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Emberéletek, melyekkel a mai napig nem 
tudnak elszámolni 

(Részletek egy tanulmányból) 

Sztálin halála (1953. március 5) és Nagy Imre elsı kormány-
ra kerülése (1953. július 4) után, amikor közkegyelmet hirdettek, 
feloszlatták az internálótáborokat, az ÁVH-t az egységes BM fel-
ügyelete alá helyezték, majd megkezdıdött a koncepciós perek 
felülvizsgálata döbbenetes pánik lett úrrá az egykori Államvé-
delmi Osztály és az Államvédelmi Hatóság felelıs vezetıi köré-
ben, mert a sürgetések ellenére sem tudtak elszámolni az általuk 
agyonvert, eltüntetett emberekkel, az ismeretlen helyen, anya-
könyvezetlenül, jeltelenül elföldelt rabokkal, internáltakkal, mun-
katáborokba hurcoltakkal, letartóztatottakkal. Iszonyú hazudozás, 
félrevezetés, ködösítés kezdıdött, a nyomok írásos eltüntetése. 
Ám mégis megmaradt néhány zárolt dokumentum, melyet mély 
hallgatás övez a mai napig, mert leleplezi a proletárdiktatúra 
szovjet mintára alkalmazott kegyetlen és gátlástalan módszereit. 
Elıbb azonban rövid történelmi visszapillantás. 

PRO, ÁVO, ÁVH, BM 

1944 december végén az Ideiglenes Nemzeti Kormány Deb-
recenben elhatározza, hogy a BM-en belül (a miniszter: Erdei Fe-
renc) meg kell szervezni az államrendırség Politikai Rendészeti 
Osztályát. 

 
Budapesten 1945 január 17-én (hivatalosan február 2-án) 

megalakul a Magyar Államrendırség Budapesti Fıkapitányságá-
nak Politikai Rendészeti Osztálya (PRO) Péter Gábor vezeté-
sével, akinek helyettese a szovjet Állambiztonsági Népbiztosság 
ezredese: Kovács János. A vidéki rendészetet a BM Politikai 
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Nyomozó Osztálya irányítja, élén Tömpe Andrással. Január má-
sodik felében a Városliget fasor 34-36 szám alatti épületbe beköl-
tözött az NKGB, az elsı összekötı egy Orlov nevő civil ruhás 
tiszt volt tanácsosi rangban, majd márciusban megérkezett Fjodor 
Belkin államvédelmi tábornok, a kelet-európai szovjet elhárító 
fıparancsnokság vezetıje bádeni székhellyel. (1.sz. melléklet) 

 
1946 októberében jött létre a Magyar Államrendırség Ál-

lamvédelmi Osztálya (ÁVO), a belügyminiszter Rajk László 
felügyeletével. (2.sz.melléklet) 

1.sz. Melléklet: Kádár János és Péter Gábor 
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1948 szeptember 10-én megalakul a BM Államvédelmi Ha-

tósága, mely alá rendelik a külföldiek ellenırzését, az útlevél osz-
tályt, a határ-, a folyam- és légi-rendészetet. A belügyminiszter: 
Kádár János. 

  
1949 december 28-án közvetlenül a Minisztertanács alá 

rendelik az Államvédelmi Hatóságot, ide kerül a HM Katonapo-
litikai Fıcsoportfınöksége (katonai hírszerzés és elhárítás) és a 
Honvéd Határırség is. 

  
A fegyveres testületekés a párt káderosztályának felügyeletét 

Farkas Mihály, a párt fıtitkár-helyettese látta el, aki közvetlenül 

2.sz.melléklet: Rajk László 
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Rákosinak referált az államvédelemügyeiben.(3.sz. melléklet) 
 

 
1953-ban, a párt júniusi központi vezetıségi ülésének határo-

zata alapján összevonják a BM-et és az ÁVH-t egységes Bel-
ügyminisztériumként, amelyben egységes fıosztályok látták el a 
rendıri, államvédelmi, büntetés-végrehajtási, tőzoltósági és légol-
talmi feladatokat. Belügyminiszter: Gerı Ernı. Péter Gábor he-
lyébe egyik helyettese, a határırség parancsnoka: Piros László 
lép. Az ÁVH megszüntetésérıl nem rendelkezett nyilvános jog-
szabály. 

 
Itt álljunk meg, s lépjünk vissza 1950-be. 

3.sz. Melléklet: Farkas Mihály 
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A csekista módszerek és következményeik 

1950-ben az önállóvá vált ÁVH megerısödik és a párt ökle-
ként korlátlan hatalomhoz jut. A "Börtönbe a félországot!"  fo-
lyamat ekkor éri el csúcspontját. Az MKP, a PRO és az ÁVO már 
1945-tıl a megmaradt nemzeti középosztály ellen fordult. Azok 
ellen, akik még szellemi és anyagi függetlenséggel, morális tar-
tással rendelkeztek. İk voltak a középparasztok (kulákok), a pár-
tonkívüli értelmiségiek, diplomások, köztisztviselık, a dinaszti-
kus családok tagjai. Arra a sztálini sugallatra, hogy a III. világhá-
ború a küszöbön áll, az MDP és az államvédelem rács mögé 
kényszeríti mindazokat a reakciós, osztályidegen, megbízhatatlan, 
népellenes elemeket, akik háború esetén a rendszer ellen fordul-
hatnak. 

  
Korlátlanná válik a proletárdiktatúra jogi hatalma, a titkos 

utasítások alapján mőködı osztálybíráskodás, az eljárásjog likvi-
dálása, helyén a végrehajtó szervek önkénye, az irgalom nélküli 
megtorlás, bosszú és félelemkeltés. Dr. Tímár István államvé-
delmi ezredes (Péter Gábor egyik helyettese), igazságügyi fıtiszt-
viselı1950 november 20-án elıterjesztést készít a párt politikai 
bizottságának, amely elfogadja a következı megállapítást: "...a 
proletárdiktatúrában elıtérbe nyomulnak a büntetés - végrehaj-
tásnak olyan funkciói, amelyek teljesítésére az Igazságügyi Mi-
nisztérium már nem alkalmas." És az ÁVH maga alá győri a bör-
tönök, a győjtı-, