó állományt ki akarta vonni
a forgalomból, ezért rendelte el védőőrizetbe vételüket. Ne legyenek szem előtt.

1 Történeti Hivatal. V-144203. Dr. Brusznyai Árpád és társai vizsgálati anyaga. 166–184.
Továbbiakban: TH. A szerző a Történeti Hivatal létrejötte után az 1990-es évek vége táján kuta-
tott a jelzett anyagban. A levéltár később az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
elnevezést kapta.
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A rejtett mozgósítással behívott, katonai igazolvánnyal rendelkező nemzetőrök,
akiket katona egyenruhával láttak el a hadsereg állományába kerültek, felelős tisz-
tek parancsnoksága alá. Ezek léptek fontosabb üzemeket őrző ÁVH-s őrkatonák
helyére is. Mindkét lépés a konszolidáció felé vezető folyamatokat igyekezett előse-
gíteni.

A forrásszöveg 2017-ben került elő a többi, az e témával foglalkozó levéltári irat-
fénymásolat, jegyzetelés közül. Egyetemi személyi irataiból adtam ajándékba Nagy
András egyetemi docensnek. (Pannon Egyetem). Adtam tanácsokat az Állambizton-
sági Levéltárral kapcsolatban. Jeleztem neki dr. Brusznyai Árpád esetleg még léte-
ző, lappangó dolgozatait is. Sehol nem jelent meg ebből a kutatott anyagból. Betű-
híven, bizonyos rövidítéssel készült el a szöveg. A rövidítések lábjegyzetbe kerül-
tek. A helyesírási hibákat kijavítottam.2

*   *   *

Az újjáválasztott FT (Forradalmi Tanács) tagjául 1956 okt. 31-én este választott
meg a küldött közgyűlés. Nov. 1-én reggel tartott tanácsülés választott meg az FT
elnökévé. Ezen minőségemben végzett tevékenységemről az alábbiakban teszek val-
lomást.

1. A Forradalmi Tanács tagjai és beosztásuk:

Horváth Tibor (NEVIKI) elnökhelyettes, a politikai ügyek intézője, a Győri
Nemzeti Tanáccsal kapcsolatos ügyek intézője.

2 Rövid tájékoztató a kutatás előzményeiről. Történelem-latin szakos egyetemi hallgatóként
ismerkedtem meg dr. Brusznyai Árpád tudományos munkásságával. 1966 őszén hívta fel a
figyelmemet Szabó Kálmán egyetemi tanársegéd egy négyszemközti beszélgetés folyamán arra,
hogy a Lovassy Gimnázium egykori tanárának létezik egy kisebb dolgozata, amely az NDK-ban
kiadott ókortudományi folyóiratban található. A megjelenés valószínűsíthető időpontja: 1958.
június.
Átnézett levéltári anyagok: ELTE Eötvös Collegium Levéltára. ELTE Egyetemi Levéltár. Veszp-
rém Megyei Levéltár. Különös tekintettel a Lovassy Gimnázium iratanyagára. Valamint egyéb
iratanyagok: MTA Levéltára-Kézirattára. Történeti Hivatal. (Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
nelmi Levéltára) dr. Brusznyai Árpád és társai vizsgálati anyaga. BM Veszprém Megyei
Monográfia. HM Hadtörténelmi Levéltár. Dr. Brusznyai Árpád és társai pere. Az anyagból a fon-
tosabb iratok.
A kutatás kezdete 1993–1994. Befejezése, illetve félbeszakítása 1998–1999. A félbeszakítás oka:
akkori munkahelyemen a Ciszterci Rend pécsi intézményében felkértek az iskola egyik öregdi-
ákja vázlatos életrajzának megírására. Az életrajzon kívül az egykori öregdiákról készült képek
felkutatása, valamint azon filmhíradók jegyzékének összeállítása, amelyiken a politikussá váló
személy felbukkant. Akkor az iskola érdekei fontosabbak voltak. Az egykori öregdiák unokája
egy alapítványt hozott létre, akkoriban jelentős forintösszeg letétbe helyezésével.
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Dr. Horváth Ferenc (Megyei Tanács) elnökhelyettes, a közigazgatási ügyek inté-
zője, a tanácsapparátus irányítója.

Ferenczy László (rendőrőrnagy) a rendőrségi ügyek intézője.
Kiss-Gaál Imre tüzérszázados a katonai ügyek intézője.
Molnár Tamás (Bányatröszt) az ipari munkássággal kapcsolatos ügyek.
Dömötör Lajos, a dolgozó parasztsággal kapcsolatos ügyek.
Monori Gyula (Lovassy Gimnázium) a nemzetőrséggel kapcsolatos ügyek,

összeköttetés tartása a különböző katonai szervekkel és rendőrséggel.
Ezenkívül fenn volt tartva 9 hely arrra, hogy mihelyt a közlekedés megengedi,

vidéki küldöttekkel egészüljön ki a FT. 
Magam – mint ezt a küldöttgyűlésen is, a nov. 1-i FT ülésen is kijelentettem –

összesen egy hétre vállaltam a megbízást, azzal, hogy vissza akarok térni eredeti
pályámhoz.

2. Katonai „Forradalmi” szervek

Okt. 30-án mikor a Földeák-vita volt, jelentette be Sántha alezredes, egy valami-
lyen „Katonai Forradalmi Tanács” megalakulását, melynek akkor ő volt a vezetője
(Sem tagjairól, sem pontos címéről nem tudok). Ugyancsak megbeszélésen engedé-
lyezte Sántha a nemzetőrség két századának felszerelését. Sántha ezzel Kiss-Gaál
századost bízta meg, majd Földeák sürgetésére ugyanekkor kijelölt az ott tartózko-
dó kb. 30-40 fős csoport egy három tagú direktóriumot, melynek feladata volt ennek
megszervezése. Ennek vezetője lett Kiss-Gaál százados, tagja egy egyetemista és
egy fémfeldolgozó munkás, (a Fémfeldolgozó Vállalat dolgozója) akiket az ott lévő
csoportból választottak, de én nem ismerem őket. Az nem került leszögezésre, hogy
ennek a direktóriumnak meddig tart a megbizatása, és van-e a nemzetőrség megala-
kításán kívül más megbízása is. Annnyit tudok róla, hogy ez a direktórium szervez-
te meg a nemzetőrséget. Azt is tudom, hogy az okt. 31-i küldöttgyűlés után ez a
direktórium mint ilyen, nem fejtett ki tevékenységet.

Én magam nov.1-én értesültem arról, hogy a helyőrségen belül megalakították,
illetve ujjáalakították a Helyőrségi Forradalmi Tanácsot, s ennek vezetője Dormány
százados, helyettese Mackó Miklós százados. Arról is értesültem, hogy e választás
alapján ez a szerv és személyében Dormány százados gyakorolja a helyőrségpa-
rancsnok jogkörét. Ugyanezen a napon ismertem meg személyesen Dormány száza-
dos személyét, akit Monori FT-tag mutatott be nekem.

Később értesültem arról, hogy ezen kívül alakultak Katonai Forradami Tanácsok
a helyőrség egyes alakulatainál is, de ezek részleteiről nincs tudomásom.
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3 Mozgósítási készlet. A mozgósítás esetén behívandó tartalékosok felszerelésére szolgáló fegy-
verkészlet. Dr. Brusznyai Árpád soha nem teljesített katonai szolgálatot, ezért nem ismerte ezt a
fogalmat. Monori Gyula tartalékos tiszti rendfokozattal rendelkezett, ismerte az „M” készlet
fogalmát, ezért tudta tájékoztatni tanár kollegáját.

3. Nov. 2-i budapesti utamról szóló részletes vallomásom

Hogy egyáltalán felmegyek Budapestre, azt nov 2-án határoztam el. De mindaz
ami erre indított, már nov 1-én felmerült.

Monori tanácstag fent részletezett beosztását én javasoltam, éppen azért, hogy ne
kelljen állandóan a katonaság ügyeivel foglalkoznom. E téren ui. okt. 31. óta zava-
ros volt a helyzet. Nem volt tisztázva a különböző Katonai Forr. Tanácsok és az ala-
kulatok parancsnokainak viszonya, nem volt tiszta egyrészt Kiss-Gaál (és köre!)
valamint Dormány és csoportjának viszonya. A nov. 1-én befutó rémhír a Kiss-Gaál
elleni tervezett merényletről, szintén aggasztott. Ugyanezen este járt nálam egy hon-
véd a lövészezredtől és legénységi állományúakból tiszti kinevezéseket kért. 1-én is
járt nálunk egypár vidéki küldöttség, aki nemzetőrcsoporok  számára fegyvert kért
tőlünk. Ekkor én is az FT tagok is továbbra is elleneztük a fegyverkiadást, de a beér-
kező küldöttségek igen aggresszíven viselkedtek, s arra hivatkoztak, hogy napokkal
előbb közzétett rendelet írja elő a nemzetőrség és a polgárőrség felfegyverzését.
Ekkor nov. 1-én én még azt sem tudtam, hogy „M” készlet fegyverek egyáltalán lé-
teznek,3 mert e téren okt. 27 óta azzal érveltünk a fegyvert követelőknek, hogy a
katonaságnak csak annyi fegyvere van, amennyi kézben van a honvédeknél, s a cse-
kély meglévő felesleget az okt. 31-én megalakított nemzetőrségnek kiosztották.

A fenti, számomra aggasztó tünetek alapján nov. 1-én este kb 8-9 óra között „K”
[közvetlen] telefonon felhívtam a HM-et [Honvédelmi Minisztériumot], s a minisz-
teri irodából jelentkező Antal őrnagynak röviden beszámolva a helyzetről, azt kér-
tem, intézkedjen a HM, hogy megszűnjenek ezek a zavarok. Határozottan emlék-
szem, hogy ekkor is kértem felelős tiszti megbízott kiküldését, mert – mint ezt
mondtam is – nem én vagyok illetékes arra, hogy ilyen dolgokkal egyáltalán foglal-
kozzam. Antal őrnagy azt mondta, hívjam fel őt másnap nov. 2-án de. s, akkor ad
választ.

Másnap nov. 2-án de. újból járt nálunk egy-két vidéki küldöttség fegyverekért.
Ezekkel többnyire Monori tárgyalt. Akit lehetett elutasítottunk, a honvédségi veze-
tők közléseire hivatkozva, hogy nincs fegyver, aki tovább követelőzött, azt
Dormányékhoz irányítottuk. Ekkor nem adtunk ill. nem adtam fegyverkiadási utasí-
tást.

Nov. 2-án de. próbáltam hívni újra Antal őrnagyot, de nem találtam bent. Ekkor
határoztam el, hogy személyesen felmegyek Budapestre. Közben, nov. 2-án, délelőtt
folyamán, közvetlenül, vagy Monori közvetítésével megtudtam azt is, hogy vannak
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4 Kána Lőrinc (1914–2000). Polgári foglalkozás: Kárpitos segéd. BSzKRt kalauz. 1945 után
ugyanott főosztályvezető. Iskolai végzettség: 4 polgári. Katonai végzettség: Honvéd Akadémia.
Magasabb Parancsnoki Tanfolyam: 1951. 05. 03.–1951. 09. 28. 1931 és 1941 között különböző
segéd- és alkalmi munkákból tartotta fenn magát, majd 1941-től BSzKRt dolgozója lett. 1936.
október 5.–december 18., majd 1940. május és augusztus között, valamint 1942. augusztus
25.–és 1942. december 1. között, 1944. április 9. és november 2. között teljesített katonai szol-
gálatot. November 2-án megszökött. Katonai pályája 1945 után: 1949. május 22-én került a had-
seregbe. A Honvédvezérkar I.b osztályánál osztályvezető-helyettesi beosztást kapott. 1950.
augusztus 1-től a hadműveleti csoportfőnök helyettese lett, majd a Honvéd Akadémia elvégzése
után 1951. szeptember 29-től az Országos Légvédelmi Parancsnokság parancsnokává nevezték
ki. 1955. június 25-én a sztálinvárosi 55. honi légvédelmi tüzérhadosztály élére került. 1956.
április 21-én a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia előkészítő tanfolyamára vezényelték, mert a
HM a Vorosilov Vezérkari Akadémiára akarta küldeni. 1956. október 28-tól a HM Forradalmi
Katonai Tanács tagja, majd a Honvédség Forradalmi Bizottmánya elnöke lett. A forradalom alat-
ti magatartását 1956. december 27-én a Tiszti Felülvizsgáló Bizottság vette górcső alá. 1958.
március 6-án tartalékállományba került és egyidejűleg ezredessé vetették vissza. 1958. április
24-én a győri 61. sz. Autóközlekedési Vállalat igazgatója lett. 1960. október 16-án a fenti válla-
lat budapesti szervezetéhez került. Saját kérelmére 1990-ben rehabilitálták, és vezérőrnagyi
rendfokozatába visszahelyezték. 2000. július 17-én hunyt el. Forrás: MARUZS 2001. 69–70.

„M” készletek, de azt csak a Minisztérium rendelkezésére lehet kiadni. Ezzel egye-
tértettem, s nem is próbáltam Dormányékat ezirányban befolyásolni.

Határozottan állítom, hogy e nap déltájban a FT hivatalában jelent meg Németh
Károly és Bodor Géza, akiket előző nap ismertem meg, mielőtt a Győrbe utazó kül-
döttség tagjaiként bemutatta nekem Kiss-Gaál századost, amely alkalommal Hor-
váth Tibor kérésére aláírtam a 4 személynek szóló megbízólevelet is. Németh Ká-
roly és Bodor Géza nov. 2-án déltájban még nem tudták, hogy én akarok Budapestre
utazni. Ők jentették be ezen szándékukat és gépkocsit kértek tőlem. Én ekkor mond-
tam nekik azt, hogy én megyek, elférnek a kocsiban. Velem eljöhetnek. Ebbe ők is
beleegyeztek.

Du. 2 órakor indultunk a gépkocsival hárman. A gépkocsit Tusnovits Ferenc gép-
kocsivezető vezette. Fehérváron rövid szünet [tartottunk]. Ezután egyvágtában men-
tünk Budapestig, ahol egyenesen a Honvédelmi Minisztériumba mentünk. Itt elő-
ször a portánál jelentkeztem Antal őrnagynál, aki egy tisztet küldött le értünk. Ez fel-
vezetett a miniszteri hivatal várócsarnokába. Kisvártatva fogadott Antal őrnagy, akit
emlékeztettem előző esti telefonbeszélgetésünkre. Egy tiszttel átkísértetett ugyan-
ezen emeleten lévő másik helyiségbe, mondván, hogy Kána Lőrinc vezérőrnagy4

fog foglalkozni velünk. Kb. 20-30 perc várakozás után fogadott bennünket Kána
vezérőrnagy.

Kána vezérőrnaggyal folytatott beszélgetés alatt én szólottam részünkről.
Veszprémben fennálló problémák egyikeként én megemlítettem Kána vezérőrnagy-
nak azt, hogy a környékbeli falvakból, kormányrendeletre hivatkozva, küldöttségek
követelnek tőlünk fegyvert nemzetőrség részére. Ugyanekkor a honvédségnek csak
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5 Ugrai Ferenc (1922–2006). 1939-ben vonult be a honvédséghez. Részt vett a délvidéki és az
erdélyi bevonulásban, tüzértiszthelyettes a II. világháborúban. 1943 áprilisában szovjet hadifog-
ságba esett, antifasiszta iskolát végzett. 1945-ben jelentkezett az új hadseregbe. A
Katonapolitikai Osztály őrségének parancsnoka. 1948 aug. alhadnagy. 1948–1949 Leningrádi
Tüzér Akadémia parancsnoki szak. 1960–1962 Vezérkari Akadémia a Szovjetunióban. 1952-ben
ezredes. 1955-ben a Magyar Néphadsereg tüzérparancsnoka. 1957-ben vezérőrnagy. 1957–1963
vezérkari főnök. 1963-ban altábornagy. 1963. június 1-én egészségügyi okok miatt nyugdíjaz-
ták. Forrás: http// archiv. uni-nke hu. Downloads kutatás pro molitum Pro Militum artibus a had-
tudományért (2017. 12. 17.)

6 Kána szobájából kilépve Brusznyai lebonyolított néhány telefonbeszélgetést, majd este 7 órakor
kiléptek a HM-ből. Ezután felkerestek néhány ismerőst, majd a Wesselényi utcában felvették
Ács Zsuzsanna orvostanhallgató nőt, volt tanítványt, akit édesanyja kérésére hazahoztak.

az „M” készletek állnak rendelkezésére és ahhoz nem nyúlhatunk miniszteri utasí-
tás nékül. De azt határozottan állítom, hogy az itteni honvédségi vezetőknek ezt a
magatartását nem kárhoztattam. Ezzel szembe kárhoztatta Kána vörgy, sőt kinevet-
te, s vele minket. Bevonta ebbe az akkor belépő általam ismeretlen nevű lövész ezre-
dest5 is. Határozottan állítom, hogy azt mondta Kána vörgy: Hol élnek maguk?
Országszerte fel van szerelve a nemzetőrség, s ezt a helyőrség körletében fel kell
szerelni a helyőrség vezetőjének, még az „M” készlet terhére is. Mert – így mondta
Kána – a polgári személyekből álló nemzetőrség felfegyverzése lényegében mozgó-
sítás, ha arra ügyelnek, hogy a fegyvert kiosztó honvédségi személyek, hogy kato-
nakönyves igazolt személyek legyenek a nemzetőrségben. Kánától kifejezetten kér-
tem, hogy a HM erre vonatkozóan adjon intézkedést a saját vonalán, mert ez nem a
mi feladatunk. Ugyanakkor kértem, hogy legjobb lenne, ha tiszti megbízottat külde-
ne. Kána azt mondta, hogy tisztet nem küld, de én mondjam el a hallottakat a helyi
honv. vezetőknek, megadta a K telefonszámát, azon hívják fel őt és megadja az uta-
sítást. 

Ugyanezen beszélgetés során határozott emlékezésem szerint említettem Kána
vörgy-nek a legénységi személyekből tiszti kinevezésre való követelést is. Kána
ekkor azt mondta, hogy e jogot a HM fenntartja magának, de amúgy is sor fog kerül-
ni tisztek leváltására és kinevezésekre. A beszélgetés további folyamán említette az
országban folyó csapatmozdulatokat, közölte, hogy ez indokolt, mert több felé, így
pl. Szombathelyen támadás történt szovjet polgári személyek és lakásaik ellen. Kö-
zölte, hogy semmiképen nem szabad megtámadni ezen alakulatokat, sem esetleges
bevonuláskor ellenállni. Közölte azt is, hogy kormányközi tárgyalások vannak fo-
lyamatban. Kérdezte mi e téren Veszprém megyében a helyzet. Én közöltem, hogy
az első okt. 26-i várpalotai merénylet óta nem történt provokáció, megállapodásunk
van a szovjet parancsnoksággal.6

A Baross utca, Kálvin tér, Bartók Béla útvonalon elindultunk hazafelé. Kb. a
Móricz Zsigmond körtéren jártunk, mikor 8 óra volt. Székesfehérváron egy benzin-
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kútnál álltunk meg üzemanyagért. Itt egy igazoltató nemzetőr-járőr elmondta, hogy
az esti órákban nagyobb szovjet alakulat vonult át a városon. Innen egyenesen men-
tünk Veszprémig, ahova fél 11-háromnegyed 11 körül érkeztünk meg. 

Meg kivánom jegyezni, hogy ezen út alkalmával mind a főváros, mind Pest és
Fejér megye területén jóformán 3 kilométerenként igazoltatták a gépkocsit fegyve-
res pogári személyek, míg Inotától kezdve ilyen nem volt.

4. Nov. 3. napján katonai ügyekben kifejtett tevékenységem.

Nov. 3-án de. ¾ 9-kor érkeztem be a FT helységébe. Itt már akkor tanácskozott
egy csoport, melyben részt vett Dormány szds, Mackó szds., Dömötör, Monori FT.
tagok, Horváth Tibor elnökhelyettes és egy magát bányász-küldöttnek nevező sze-
mély, aki érkezésem előtt már ott volt.

Megérkezésem után bemutatott nekem Dormány szds. egy kimutatást, az eddig
kiosztott fegyverekről. Ezen kb 780 fegyver szerepelt, melynek egy része Veszprém
városban, más része vidékre lett kiadva. Emlékezetem szerint csak a veszprémi,
zirci, és balatonfüredi járás szerepelt.

Ehhez kapcsolódva megismételte Dormány szds. azt, hogy továbbiakban már
csak az „M” készlet van, és azt miniszteri utasítás nélkül nem oszthatja ki. Én ekkor
szólaltam fel, s elmondtam előző napi pesti tárgyalásaimat.

Elmondtam, hogy Kána vörgy-al tárgyaltam, aki szerint nemzetőrséget az „M”
készlet terhére is fel kell fegyverezni. Nem azt mondtam, hogy az „M” készletet
mindenestől ki kell osztani. Arról volt szó, ami már napokon keresztül állandóan
ismétlődött, hogy az egyes helyiségekben szerveződött nemzetőrségeket el kell látni
fegyverrel az „M” készletből is. Megmondtam azt is, hogy Kána megadta telefon-
számát, azzal, hogy a helyőrség vezetője hivja fel őt. És ő megadja az utasítást. Azt
nem mondtam, hogy Kána távollétében ő kérjen más tiszttől utasítást, kifejezetten
Kánára hivatkoztam. Ekkor Dormány próbálta hívni Kánát, de az nem jelentkezett.

Megfelel a valóságnak, hogy ezután mielőtt Dormány beszélt velem, a nemzet-
őrségek felszerelésének módozatáról, s ebben magam is részt vettem. Beismerem,
hogy ekkor magam is a nemzetőrségek felfegyverzését támogattam. A kialakuló
vitának az volt a lényege, hogy meg kell-e várni a helyi viszonylatban már nemzet-
őrségek megszervezett jelentkezését, vagy helyükbe kell vinni a fegyvert.
Határozottan állítom, hogy magam azt a javaslatot terjesztettem elő, hogy községen-
ként 10-15 főnyi nemzetőrséget lehet felállítani, ezeket helyileg szervezzék meg, s
vezetőjük névjegyzékkel jelentkezzék a fegyverekért. Dömötör és a bányászküldött
követelték azt a megoldást, hogy teherautókon kell a környékre kivinni a fegyvert, s
a községekben helyszínen kell a nemzetőrségeket megszervezni, és a fegyvereket
mindjárt kiosztani. Ekkor sem volt szó több, mint községenkénti  10-15 fegyverről
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és egész idő alatt nem volt szó másról, mint helyi rendfenntartó őrségekről. Ha
Dormány és Mackó annyira féltek tőlem, itt módjukban lett volna az én álláspon-
tomhoz csatlakozni, s ez esetben nov. 3-án egyáltalán nem ment volna ki vidékre
fegyver, mert a vidéki csoportok vezetői emberi számítás szerint kedd, szerda előtt
nem jöttek volna be. Nem állítom, hogy Dormány vagy Mackó hozzászólásban
támogatta Dömötörék tervét, de amikor a vita folytatódott, és én a csoportot elküld-
tem az irodámból, ők is velük tartottak. Tudomásom szerint ezekben a napokban
több ezer drb. fegyvert hordtak szét a környező vidékekre, s komoly ellenőrzés, fel-
jegyzés nélkül kiosztották. Ilyen eljárást nem javasoltam, nem helyeseltem, s annak
kivitelezésében sem volt semmi részem. Azt sem tudom, hogy Dormány a későbbi
időben beszélt-e Kánával, vagy más tiszttel a HM-ben. Az megfelel a valóságnak,
hogy e napon, közvetlenül mielőtt Dormányék a fegyverkiosztás szervezéséről szóló
vitáról eltávoztak, átadtam Dormánynak egy írást a FT papírján, általam aláírva,
melyben az előzőekben már megszervezett egyetemista nemzetőrség részére 100 db
géppisztoly kiadását kértem. Megfelel a valóságnak az, hogy ezt az írást én írtam alá
és adtam Dormány szds-nak. De azt továbbra is állítom, hogy ezen a napon érkezett
be a FT-ba egy szolgálati jegy az egyetemi tanszéken beosztott Bíró fhdgy aláírásá-
val, amelyben e fegyverek kiutalását kéri. E kiutalás célja az volt, hogy a részben
közönséges puskákkal felszerelt nemzetőrség egységesen géppisztollyal legyen fel-
szerelve. Bíró fhdgy ezen írását  emlékezetem szerint az általam aláírt irat másola-
tával nálunk tették irattárba. Első letartóztatásom alkalmával egy zárkában voltam
Földesi István szds-al, aki elmondotta, hogy ő nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy
nov. 3-án, hogy az egyetemre 100 új géppisztolyt hoznak. Kérdésére Bíró fhdgy azt
mondotta, hogy ő kérte ezeket a fegyvereket. Földesi azt is elmondotta, hogy ő eze-
ket a fegyvereket nem engedte kiosztani, hanem az Egyetem „A” épületének egy
helységébe rakták. Nov. 4-én ott találták meg a bevonuló szovjet csapatok. Azt is
meg kívánom jegyezni, hogy mikor én ezt az írást átadtam Dormány szds-nak, ő ez
ellen nem tiltakozott, hanem engedélyező sorokat vezetett rá, amelyben Mackó
szds-t utasítja a kiadásra.

Ugyanezen tárgyalás közben – az időbeosztásra nem emlékszem – volt szó a
szovjet csapatok élelmezésének kérdéséről. Mivel bent az előbb részletezett tárgya-
lás volt, a kérdést az előszobában intéztem, az alábbbiak szerint. A problémát Mackó
szds-al lévő Csatári szds. és Andó fhdgy vetette fel, oly módon, hogy az illetékes
vállalatok megtagadták a szükséges élelmiszerek kiadását és az én utasításomra van
szükség, hogy élelmezni lehessen a körzetünkben lévő szovjet csapatokat. Az egész
kérdéssel kapcsolatban én csak azt vetettem fel, hogy a szovjet csapatok részére
ugyanazt az ellátmányt kell biztosítani, ami szerint a magyar honvéd legénységet
élelmezik. (Ezt azért vetettem fel mert egy FT-ben megjelent honvédségi küldöttség
azt a panaszt adta elő, hogy a szovjet csapatoknak jobb kosztot visznek, mint amit a
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magyar katonák kapnak.) Az említett kikötést tehát azért tettem, nehogy újabb fel-
zúdulás akadályozza az élelmiszer kiszállítását. A szükséges írásokat időközben
Csatári szds. már elkészítette s azokat aláírtam. Csatári és Andó azonnal eltávoztak,
hogy intézkedhessenek.

Meg kívánom jegyezni, hogy ezen egész tárgyalás alkalmával tettem arról emlí-
tést, hogy megyénk a nemzetőrségek felszerelésében, s a közbiztonsági szolgálatban
igen el van maradva. Hivatkoztam itt előző napi utam alkalmával a más megyék
területén észlelt helyzetre (igazoltatás). Ezekkel is bizonyítani kívánom, hogy a
megszervezendő nemzetőrségeknek kizárólag helyi közbiztonsági céljaira gondol-
tam. Ezen önvallomást nem akarom önmentegetéssé tenni, de egész működésem
alatt okt. 26-tól nov. 3-ig töretlenül elleneztem minden szovjetellenes fegyveres
akciót, s ezt napról napra igazolni is tudom. Azt is szeretném hozzátenni, hogy ezen
egész tárgyalás alatt senkit sem fenyegettem letartóztatással. Nem is beszéltem
ilyenről.

Meg kell jegyeznem még azt is, hogy ugyanezen a napon de. szereztem tudomást
arról, hogy előző éjjel letartóztatták Kiss-Gaál Imrét. Ezért szándékoztam lemenni
az ún. volt jutasi laktanyába, hogy megismerjem az ellene felhozott vádakat. De a
fentiekben részletezett megbeszélésen, mikor az a honvédküldöttség megjelent (kb.
7-8 legénységi személy, 1 tiszt vezetésével, akinek a nevét nem tudom), elmondták
egyes kifogásaikat, arról is szó volt, hogy délután, mikor lent leszek a laktanyában,
a lövészezred problémáival is fogunk foglalkozni.

Mielőtt nov. 3-án du. elindultam a laktanyába, megjelent a FT helységében Mór
ezredes hadosztályparancsnok több tisztjével. Jelen volt Dormány szds. is. Mór ezr.
elmondta, hogy kapott a HM-ből utasítást arra, hogy hogyan kell szervezni a kato-
nai alakulatoknál a „Forradalmi Tanácsokat”, közölte, hogy e tárgyban készül a
lövészezred gyűlésére, ahol ezt a határozatot kihirdeti, s meghívott, hogy vegyek
részt ezen a gyűlésen és szólaljak fel. Én ezt elvállaltam, s egyidejűleg elmondtam
neki a nálunk járt küldötség panaszát.

Nov. 3-án d.u. 5-1/4 6-órakor indultunk a laktanyába. Velem jött Monori FT tag,
valamint egy MEFESZ tag is.

Mikor a laktanyába értünk, először a parancsnoki épületbe mentem a velem jött
személyekkel, velünk jött Dormány szds is. Mór ezredes és kísérete a lövészezred-
hez ment a gyűlés előkészítésére. A parancsnoki épület első emeletén bevezettek egy
irodába, s itt engedély kértem Sántha alezredestől, hogy Kiss-Gaál ellen felhozott
vádakat megismerjem és hozzászólhassak. Ezt Sántha alezrs. meg is engedte. A
helyiségben a velem jött személyeken és Sántha alezr-en kívül mintegy 6-8 tiszt volt
jelen, továbbá bevezették Kis-Gaál szds-t is. Megjegyzem, hogy a megbeszélésen
jelen volt dr. Jónás Oszkár is, aki előttem ismeretlen módon került oda, végighall-
gatta a tárgyalást, időnként bele is szólt, a távozásomkor nem tartott velünk. Hogy
milyen céllal tartózkodott ő ott, arról nics tudomásom.
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7 Király Béla vezérőrnagy (1912–2009). 1935. augusztus 20-án a Honvéd Ludovika Akadémián
hadnaggyá avatták. 1939. november 1-től főhadnagy. 1940. szeptember és 1942. december
között a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémián vezérkari képzésben részesült. 1941. novem-
ber 1-től vezérkari százados. A vezérkari képzés alatt időnként frontszolgálatot teljesített. 1943.
december –1944. augusztus frontszolgálatok Ukrajnában és a Kárpátok előterében. 1944. szep-
tember–október: a 8. tábori póthadosztály vezérkari tisztje. 1944. október–november az I. had-
sereg vezérkari tisztje. 1945. március vége, a kőszegi védőkörlet parancsnoka. 1945. december
4-én a HM igazolóbizottsága igazoltnak nyilvánította. 1946. február és 1947. május között az I.
honvéd gyaloghadosztály vezérkari főnöke. 1946. április 1-től vezérkari őrnagy, november 1-től
vezérkari alezredes. 1947. május és 1948. november között a HM kiképzési osztályának
vezetője. 1948 decembere és 1949 szeptembere között a gyalogsági szemlélő helyettese. 1949.
május 1-től vezérkari ezredes. 1950. március 15-től vezérőrnagy. 1950 áprilisa és szeptembere
között a Magasabb Parancsnoki Tanfolyam parancsnoka. 1950 októbere és 1951 augusztusa
között a Honvéd Akadémia alapító parancsnoka. 1951. augusztus 17-én az ÁVH letartóztatta.

Egyik általam nem ismert tiszt egy papírlapról ismertette a Kiss-Gaál elleni
vádakat. Ezek közül többhöz tettem megjegyzést. Vádolták azzal, hogy falusi párt-
titkár korában a kulákok ellen tevékenykedett. Vádolták azzal, hogy a rábízott fon-
tos dokumentációt a „D” [katonai elhárító] tisztek kezébe akarta juttatni. (Ehhez
Jónás azt fűzte hozzá, hogy elkérte Kiss-Gaáltól a Nemzeti Bank fiókkulcsát, s Kiss-
Gaál egy hamis kulcsot adott át.) Vádolták azzal is, hogy Kiss-Gaál szállította ki az
ÁVH vezetőit a szovjet alakulatokhoz. Vádolták ugyanakkor azzal, hogy horthysta
tiszteket szervez be a hadseregbe, hogy SS rokonsággal tart kapcsolatot, hogy karri-
erista és magasabb rangot akar elérni. Ma sem tudom átlátni, hogy a vádaknak mi
volt az elvi alapjuk.

Magam itt a következőket mondottam: Az ÁVH vezetők kiszállításáról azt
mondtam, hogy azt nem mentem, mert azt a FT. tudta nélkül tette. Az SS rokonság-
gal kapcsolatban Kiss-Gaál, hogy egy sógora tényleg SS volt, leült érte 4 évet és ő
nem szakította meg a kapcsolatot. Én azt mondtam, hogy azért nem lehet elitélni, ha
az illető tényleg rokona s elszenvedte a büntetését. A horthysta tisztek kérdésével
kapcsolatban valóban tettem a következő kijelentéseket: Idéztem azt a latin mon-
dást, hogy szándékokról nem ítél a bíró. Mondtam, hogy ha Kiss-Gaál honvédségi
funkcióba horthysta volt tisztet akar, az büntetendő. Mentségemül említem, hogy
épp ez bizonyítja: Lohonyai szerepéről ekkor én még nem tudtam. Hozzátettem,
mint saját véleményemet, hogy ettől függetlenül sor fog arra kerülni, hogy a jelen-
legi tisztikar egy részét leszerelik, s visszavesznek olyan volt horthysta tiszteket,
akiket korábban igazságtalanul bocsátottak el. Itt hivatkoztam Kána vörgy. említett
mondatára, melynek hitelességét egy most eszembe jutó mozzanattal kivánom alá-
támasztani. Kána név szerint is említett egy valami Király nevű tisztet, akit akkori-
ban helyeztek magasabb beosztásba, s ezt a beszélgetésen jelenlévő Németh Károly
megerősítette, hogy ő ismeri.7 (Ugyanekkor egy Kovács nevű tiszt is szóba jött.)
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1952. január 15-én halálra ítélték, majd ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre módosították.
1956. szeptember 7-én szabadlábra helyezték. 1956. október 31-én rehabilitálták. 1956. október
vége november eleje között a forradalmi karhatalmi bizottság, majd a nemzetőrség főparancsno-
ka. 1956 novemberében emigrált. 1965-től az Egyesült Államok állampolgára. 1966-ban PhD
fokozatot szerzett a Columbia Egyetem történelem szakán. 1989. október 27-én felmentették a
korábbi vádak alól és visszakapta vezérőrnagyi rangját. 1990. augusztus 3-tól vezérezredes.
1990–1994 között Kaposvár országgyűlési képviselője. Forrás: http//multkor.hu (2017. 12. 17.)

8 Pálffy György altábornagy (1909–1949). Hivatásos katona, vezérkari tiszt. 1939-ben felesége
származása miatt leszerelték. 1942-től részt vett az illegális kommunista mozgalomban, de pár-
huzamosan a Kisgazdapárt Értelmiségi Tagozatában is tevékenykedett. 1945. március 3-tól a
Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályának a vezetője. 1949. július 5-én letartóztat-
ta az Államvédelmi Hatóság, ekkor miniszterhelyettes volt. A Rajk és társai perében ügyét elkü-
lönítették, 1949. október 24-én kivégezték. Végleges rehabilitációjára 1963. szeptember 27-én
került sor. Forrás: MARKÓ 2004. 46–47.
Bata István (1910–1980). Eredeti foglalkozása villamoskalauz. 1949 júniusában került a
Néphadsereg hivatásos állományába ezredesként. 1950 októberében a Honvéd Vezérkar főnöke
altábornagyi rangban. 1953 júniusában a Nagy Imre kormány honvédelmi minisztere, de még
augusztusig vezérkari főnök. 1954-ben vezérezredesi rendfokozatot kap.1956. október 24-én fel-
mentik a miniszteri teendők ellátása alól. 1959-ben megfosztják rendfokozatától, visszatér régi
munkahelyére. Balesetelhárítási osztályvezetőként tevékenykedik.
Forrás: Http//mek.oszk.hu/htm1937Hmlt.szervizkislex.biograf.bata (2017. 12. 17.)
Farkas Mihály (1904–1965) politikus. 1921-ig Lőwy Hermann, majd 1921–1944 között Michail
Wolf a neve. 1944 végén  emigrációból tér vissza a Szovjetunióból. 1945-ben belügyi államtit-
kár. 1946-tól az MKP főtitkárhelyettese. 1948–1953 között honvédelmi miniszter vezérezredesi,
majd hadseregtábornoki rendfokozatban. 1953 augusztusától 1955 márciusáig a KV titkára.
1956 júliusában kizárták a pártból. Augusztusban megfosztották tábornoki rangjától, októberben
letartóztatták. 1957 áprilisában 14 év börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban kegyelemmel szabadult.
A haláláig a Gondolat Kiadó idegen nyelvi lektora. Forrás: MARKÓ 2001. 527.

Magam itt, nov. 3-án, Pálffy altábornagyot állítottam szembe Bata Istvánnal és
Farkas Mihállyal.8 Hivatkoztam apósom esetére. Kifejtettem abbéli véleményemet,
hogy a volt horthysta tisztek között is van sok becsületes, értékes ember. Benne volt
a nyilatkozatomban az is, hogy nem gondolok itt háborús vagy népellenes bűnök
miatt elítélt, vagy kizárt tisztekre. Itt jegyzem meg, hogy sok volt horthysta tiszt tar-
totta meg tartalékos minőségben a rangját a legutóbbi időkig. A fenti kijelentés meg-
tételét beismerem, s tisztában vagyok azzal, hogy az ott jelenlévő tisztek hogyan
értelmezték. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy ha ilyen leváltást akartam volna
végrehajtani, vagy javasolni, akkor nem éppen az érdekelt tisztek előtt kezdem ezt
tárgyalni. Más körben pedig sem azelőtt, sem azután, ilyen témáról nem beszéltem,
sem ilyen lépést e tevékenységem idején nem kezdeményeztem. Kiss-Gaál karrie-
rizmusáról azt mondtam, hogy nem arra mutat, hogy ő karrierista lenne, ez a körül-
mény, hogy több éve ezredparancsnok és csak századosi rangot visel, míg más tisz-
tek ugyanezen idő alatt jóval magasabb rangot értek el. Itt említettem Farkas
Mihályt. Azt is mondtam, hogy nem tudok arról hogy, Kiss-Gaál konkrétan e napok-
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ban rangemelést akart volna szerezni. Megint csak megjegyzem, hogyha igaz lett
volna miszerint én akartam volna Kiss-Gaál-ból ezredest csinálni, akkor nem merem
kijelenteni itt az érdekeltek és Kiss-Gaál jelenlétében, hogy nem tudok ilyen szán-
dékáról. Aminthogy itt senki sem vetette ellen, hogy de igenis az FT akarta, vagyis
én akartam ezredessé tenni. Kiss-Gaál rangemeléséről, mint későbbi dologról az ott
lévő egyetemista beszélt, mint a MEFESZ követeléséről. Ehhez nem fűztem meg-
jegyzést. Arról is szó volt, hogy Kiss-Gaál ellen saját alakulatának valamilyen bi-
zottsága is tiltakozott. Itt az én kérésemre járult hozzá Sántha alezredes, hogy egy
későbbi időpontban együtt beszéljünk e kérdésről Kiss-Gaál beosztottjaival.

Beismerem, hogy egész beszélgetés alatt védeni próbáltam Kiss-Gaált. Ma már
nem tenném ezt. Akkor még nem tudtam, milyen két-, háromkulacsos magatartást
tanúsított Kiss-Gaál. Erre csak jóval később jöttem rá. Ezért nem tudtam az ellene
felhozott vádakon eligazodni.

E megbeszélés után mentem át a nagy étkezdébe, ahol a gyűlés már együtt volt.
Az elnökségben helyet foglalt kívülem Mór ezr. a kíséretében lévő tisztek, Dormány,
Monori, s az említett egyetemista. Nem emlékszem pontosan, hogy a gyűlést pár
szóval Dormány nyitotta meg vagy Perge főhadnagy, aki a gyűlés alatt a szinpad elő-
terének jobb szélén állt. A megnyitó nekem adta meg a szót. Ekkor én kb. 15-20 per-
cig tartó beszédet mondottam. Ennek a szövegét előre nem állítottam össze, s így
csak fő vonásaiban emlékszem rá.

Beszédem első részében általában beszéltem az elmúlt napok eseményeiről, a
„forradalomról”. Beismerem ezt úgy állítottam be, mint igaz nemzeti ügyet, amely-
hez csatlakozni kell a honvédeknek is. Továbbiakban arról is beszéltem, hogy eddi-
giekben a honvédség nem vett részt az eseményekben, mondtam azt is, hogy még
szükség lehet rá, egyrészt a rákosista kormányzati rendszer visszaállítási kisérletei
ellen, de másrészt esetleges ellenforradalmi kisérlet ellen. Határozottan emlékszem,
hogy itt is kijelentettem, hogy nem a földesurak és gyárosok világának visszaállítá-
sáért van a „forradalom”. A szovjet csapatok hadmozdulataival kapcsolatban itt is
elmondtam, hogy attól nem kell tartanunk, mert kormányközi tárgyalások folynak és
csak arra kell vigyázni, hogy sehol se történjen fegyveres támadás, vagy provokáció
a szovjet alakulatok ellen. Felszólítottam a honvédeket, hogy fokozottan őzizzék
meg a rendet, hogy fokozott fegyelemmel engedelmeskedjenek parancsnokaiknak

Utaltam arra, hogy Mór ezredes fogja ismertetni a HM-nek a választásokra vo-
natkozó határozatát.

Egy honvéd goromba hangú támadást intézett ellenem. Az illető az első sor jobb
szélén magányosan ült, s Perge fhdgy. fejintésére emelkedett szólásra. Egy, az ülő-
helyektől jobbra, csoportban álló 20-30 fő helyeselt neki. Válaszomban megismétel-
tem előző beszédemnek azt a részét, hogy nem utasítást adni jöttem hozzájuk, ehhez
nincs sem jogom, se szándékom. A hadosztályparancsnok meghívására, mint polgá-
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ri szerv vezetője, mint náluk idősebb és tapasztaltabb személy jöttem ide és csak
kértem őket arra, amire kértem. Ezután, mialatt az említett egyetemista pár perces
felszólalást tartott, elbúcsúztam a mellettem ülő Mór ezredestől. Majd Dormány tár-
saságában elhagytam a termet, s az egyetemista kíséretében visszatértem a városba.
Határozottan kijelentem, hogy e beszédemben sem szovjetellenes harcra, sem a
dogozó nép hatalmának megdöntésére nem szólítottam fel a honvédeket, hanem
éppen az ellenkezőjére.

Nov. 3-án még egyetlen katonai jellegű intézkedésemet kívánom megemlíteni. A
déli órákban történt, hogy az egyik titkárom jelentette, hogy Peremartonból, a rob-
banóanyag gyárból telefonált valaki, s felajánlotta, hogy ott tudnának harckocsi
elhárító aknákat gyártani, s leraknák a Veszprémbe vezető útvonalakon. A titkár kér-
dezte, hogy mit válaszoljon. A telefon ui. le volt téve a másik szobában. Azt mond-
tam, hogy ezt megtiltom, s nem engedek aknalerakást.

5. A városvédelmi terv ügye

Erre vonatkozó vallomásomat ott kell kezdenem, hogy Kiss-Gaál Imrével nov. 1-
én csütörtökön reggel találkoztam, amikor a Győrbe induló küldöttség megbízóleve-
lét aláírtam. Ekkor 8-10 személy volt jelen a szobában Védelmi tervről ekkor nem
volt szó. Kiss-Gaál azt is mondta, hogy ő szolgálati ügyben előbb Székesfehérvárra
megy, s onnan megy délben Győrbe. Győrből a küldöttségek nov.1-én késő éjjel
értek haza, én aznap nem beszéltem velük.

Nov. 2-án Kiss-Gaál déltájban jelent meg a szobámban, mikor én a pesti útra
készülve ebédelni indultam. Annyit kérdezett, hova megyek, mikor jövök vissza.
Kérdezte ott leszek-e nov. 3-án szombaton reggel 8-ra, mert akkorra rendelte oda ő
Dormány és Mackó századost, akinek elrendelte – elmondása szerint – e napon, nov.
2-án de. folyamán azt, hogy készítsenek városvédelmi tervet. Székesfehérvári és
győri útja után tehát Kiss-Gaál előbb beszélt Dormányékkal a védelmi tervről, mint
velem. Mielőtt velem beszélt volna, az utasítást már kiadta.

Én nov. 2-án a HM-ben megemlítettem, hogy Veszprémben most készítik a
védelmi tervet. Megkérdeztem, miért van erre szükség? Kána csak annyit mondott,
minden helyőrségnek mindig kell legyen az őrzött helységről védelmi terve.

A védelmi tervet tudomásom szerint még nov. 2-án du. el is készítették. Úgy
tudom Kiss-Gaál még aznap látta is.

Nov. 3-án késve érkeztem az FT helységébe, 8 óra helyett pont ½ 9-kor. Belépve
a szobába a már 4. pontba említett társaság még tanácskozott. Az asztalon feküdt egy
nyolcadrét alakra összehajtott térkép. Dormány szds erre rátette a kezét és azt mond-
ta, hogy ez a védelmi terv. Épp most fejezte be az ismertetését. Ezután mutatta a
fegyverkimutatást. A védelmi tervre én itt még megjegyzést nem tettem, azt nem lát-
tam, részleteiről nincs tudomásom.
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A védelmi tervvel kapcsolatban Kiss-Gaál Imre első letartóztatásunk alkalmával
megpróbálta úgy magyarázni, hogy én utasítottam rá Pestről visszatérve. Ezt 8 tanú
jelenlétében is mondta a zárkában, majd, mikor kimutattam neki, hogy ő már előző
nap kiadta az utasítást, továbbá mire én visszaértem Budapestről, s legközelebb
bementem a hivatalba, Kiss-Gaál már le volt tartóztatva, erre Kis-Gaál elismerte a 8
tanú előtt, hogy ő adta Dormánynak az utasítást, de ekkor hozzáfűzte azt az állítást
– mit nem tudok ellenőrizni –, hogy elkészítése a tüzér-hadosztály törzsépületében,
ottani beosztottak bevonásával történt.

Hasonlóan bizonyítható, hogy nem felel meg a valóságnak Mackó százados val-
lomása, hogy én nov. 3-án védelmi terv készítését követeltem volna, mikor már az
előző nap elkészült, s a helységbe beléptemkor, azt velem közölték is.

6.Letartóztatások és házkutatások ügye

E kérdésre vonatkozó vallomásomat a 10. pontban a Ferenczi László rendőrőr-
naggyal való kapcsolatom részletezésekor fogom megtenni.

7.Maléter Pál személyével való kapcsolat ügye

Maléter Pállal kapcsolatban apósom személyével kell kezdenem. Apósom Honti
István váci lakos, az 1920-as évektől kezdve a honvédségnél szolgált, GH [gazdasá-
gi hivatal, értsd: hadtáp] altiszt volt, majd az 1940-es években minősítették át tiszt-
té. 1945-ben igazolták és tovább is szolgálatot teljesített 1949-ig. Mindvégig GH
beosztásban. Én apósomat 1951-től ismerem. Családi körben többször is szóba
került 1951–56 között Maléter Pál személye, aki annak az alakulatnak volt 1948–49-
ben a parancsnoka, ahol apósom a GH vezetője volt. Ez a szolgálati viszony egy-
részt Vácott másrészt Balassagyarmaton állt fenn. Apósom elmondásából úgy tud-
tam, hogy Maléter Pál ludovikás tisztként került ki a frontra, itt a második világhá-
ború végén részt vett az antifasiszta partizánmozgalomban, a felszabadulás után
kommunista párttag volt. Apósom szerint beosztottjai körében népszerű volt. Hatá-
rozottan állítom, hogy 1949 után apósom nem érintkezett vele, mégcsak nem is talál-
koztak ebben az időben.

Magam Maléter Pált soha nem láttam, vele soha semmilyen  érintkezésben nem
álltam, vele nem tárgyaltam.

Ő azt sem tudja, hogy én a világon vagyok.
A Maléterrel való személyes kapcsolatomról a szóbeszéd onnét keletkezhetett,

hogy amikor az októberi események kapcsán Maléter neve közismertté lett, én több-
ször mondtam különböző személyek előttt, hogy hírből jól ismerem Malétert, aki
apósom parancsnoka volt 1948–49-ben.
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8. A Szabad Veszprém rádió hírközlései nov 1. után

Az FT-nek a veszprémi rádióval közvetlen irányító kapcsolata nem volt. Ezt a
rádiót az egyetemen hozták létre és teljesen szuverén módon működtették.

Mielőtt adásait megkezdte, megkérdezett engem  Szontágh Jenő adjunktus, hogy
volna lehetőség ilyen rádióállomás működtetésére, hozzájárulok-e. Én nem járultam
hozzá. Ennek ellenére megkezdte adásait. Magam egyetlen adását nem hallottam.
Arról is volt szó, hogy ezt az adást rá kellene kapcsoltatni a Balatonszabadiban lévő
középhullámú adótoronyra. Ezt is elutasítottam. Így később a győri adást kapcsolták
rá, előttem ismeretlen személyek.

Ami a veszprémi adó működését illeti arről még az alábbiakat tudom elmon-
dani:

Műsorát az egyetemen állították össze. Erre teljesen jellemző az a viszony, ami
ezekben a napokban az egyetem és a FT között fennállott. Okt. 26-án kikiáltották az
egyetem autonómiáját. Így a polgári szerveknek gyakorlatilag nem állt módjában
beavatkozni abba ami az egyetem területén történt. Hiszen ugyis állandó támadás-
nak volt kitéve az FT az egyetemisták és az utcai tüntetők részéről, hogy megalku-
vó, gátolja a „forradalom” ügyét. stb. Míg a FT gyakorlatilag nem volt képes irányí-
tani az egyetemen folyó tevékenységet, addig a küldöttgyűlések határozata értelmé-
ben az FT-ben mindig tagként szerepelt az egyetem, ill. a MEFESZ egy két kikül-
dötte. Azonkívül az FT mellett Horváth Tibor kezdeményezésére okt. 31-én meg-
szervezett titkárság munkatársai között is voltak egyetemi személyek. Így az egye-
tem mindig tudhatta, mi történik az FT-ben.

Azt határozottan állítom, hogy személyemben én soha híranyagot a veszprémi
adóhoz el nem juttattam, oda nyilatkozatot nem adtam, s arra utasítást nem adtam
senkinek, hogy valamit mondassanak be a rádióban. Azt nem tudom megmondani,
hogy az FT többi tagjai vagy munkatársai milyen anyagot juttattak el a rádió műso-
rába. Máig sem tudom, hogy e napok egyikén, mikor a rádióban megkezdték a csa-
ládtagoknak szóló üzenet-szolgálat közvetítését, bent járt az FT-ben egy általam
ismeretlen egyetemi hallgató, s az ott lévőket végig kérdezte, ki akar üzenet bemon-
datni. Ekkor én is lediktáltam édesapám és apósom címére annyi üzenetet, hogy csa-
ládommal jól vagyunk. Ez az egyetlen anyag ami tőlem ment a veszprémi rádióhoz.
Arról csak hallomásból értesültem, hogy e rádióban idegen nyelven is adtak híreket.
Ennek részleteiről sincs tudomásom.

9. Kapcsolat az Egyetemmel. Operatív csoport ügye

Az FT megalakulását okt. 26-án az egyetem röplapja kezdeményezte, az egyete-
men alakult meg, s végig tagja volt az egyetem egypár képviselője. Ettől függetle-
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nül általában nem volt jó viszony az egyetem, azaz a MEFESZ és az FT között. Az
egyetemisták mindjárt az első napoktól fegyvert követeltek, tüntettek az FT ellen,
aki ezt gátolta. Több esetben nyomultak fel kisebb csoportban, s a hivatalban láza-
doztak ellenünk. Az első napokban volt arra is példa, hogy egyetemistákat kért meg
az FT valamilyen segítségre. Így pl. emlékezetem szerint egyetemisták mentek ki
Herendre, hogy meggátolják a bányarabok kitörési kísérletét.

Okt. 30–31 körüli időkben, különösen a nemzetőrség megszervezése után az
egyetem teljesen önálló „forradalmi” gócponttá alakult. Hangzott el az FT helységé-
ben egyetemista részéről olyan kijelentés is, hogy az FT megalkuvó magatartását az
is mutatja, hogy igazán „forradalmi” követelésekkel az emberek már nem is fordul-
nak az FT-hez, hanem egyenesen a MEFESZ-hez mennek.

Az egyetem autonómiájának hatását az FT és az egyetem kapcsolatára a 8. pont-
ban már érintettem. Ők ellenőriztek minket, mi nem tudtuk ellenőrizni őket. A rész-
ben egyetemistákból álló nemzetőrség, mely kezdetben az említett direktórium
vezetése, magyarán Kis-Gaál parancsnoksága alatt állt, az utolsó napokban az oda
beosztott tisztek vezetése alá került. Tudomásom szerint a két századból álló „zász-
lóalj” parancsnokságát akkor vette a kezébe Földesi százados, amikor az egyetemen
beosztott Bíró fhdgy megszervezett a nemzetőrségből egy, előttem ismeretlen létszá-
mú külön csoportot, amelyet később operatív csoport néven hallottam említeni.
Ennek megalakulásáról már utólag és hallomásból értesültem, oly formában, hogy
ennek a célja az, hogy szükség esetén a közeli vidékre is ki tud szállni, ha rendzava-
rásról érkezik jelentés. Magam e csoportnak egyszer közvetítettem egy megbízást.
Zircről érkezett egy telefonjelentés az FT-hez, hogy a városhoz közeli erdőben
lövöldözés hallatszik, a lakosság nagy izgalomban van emiatt. Én telefonon felhív-
tam Bíró fhdgy-t, elmondtam neki ezt a jelentést, s kértem, csoportjával szálljon ki
Zircre. Azért kértem ezt, mert magam is úgy éreztem, hogy ez ugyan vakhír, de a
kiszálló csoport látása meg fogja nyugtatni a zirci lakosságot. S netalántán mégis
volnának ott rendbontó elemek, azt is meg tudják gátolni. Határozottan állítom,
hogy ez esetben csak erre kértem Biró fhdgy-ot. Egyébb megbízást pedig egész mű-
ködésem alatt egyetlen egyszer sem adtam sem neki, sem ennek az operatív csoport-
nak. Hogy ez a csoport mikor milyen akciót hajtott végre, s hogy bármilyen akció-
ra kapott-e valamely másik tagjától vagy munkatársától felhívást, arról nincs tudo-
másom.

Meg kivánom még jegyezni, hogy ugyancsak Földesi szds. elmondásából érte-
sültem a következőről: A nemzetőrség megalakulása utáni első időben a fegyvereket
központi helyen tartották, s a nemzetőrök csak szogálatba lépve vették kézbe a fegy-
vert. Földesi szerint az utolsó két napban már haza is vitték magukkal a fegyvert.

Így vált lehetővé, hogy nov. 4-én a város különböző helyein provokálhattak
szovjetellenes tűzharcot. A fegyverek hazaviteléről Földesi nekem az első letartóz-
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tatásunk alkalmával tette ezt a kijelentést. Azt, hogy kinek az engedélyével vitték
haza a fegyvereket a szállásaikra, azt megmondani nem tudom.

10. Kapcsolatom Ferenczy László rendőrőrnaggyal. Letartóztatások, házkutatá-
sok ügye

A 26-i küldöttgyűlésen megválasztott FT-be először beválasztott személy nem
jelent meg az FT-ben. Helyette – emlékezetem szerint – 28-tól kezdve, Ferenczy
őrgy. vett részt az FT tevékenységében.

Okt. 30-át megelőző időben két esetről tudok, amikor az FT az elnök és sok tag
jelenlétében egyes intézkedést beszélt meg Ferenczy őrgy-al. Az egyik ilyen eset
volt, amikor utcai tömegtüntetés volt azzal kapcsolatban, hogy a MDP megyebizott-
ság épületében nagymennyiségű fegyvert tárolnak. Ekkor olyan megállapodás szü-
letett, hogy Ferenczy, egyes FT tagokkal, s a tömegből választandó megbizottakkal
átvizsgálja az épületet, hogy beigazolják, hogy nem igaz a tömegben elterjedt rém-
hír. Hogy kinek a társaságában, s hogy hajtották végre ezt a vizsgálatot, arról nincs
tudomásom. Másik alkalommal arról volt szó, hogy ellenünk tüntetnek, mert az FT
nem engedélyezi a polgári személyek felfegyverzését, ugyanekkor a pártfunkcioná-
riusok fel vannak fegyverezve. Ekkor ugyancsak az FT megbeszélésén született az
a döntés, hogy a rendőrség bevonja a pártfunkcionáriusok fegyvertartási engedélyét.
Határozottan állítom, hogy nem volt szó házkutatásról. A tömegben már okt. 26-tól
szélsőséges ÁVH ellenes hangulat volt megfigyelhető. Az FT – egyrészt Havasi
őrgy-al 26-án folytatott megbeszélés, másrészt Loránd, Sántha és Kiss-Gaál későb-
bi megbeszélései és az ÁVH kibocsátott nyilatkozata alapján – teljesen nyugodt volt
e kérdésben, s minden eszközzel csitította a tömeget. Ilyen értelmű beszédet magam
is 3 ízben mondtam a tömeghez, s 28-án este a nálam megjelenő Dóczi ÁVH tiszt-
nek is hasonló értelemben nyilatkoztam. Az ÁVH beosztottak e napokban elhagyták
a BM Főosztály épületét. Ezt sem kifogásolta az FT egy esetben sem. E kérdésben
változás okt. 30-án következett be. Az ÁVH ellenes tüntetések tovább folytatódtak,
s már arról is voltak hírek, hogy egyes helyeken, elsősorban Budapesten kegyetlen-
kedésre, sőt gyilkosságokra is került sor. Okt. 30-án déltájban az FT helységében
megjelenő Ferenczy őrgy., több tanácstag s a honvédség részéről ott lévő Snekta
ezredes előtt azt a kijelentést tette, hogy ő úgy látja biztosítottnak az ÁVH beosztot-
tak személyi épségét, ha védőőrizetbe veszi őket. E kijelentés megtételekor én is ott
voltam, s én sem emeltem ellene szót, aminthogy nem emeltek szót a többi tanács-
tagok, Snekta ezrds sem. Úgy gondoltuk, hogy ha a rendőrség nem tudja megakadá-
lyozni az esetleges merényletet, azt még kevésbé tudja megakadályozni mi, polgári
személyek, akinek nincs karhatalom a kezünkben. Hangsúlyozom, hogy ez alkalom-
mal nem volt egyáltalán szó házkutatásról, sem arról, hogy a vidékre távozott ÁVH
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beosztottakat is őrizetbe kell venni. Ferenczy megtette ezt a bejelentést, amit a jelen-
lévők tudomásul vettünk. Ferenczy nem kérte bejelentésének tanácsülésen való
megvitatását, sem az FT vezetői által bármilyen formában történő megerősítését.
Ferenczy egyébként mindezt 1956. dec. 12-én, mikor második letartóztatásom alkal-
mával ő hallgatott ki engem, kérdésemre két személy jelenlétében megerősítette.

Arról csak később értesültem hallomásból, hogy e napokban a BM Főosztály
épületének kapuján kifüggesztettek egy hirdetményt az ÁVH beosztottakkal kapcso-
latban. Arról nincs tudomásom, hogy ennek mi volt a szövege, s kinek az utasításá-
ra függesztették azt oda ki.

Az okt. 31-i küldöttgyűlésen magam is szóltam a kérdésről, azzal kapcsolatban,
hogy egy küldött követelte, hogy megválasztandó FT köteles legyen az ország többi
helyeinek a példáját követni. Ez ellen tiltakozva hoztam fel épp az ÁVH ügyét.
Elmondtam, hogy míg az ország többi helyén véres kegyetlenkedésekre, gyilkossá-
gokra került sor, addig nálunk a rendőrség őrizetbevétellel megakadályozta, s aki
tényleg panaszt akar tenni, állítólagos törvénysértés miatt, az utcai kiabálás és lází-
tás helyett előállhat panaszával törvényes úton.

Ferenczy okt. 30 utáni időkben folyamatosan vette őrizetbe az ÁVH beosztotta-
kat. Hogy ezt milyen formában hajtotta végre, arról nincs tudomásom. Többízben
közölte az FT-vel telefonon, hogy hány személyt vett őrizetbe. Az megfelel a való-
ságnak, hogy volt arra is eset, hogy ezt én kérdeztem meg tőle. Egy alkalommal azt
is közölte, hogy mivel kevés a rendőrségi fogdában a hely, az őrizetbe vettek egy
részét átszállította a börtönbe. Hogy ezt hogyan hajtotta végre, kiknek az őrizetében,
milyen körülmények között helyezte el, arról nincs tudomásom.

Ezzel az őrizetbe vétellel okt. 30. utáni időkben az FT minden tagja egyetértett.
Magam is egyetértettem vele, s nem tiltakoztam ellene. Ezzel csak az volt a célunk,
hogy meggátoljunk esetleges merényleteket.

Ezen intézkedéseken kívűl az alábbi kapcsolatban álltam ilyen ügyekkel:
Nov. 1-én reggel kértem a rendőrségi ügyeletet Nagy Béla tanár őrizetbevételé-

re. Nevezettet az előző esti küldöttgyűlés kizárta, s nov. 1-én bejelentés érkezett hoz-
zám, hogy nevezett lepecsételt, illetve bélyegzővel, hivatali papírokkal és engedély
nélküli lőfegyverrel elutazni készül, állítólag Győrbe. Sajnos a rendőrjárőr odaérke-
zése előtt Nagy Bélának sikerült eltávoznia. Mikor értesültünk arról, hogy Havasi
őrgy. és társai visszaérkeztek a városba, s Ferenczy őrgy. közölte velem, hogy a töb-
biekhez hasonlóan őket is őrizetbe veszi, s ezt is tudomásul vettem, s nem tiltakoz-
tam ellene. Ezen kívül még három esetben beszéltem Ferenczyvel ilyen kérdésről.

Az egyik ilyen eset Péntek Károly ügyésszel kapcsolatban merült fel. Hozzám
érkezett jelzés szerint Péntek ellen feszült hangulat uralkodik, támadástól lehet tar-
tani ellene, mert azt mondják, hogy éjszakánként máshol, így Izsák ügyésznél tar-
tózkodik, s tömegben egyesek forradalom-ellenes tervezgetés címén lázítanak elle-
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9 Belső karhatalom: katonai szervezésű, sorozott állományú fegyveres alakulat. Katonáit 3 évre
hívták be. A veszprémi Fémfeldolgozó Vállalat (Magyar Lőszerművek) Balatonfűzfő, Peremar-
ton, Papkeszi, Péti Nitrogénművek őrzését látták el. Az 1951. november 8-i parancs szerint 13
őrzászlóaljat hoztak létre. Veszprémbe helyezték a 8. zászlóalj parancsnokságát. Az alakulat lét-
száma 814 fő volt. A leszerelésükkel elkerülték az ÁVH-val kapcsolatos atrocitásokat, melyek
az ország különböző területein előfordultak. A 3 évre behívott sorállományú katonák befejezték
katonai szolgálatukat. Forrás: Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Budapest, 2006. 33.
A Belügyminisztérium központi ügyelete 1956. október 28-án Danyi alezredestől a Veszprém
megyei rendőr-főkapitányság ügyeletes tisztjétől a következő jelentést kapta: Veszprém megyé-
ben teljes rend van. Tegnap délután (október 27-én) 14.30-kor a főosztály államvédelmi beosz-
tottai elhagyták az épületet, és ezzel az egész megye területén megszűnt az ÁVH működése. A
megyei pártbizottság tagjai elmenekültek. És így a párt a legtöbb helyen nem rendelkezik párt-
bizottsággal. Nincs pártbizottság Pápán, Devecserben, Tapolcán, Zircen, Veszprémben. A forra-
dalmi tanácsok a kormányt elfogadják. A megyei forradalmi tanács tárgyal a megyében állomá-
sozó szovjet csapatok parancsnokságával, és megállapodtak abban, hogy a szovjet csapatok nem
használnak fegyvert, amennyiben velük sem használnak.
Ferenczy László rendőr őrnagy október 29-i jelentése szerint a helyi államvédelmi szervek
magatartására jellemző, hogy előbb bejelentették a forradalmi tanácshoz való csatlakozásukat és
lojalitásukat, majd később fegyvereikkel együtt szétszéledtek. A Belügyminisztérium központi
ügyeletének összefoglaló jelentése szerint Ferenczy őrnagy bajtárs most tesz intézkedéseket a
fegyverek összeszedésére. Forrás: KAJÁRI–SZAKOLCZAI 1999. Belügyi iratok. 10. sz. doku-
mentum, 19.  14. sz. dokumentum, 27.

ne. Ekkor én hívtam fel Ferenczyt, s elmondva neki ezt a jelzést, megkérdeztem,
nem látja-e szükségesnek, hogy biztonsága érdekében őrizetbe vegye Péntek
ügyészt. Ferenczy határozottan „nem”-el felelt, azt mondván, hogy erre sem ok, sem
jogalap nincs. Én ebbe ellenvetés nélkül beleegyeztem, s csak annyit fűztem hozzá,
hogy értesítse Péntek ügyészt a jelzésről, s kérje fel, hogy efféle szóbeszéd elkerü-
lése végett éjszakánként is tartózkodjék otthon. Ferenczy válaszát különben közöl-
tem a jelzést velem közlő Szontágh Jenővel több személy jelenlétében. Tudomásom
szerint Péntek ügyész letartóztatására nem is került sor. Legalább is erről  nekem az
ezt követő időkben sem Ferenczy, sem senki más említést nem tett.

Ugyancsak én hívtam fel Ferenczyt egy másik hozzám beérkezett jelzéssel kap-
csolatban, mely szerint a Hóvirág lakótelep 1. sz épületének padlásán ismeretlen
személyek sok fegyvert rejtettek el. Én kértem fel Ferenczyt, hogy vizsgáltassa át ezt
a padlást. Lakásban való házkutatásról itt sem volt szó. Hogy ezt milyen formában
hajtották végre, arról nem emlékszem, hogy kaptam volna tájékoztatást.

Azt is én vetettem fel Ferenczynek, hogy egyes hangok szerint, épp a Hóvirág-
telepen, még mindig közlekednek ÁVH-sok. A jelzés szerint a tömeg éppen én elle-
nem lázongott emiatt, mert én a Hóvirág telepen lakom, s félrevezettem a népet,
amikor azt mondtam a gyűlésen, hogy a rendőrség őrizetbe vette az ÁVH beosztott-
jait. Ferenczy ekkor elmondotta, hogy csak a volt belső karhatalom tisztjeiről lehet
szó, akiket a honvédség először átvett, majd az egész alakulatot leszerelte.9
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10 Az úgynevezett védőőrizetet Nagy Imre miniszterelnök, valamint dr. Münnich Ferenc belügymi-
niszter rendelték el. A védőőrizet kérdése a korabeli sajtóban is megjelent. Az erre vonatkozó
parancsot valószínűleg a belügyminisztérium belső hírközlési rendszerén juttatták el Ferenczy
László rendőrőrnagynak. Dr. Brusznyai Árpád civil állampolgárként nem adhatott utasítást a
rendőrkapitánynak a letartóztatások végrehajtására. Ferenczynek kötelessége volt végrehajtani
szolgálati elöljárójának, a belügyminiszternek a parancsát. Ferenczy László a Veszprém megyei
114 fős politikai rendőri állományból 52 főnek biztosított védőőrizetet. A többi illegalitásba
vonult, rokonoknál keresett menedéket. Havasi László ÁVH őrnagy az utolsók között, önként
kért menedéket, védőőrizetet. A dr. Brusznyai Árpád és társai vizsgálati anyagban nincs említés
pártbizottsági alkalmazottak biztonsági őrizetbe vételéről. Forrás: GYARMATI–PALASIK
2013. 34. 
1956. október 29-én dr. Münnich Ferenc a nyilvánosság előtt kijelentette: A tegnapi nap folya-
mán megkezdték az új demokratikus rendőrség megszervezését. A belügyminiszter kijelentette,
hogy megszüntette az Államvédelmi Hatóságot. Forrás: Magyar Nemzet, 1956. október 30. 
Nagy Imre Snagovban készült feljegyzéseiben utalt arra, hogy a kormány felhívta az ávósokat,
hogy jelentkezzenek a büntetés-végrehajtási intézetekben Az intézkedést Münnich Ferenc haj-
totta végre. Forrás: NAGY 2006. 39.

Ferenczy azt mondta, éppen kérdezni akarta, hogy mi a teendő ezekkel a tisztekkel
kapcsolatban. Én itt annyit mondottam Ferenczynek, hogy véleményem szerint azo-
kat, akik mindvégig karhatalmi tisztek voltak, nem lehet a többi ÁVH beosztottal
azonosan elbírálni, s ezt ő tudja legjobban megállapítani. Kifejezetten nem mondtam
neki, hogy azokat, akik egyébb ÁVH beosztásból kerültek a karhatalomba, azokat
vegye őrizetbe, de elismerem, hogy a fenn idézett mondatomat Ferenczy esetleg így
is értelmezhette. Azt is beismerem, hogy én kértem, hogy a leszerelt karhatalmi tisz-
tektől szedje le az esetleg náluk maradt fegyvert. Ő kérdezte, tartson-e házkutatást.
Azt feleltem, hogy az rá tartozik. 

Meg kívánom jegyezni, hogy nov. 2-án a nálam megjelenő Eke Mária, volt ÁVH
munkatársnak, aki azt kérte, hogy őt is vetessem őrizetbe, azt mondtam, hogy én
senkit nem vetettem őrizetbe, őt sem vetetem, sőt megígértem támogatásomat, ha
volt ÁVH tevékenysége miatt nem tudna munkát szerezni.

Nov. 3-án mikor az FT helységében a sajtóban és rádióban közölt felhívásról volt
szó, melyben a volt ÁVH beosztottak a Markó utcában való jelentkezésre szólítják
fel, Ferenczy tette azt a kijelentést, hogy ő legszívesebben felszállítaná Budapestre
az itt őrizetbe vett ÁVH-sokat, de nincs rabszállító autója. Én elleneztem a felszál-
lításukat.10

Nov. 3-án délután, mikor Lóránd társaságában beszélgettem Ferenczyvel,
Lóránd azt mondta, hogy én a huszadik lennék, akit az ÁVH beosztottak őrizetbe
vételéért felelősségre vonnának az adott esetben, az első lenne Ferenczy. Ezt
Ferenczy megerősítette.

Ugyanezen a napon én vetettem fel neki, hogy ha szovjet csapatok bevonulására
kerül sor, nem látja-e szükségesnek saját érdekében, hogy még előbb szabadlábra
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11 A dr. Brusznyai Árpádot letartóztató szervet – az ÁVH-t –, a Nagy Imre kormány belügyminisz-
tere, dr. Münnich Ferenc először 1956. október 28-án szüntette meg, majd másodszorra a szol-
noki ellenkormány tagjaként 1956. november 7-én. Szerov tábornok a KGB Magyarországon
tartózkodó vezetője Münnichet felelősségre vonta a rendelet miatt. Szerov a látogatásról
Hruscsovot is tájékoztatta. „Tekintettel arra, hogy a szovjet hadosztályok különleges ügyosztály-
ai részére az ellenforradalmi lázadók kiemelését egészében az államvédelmi szerveknek a váro-
sokban a szovjet hadsereg bevonulása után megjelent magyar munkatársai végzik, ma beszélget-
tem Münnich elvtárssal, és megkérdeztem, hogyan képzeli el az ellenforradalmi elemek felkuta-
tására és letartóztatására irányuló munkát ilyen parancs után. Münnich elvtárs azt válaszolta
nekem, hogy az utasítást a kormány útmutatásai alapján adta ki, amint azt a Kormányfelhívás
előírta. Kádár János szavaiból, aki a beszélgetésbe bekapcsolódott, magyarázatot kaphatunk az
ÁVH feloszlatásáról hozott kormányrendelet indítékaira. A letartóztatások a tömegek felháboro-
dását válthatják ki, és számunkra kedvezőtlen, hogy a magyar államvédelmi szervek is részt vesz-
nek ebben.” Gyakorlatilag törvénytelenül működtek. A szovjetek által felfegyverzett és irányí-
tott, a kormánytól függetlenül tevékenykedő volt politikai rendőrök Kádár belső támasz nélküli
ingatag politikai hatalmára, az adott pillanatban legalább olyan veszélyt jelenthettek – a restau-
rációs törekvések potenciális fegyveres bázisaként – mint a tömegek hangulata. Az ÁVH-s sza-
badcsapatok tagjai közül Rákosi idején sokan a szervekben dolgoztak és negatív szerepet játszot-
tak. Ráadásul az ország több helyén a régi egyenruhát felöltve kezdték el tevékenységüket, mint-
ha mi sem történt volna. Szerov telefontávirata Budapestről az SZKp Politikai Bizottságának
1956. nov.9. Idézi: GYARMATI 2006. 216–219.

helyezze az őrizetbe vetteket. Erre Ferenczy azt válaszolta, hogy ő megtette a szük-
séges intézkedést.

Ferenczy őrgy-al való kapcsolatomhoz tartozik még az is, hogy az FT egyes tag-
jait és munkatársait az én beleegyezésemmel látta el a rendőrség önvédelmi célból
marokfegyverrel. Ilyen fegyverkiadás több részletben történt, elvben én állapodtam
meg Ferenczyvel, gyakorlati részét többnyire Monostori FT tag bonyolította le.
Magam nov. 2-én délben vettem át a számomra kiadott fegyvert, melyet a rendőr-
ségtől Monostori hozott el. E fegyvert szabályos fegyverviselési engedéllyel együtt
adták ki, mely a kiadott fegyver számát is feltüntette. Az engedélyt Neruzsil István
őrgy írta alá. E fegyvert az engedéllyel tőlem nov. 7-én délután, az engem letartóz-
tató közegek vették el megállapítván, hogy az csőre töltve nem volt, s belőle lövést
nem adtak le.11

Az elmondottakon kívül semmi egyébb kapcsolatom letartóztatások, vagy ház-
kutatásokkal nem volt. Arról, hogy a városban, vagy a megyében párt- vagy tömeg-
szervezeti funkcionáriusokat őrizetbe vettek, sem tudomásom nem volt, sem ilyen
utasítást ki nem adtam, tudomásul nem vettem, nem helyeseltem vagy támogattam.
Egész tevékenységem alatt az a szándék vezetett, hogy politikai működése miatt
senkit sem lehet hátrányos helyzetbe hozni. Ezért tettem meg a lépéseket, hogy a fel-
mondásban lévő párt- és tömegszervezeti munkatársak megkaphassák felmondási és
szabadságolási illetményeiket, ezért ígértem meg a nálam járó funkcionáriusoknak
(Pap János, Stefán László, Nagy László, Gyimesi András) támogatásomat ahhoz,
hogy álláshoz jussanak.
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Azt a leghatározottan tagadom, hogy bárkinek utasítást adtam volna, vagy akár
csak olyan szándékomra utaltam volna, hogy bárkit kivégezzenek, megöljenek, vagy
bántalmazzanak. Ilyenről szó sem volt sem hivatalos, sem magánbeszégetésben.
Ellenkezőleg, mindazokban a napokban, mind utána, mint legfőbb büszkeségemet
említettem, hogy sikerült meggátolni, hogy itt bárki ellen is gyilkos merénylet tör-
ténjen. Kiss-Gaálnak azon vallomása melyet első letartóztatásom alkalmával elle-
nem e tágyban tett, teljesen légből kapott rágalom. Ezt különben a 8 zárkatárs előtt
maga Kiss-Gaál is elismerte. Nov. 3.-án, mikor Ferenczyvel beszéltünk, ő is azt
mondta, s én is, az is, hogy jóleső érzés tölti el, hogy míg az ország más helyén
vérengzések történtek, itt ezt sikerült megakadályozni.

Letartóztatások, házkutatások egyébb rendőrségi ügyekben vallomást tenni nem
tudok.

11. Vallomásom tevékenységem céljairól, értékeléséről, s eddigi vallomásaimról

Az események óta eltelt már hat és fél hónap. Ezalatt öt ízben voltam letartóztat-
va, jelen sorokat a 98. letartóztatásban eltöltött napon írom. Ez idő alatt jelen önval-
lomásom a tizenharmadik vallomásom tevékenységemről.

Ezzel kívánom magyarázni azt, hogy vannak olyan mozzanatok, melyekre vonat-
kozólag most teszek először beismerő vallomást. Nem szándékoztam tevékenysége-
met a hatóságok előtt eltitkolni, de sok olyan részlet van, amire az éppen elém tárt
tanuvallomások alapján emlékeztem vissza. Lehetséges, hogy ez alkalommal is
maradnak, vagy homályban egyes részletek. Kifejezem készségemet, hogy vallomá-
somat ilyen esetben később kiegészítsem. Szándékom ezzel a vallomással az, hogy
tevékenységem minden részletét őszintén feltárjam.

Tisztában vagyok azzal, hogy tevékenységem egyes pontjaiért bűnvádi felelős-
ség terhel. Azzal is tisztában vagyok, hogy e bűnvádi eljárás során erősen súlyos-
bítja helyzetemet az a körülmény, hogy családi viszonyaim alapján eleve ugy tün-
het fel, hogy én voltam Veszprémben az a Horthy-fasiszta elem, aki ellenforradal-
mi céllal megtévesztettem a többieket. De abban bízom, hogy ahogy eddig történt,
ezután is lehetőséget nyujtanak nekem a hatóságok arra, hogy védekezésemet
kifejthessem.

Mielőtt tevékenységem céljait részletezném, meg szeretnék említeni egy mozza-
natot. Tevékenységemmel sok személy állott kapcsolatban. Ezek közül egy része
megfutott a felelősségre vonás elől. Egy részük tanuként szerepel az én bűnügyem-
ben. Ehhez csak annyit szeretnék megjegyezni: vannak olyan mozzanatok és olyan
tanuk, akik ha nem ellenem vallanak tanuként, akkor maguk a vádlottak. Vannak
cselekmények, melyeket mások hajtottak végre, s ha nem azt vallják, hogy az én uta-
sításomra, akkor ők felelnek érte. Amikor nov.1-én de. elvállaltam az elnökséget,
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Veszprémben következőképp látszott a helyzet: országosan állami szervnek voltak
elismerve a „Forradalmi Bizottságok”, országosan meg voltak szervezve polgári
személyekből a nemzetőrségek, az okt. 30-i szovjet kormánynyilatkozat utat muta-
tott arra, hogy rendezni lehet a helyzetet, helyi viszonylatban pedig ekkor sikerült
kiküszöbölni a FT-ből Nagy Béla személyében az izgató elemet, eltávolítani a város-
ból Földeákot és csoportját, keresztülvinni a küldöttgyűlésen azt, hogy továbbra is
alapul szolgáljon az FT eredeti, okt. 26-án elfogadott és különböző népi szervek által
támogatott programja, sikerült biztosítani azt, hogy az előző napokkal ellentétben
jóformán teljesen megszűnjön a FT békés munkája elleni állandó tüntetés, sikerült
keresztülvinni azt, hogy küldöttgyűlés a munka felvétele, s a népi vagyon megőrzé-
se mellett foglaljon állást.

Tevékenységemnek ez volt a célja. Veszprém eseményeit természetesen megha-
tározta bizonyos fokig a kialakuló országos helyzet, s ami országosan kiadott és
megvalósított rendelkezés volt, azt tartósan nem lehetetett megakadályozni. Bár
minden ilyen mozzanatról meg lehet állapítani, hogy Veszprémben késve, vonakod-
va hajtottuk végre, s ezért ért minket akkor annyi támadás, olykor személyi fenye-
getettség is.

Bűnügyemben a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezke-
déssel vagyok gyanúsítva. Ilyen formában ez egy pillanatig sem volt célom. Való
igaz, hogy elnökké választásom és működésem idején már aligha lehetett arról
beszélni, hogy az ország élete a proletárdiktatúra keretében mozog, hogy érvényes
még az Alkotmánynak az a pontja, hogy az ország életét a Magyar Dolgozók Pártja
irányítja. De meg kivánom jegyezni, hogy ezt nem mi, vagy személyemben én dön-
töttem meg, hanem az az országos intézkedés, mely a 45-ös pártok koaliciójának
alapjára helyezte a kormányzást. Az így létrejött kormány elismerése, vagy el nem
ismerése azokban a napokban országosan egyáltalán nem úgy vetődött fel, hogy aki
nem ismeri el okt. 29–31 között Nagy Imre kormányát, az azért teszi, mert tiltako-
zik a koalició ellen, s ragaszkodik az MDP vezető szerepéhez. Úgy állt a helyzet,
hogy aki nem ismerte el az akkori kormányt, az annál jobboldalibb kormányformát
akart. Vidéki viszonylatban a szocialista jellegű államrend fenntartásához való
ragaszkodásnak egyetlen formája volt lehetséges, az ti. hogy a kormány mellé állva
próbálni megszilárdítani a rendet, lecsitítani a lázongókat, gátolni a szovjetellenes
provokációkat, s felvétetni a munkát. Ez volt az FT célkitűzése, ez volt az én szemé-
lyes szándékom az egész működésem alatt. Utólag az ember sok mindent másképp
lát, s ma már én is tudom, hogy a Nagy Imre kormány platformja nem lett volna
alkalmas és képes arra, hogy biztosítson az országban egy szocialista konszolidáci-
ót, de azt említem mentségemre, hogy ezt akkor mi nem láttuk. Mindenesetre vilá-
gosan kifejezésre juttattuk azt, hogy az Alkotmánynak a termelőeszközök tulajdoná-
ra, tehát az egész államrendünk alapjára vonatkozó alapvető tételéhez ragaszko-
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dunk, s ilyen értelemben nyilatkoztam mindvégig. Semmi olyan intézkedést nem
tettem, vagy nyilatkozatot nem mondtam, mely az államrend alapjául szolgáló ter-
melőeszköz-köztulajdonnak megdöntését célozta volna.

Való igaz, hogy nehezen tudta volna az ember azokban a napokban megmonda-
ni, hogy az engedélyezett pártok és a Pesten gomba módra burjánzó pártok műkö-
dése milyen következményekkel járhat. Magam erről nem tudtam ugyan tiszta képet
alkotni, de homályos ösztönnel ezért gátoltam a lehetőség szerint még a koalíciós
pártok pesti és megyei kapcsolatainak kiépítését is. Ugyanakkor megismétlem uta-
lásomat azon tevékenységemre, mellyel a kommunisták személyi és felvetődő anya-
gi ügyeit intéztem, annak bizonyítására, hogy tevékenységem egy percig sem volt
kommunistellenes. Tevékenységem célja egyszerűen az volt, hogy meggátolva min-
den atrocitást, vagy jóvátehetetlen politikai lépést, kivárni az országos rendeződést
és mielőbb átadni kormányszervnek a vezetést. Az eseményekben való részvételem
egyéni céljáról is vallomást kell, hogy tegyek, mert megfelel a valóságnak az, hogy
működésemet nov. 12-én este egy fogdában „főispánságnak” neveztem.

Ehhez a következőket kivánom elmondani:
Való igaz, hogy okt. 26.-án vonakodás nélkül vállaltam a megbízást, mert egy-

részt jólesett a bizalom, másrészt én is egyetértettem a programmal. Okt. 26–okt. 31
között négy ízben akartam lemondani, s minden esetben csak azért nem mondtam le,
mert az illető adott helyzetben épp azáltal sikerült meggátolni súlyos és helytelen
intézkedést, hogy annak megtétele esetén lemondok. Mivel pedig nem mondtam le,
nem került sor az éppen szóbanforgó káros intézkedésre. Ezen mozzanatok világo-
san mutatják, hogy az eseményekben való részvételem egyéni célja a helytelen
intézkedések meggátlása volt. (Az említett esetek, melyeket tanuk tömegével fogok
tudni igazolni: okt. 27: a pesti harc fegyveres segítése. Okt. 29: a kormányellenes
gócpont szervezése, okt. 30: Földeák izgatása, okt 31: kormány és szovjetellenes
sztrájk.)

Egyéni működésemre, jővőbeli terveimre vonatkozólag ugyancsak tanuk tömege
bizonyíthatja, amit erről okt. 31-én a küldöttgyűlésen mondottam. Eszerint egy hétre
vállalok még működést, utána vissza akarok térni tanári pályámhoz. Mondtam
ekkor, hogy poltikai ambicióm soha nem volt, s egyetlen féle karrierről álmodom
csupán, hogy visszatérhessek pesti állásomba, az egyetemi görög intézetbe és foly-
tathassam tudományos munkámat. Ugyanezen célból javasoltam elnöknek magam
helyett dr. Horváth Ferencet, aki közigazgatási ember, s esetleg tartósan is a pályán
maradna. Mind hivatalosan, mind magánbeszélgetésekben sokszor kifejeztem, hogy
alig várom, hogy letehessem megbizatásomat.

Beismerem, hogy a „főispánságról” tett kijelentésem ezzel ellentétben látszik
lenni. Különösen abban a megfogalmazásban, ahogy egy tanú idézte. Való igaz,
hogy ezt a szót használtam. De nem felel meg a valóságnak az, hogy én ezt sajnál-
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tam, hogy nem tevékenykedhettem tovább. Működésem alatt is terhesnek éreztem
megbízásomat, s aligha lehet gondolni, hogy nov. 12-én halálfélelemben feküdve a
fogda szalmáján, én ennek a működésemnek további folytatására vágyakoztam
volna. Az akkori letartóztatásban velem együtt volt 8 ember bizonyítani tudja, hogy
egész idő alatt arról beszéltem, hogy azt is bánom, hogy tájára mentem a politiká-
nak, s hogy ha valaha megszabadulok, soha ilyesmibe nem keveredek. Maga a főis-
pán szó úgy került fel, hogy ott keserű öngúnnyal beszélve saját működésünkről,
valaki használta a „pünkösdi királyság” szót, én mondtam, hogy nem épp „király”,
hanem „főispán” voltam, az is 3 napig, s nagy árat fizetek érte. Meg kívánom jegy-
ezni, hogy azokban az időkben, mikor tevékenységemet kifejtettem, s amikor min-
denki nyugodtan mert mondani mindent, akkor én soha hasonló dolgot nem mond-
tam, hanem épp arról beszéltem, hogy le akarom tenni a megbizásomat.

Nem volt az sem célom, hogy külföldi, imperialista erőkkel lépjek kapcsolatba
az államrend megtörése érdekében. Magam senki külföldi személlyel nem érintkez-
tem, ilyenre mást nem utasítottam. Ha volt Veszprémben, aki ilyet tett, az megkerü-
lésemmel tette. A rádió külföldi nyelvű hírein kívűl tudomásom szerint egy angol
ujságíró járt Veszprémben, akkor, amikor én Várpalotán voltam, s egy alkalommal
egy francia és olasz ujságíró, az egyetemen. Én ezekkel nem érintkeztem, s nem
tudok arról, kinek milyen kapcsolat volt külfölddel.

Mindvégig amellett voltam, hogy kerülni kell szovjetellenes harcot. Ezt képvi-
seltem okt. 26-tól kezdve nehéz helyzetekben, s sokszor egyedül szállva szembe
izgatott tömegekkel. Ezt képviseltem okt. 31-én a gyűlésen, ezt mondtam nov. 3.-án
du. a laktanyában is. Ezért akadályoztam meg az aknák lerakását. Ezt az állásponto-
mat tudja igazolni az a baráti társaság, melyben nov. 3-án este azt mondtam, hogy
csak arra kell vigyázni, hogy lőni ne kezdjenek a szovjet csapatokra. Ezt tudják iga-
zolni házunk lakói, akik hallották, amikor nov. 4-én de. kb. fél kilenckor a házba
betérő karszalagos nemzetőrnek azt mondtam, hogy rakják le a fegyvert, s ne lője-
nek szovjet csapatokra. S ezt követően én is álltam kapuőrséget, hogy fegyveres orv-
lövész be ne vehesse magát.

Ezzel nem akarom kisebbíteni részemet a nov. 3-án bekövetkezett fegyverkiadá-
sért járó felelősségből. Csak azt akarom igazolni, hogy e fegyverkiadással kapcso-
latban nem gondoltam szovjetellenes harcra, aminthogy erről szó sem volt. A rend-
fenntaró nemzetőrségek felszereléséről volt szó, vidéken is.

Beismerem, hogy nov. 2-án, 3-án kifejtett tevékenységemnek a katonai ügyekkel
kapcsolatos része törést jelent addigi álláspontommal szemben, amennyiben addig
fenntartás nélkül elleneztem a fegyverkiadást, s ekkor, a HM-ben tett utammal s
Kána szavainak közlésével, magam is elősegítettem azt. Ezt nem akarom menteget-
ni, csupán azt szeretném hozzáfűzni, hogy e kérdésnek a HM-ben való felvetésével
csak az a célom volt, hogy én kikerüljek a fegyvert követelő küldöttségek kereszttü-
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zéből. S soha sem támogattam volna az „M’ készlet kiadását, ha Kána azt, mint ter-
mészetes dolgot nem mondja nekem. S azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nov.
3-i megbeszéléseinken nem olyan fegyverkiadást támogattam, amit délután meg is
valósítottak. Azt is meg szeretném jegyezni, hogy Keszthely, Tapolca, Pápa,
Sümeg körzetében, továbbá Várpalotán a mi közreműködésünk nélkül és jóval
előbb megtörtént a fegyverkiadás, s azóta szerzett ismereteim az ország sok vidé-
kén már okt. 25–28 között gátlás nélkül szétosztották a fegyvereket, Budapestről
nem is szólva.

Mikor így működésem végső summáját foglalom össze, még valamit szeretnék
elmondani. Aki békés idők közigazgatási szerveinek munkáját veszi alapul, az haj-
landó azt hinni, hogy az FT munkája is úgy folyt, hogy a vezetők irányítottak, a vitás
kérdéseket megvitatták, szavaztak, határoztak. Én aki benne voltam, merem állítani,
s minden résztvevő tanusíthatja, hogy ez nem így volt. Ennek a szervnek a működé-
se – sajnos, de így van – teljesen irányíthatatlan volt. Annyi, különben oda nem tar-
tozó ezerféle ügy futott be oda, hogy sem idő, sem gyakorlat, mód nem volt a tevé-
kenység összehangolására. Magam három nap elnöksége alatt az alábbi időkben az
alábbi időkben tartózkodtam bent az FT helyiségében: csütörtök 8–13, 14.30–16.15,
19.30–20.30 péntek: 8–12.13, 13.30–14, szombat: 8.45–12.00, 14.30–16.00,
16.30–17.00, 19.20–20.30. Összesen tehát mintegy 19 órát. Hogy ezalatt az épület-
ben, ill. a szobámmal szomszédos helyiségekben ki mit csinált, azt sem tudtam
ellenőrizni. Hogy három nap 53 órájában ki mit intézett, kinek a nevében, kire hivat-
kozva, azt sem tudom, azt sem, hogy a városba, vagy pl. Győrbe kiszálló küldöttsé-
gek mikor mit csináltak. Ha valaki összeveti az itt részletezett viszonylag rövid időt
azzal a tevékenységgel, amit csak vallomásaimban részleteztem, nem szólva a jelen-
téktelen, de időrabló ügyek seregétől, az megláthatja, hogy egyszerűen fizikai időm
sem volt még magának a veszprémi FT munkájának kézbentartására, nemhogy a
vidéki szervek irányitására. Sajnálattal és szégyenkezve, de meg kell állapitanom,
hogy tevékenységem csak kapkodás volt, az egyik gyeplőszártól a másikig, s ez nap-
ról napra csak fokozódott. Nem felelősségemet akarom csökkenteni, amikor meg-
jegyzem, hogy többször írtam alá írásokat alapos tanulmányozás nélkül. Így példá-
ul emlékeztem én arra, hogy Németh Károly és Bodor is kaptak megbizólevelet, de
hogy a „teljhatalommal” szó az ő papírjukon is szerepelt, nemcsak a küldöttség
kiválasztott vezetőjén, azt most, kihallgatásomkor tudtam meg. Azt is meg kell jegy-
eznem, hogy a 3 nap alatt aláírt kb. 80-90 akta közül sokra  szintén csak akkor emlé-
keznék, ha elém tárnák az írást. Tudom, hogy ez nem mentség, de hozzátartozik a
helyzet őszinte feltárásához.

Végezetül még egy dolgot szeretnék elmondani: való igaz, hogy édesapám hi-
vatásos csendőraltiszt volt, de ebből úgy látszhatik, hogy nekem érdekem lett volna
a Horthy-rendszer visszaállítása. Ehhez csak azt szeretném hozzátenni, hogy édes-



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/4

102

apámat 1934-ben 48 éves korában tették ki a csendőrségtől, kb.130-140 pengő kegy-
dijjal.

1934-ben, amikor Gömbös kormánya fokozta fasizálást, s amikor édesapám, aki
egy Kecskemét melleti őrsön szolgált, nem volt hajlandó a megindított kommunis-
taellenes nyomozásokhoz segítséget nyújtani. Ettől kezdve napszámos munkával
tartotta az öttagú családot. Nem lehet azt mondani, hogy jólét és megelégedettség
emlékei fűznek akár engem, akár családomat azokhoz az időkhöz. Amikor apámat
kitették, én 10 éves voltam és nem sok jólétet ismertem meg. Földünk, gyárunk soha
nem volt, s nem volna nekem ilyen dolgokból mit visszakívánnom. 

Tevékenységemet ezzel nem tudom, nem is akarom menteni, csak azt szeretném
ezzel  megmutatni, hogy nincs okom Horthyékat visszakívánni.

Működésemmel kapcsolatban arra szeretnék még kitérni, hogy nem volt célom
az sem, hogy jószándékú dolgozókat megtévesszek. Aki részleteiben ismeri tevé-
kenységemet, részt vett a gyűléseken, ahol felszólaltam, az tudja, hogy minden eset-
ben az volt a szerepem, hogy csitítottam, visszatartani próbáltam az izgatott ember-
eket, igyekeztem fékezni őket. Nem én tévesztettem meg az egyetemistákat, hanem
üggyel-bajjal igyekeztem fékezni őket. Ezért tüntettek ellenem. Nem én tévesztet-
tem meg a katonákat, hogy tépjék le címereiket, alkossanak különböző bizottságo-
kat, váltsanak le parancsnokokat, s készítsenek szovjetellenes védelmi tervet. Saját
tantestületem épp azért küldte helyettem okt. 31-én a gyűlésre Monori Gyulát (én
ekkor a többi 9 iskola bizalmából lettem kijelölve), mert úgy látták, hogy fékezem a
„forradalom” lendületét és e célból félrevezetem a küldötteket. Én senkit sem biztat-
tam, hogy az ÁVH vagy Párt ellen tüntessen, inkább csitítottam az ilyen tüntetőket.
S bár tudom, hogy nov. 2–3-án voltak cselekményeim, melyek a vád tárgyát képez-
hetik, nem érzem azt, hogy e cselekedetekre az államrend megdöntésének tudatos
szándéka késztetett volna. S éppen mert nyugodt voltam szándékaim tisztasága
felől, ezért nem szöktem meg, s vállaltam a felelősségrevonást. Nem akartam véte-
ni népem ellen, s ha akaratlanul ezt tettem, vállalom érte a bűnhődést.

Jelen önvallomásomat szabad elhatározásból, kényszer alkalmazása nélkül tet-
tem meg, azzal a szándékkal, hogy őszintén feltárjam tevékenységem részleteit a
hatóságok előtt.

Veszprém.1957. május 16. napján.

Dr. Brusznyai Árpád letartóztatott
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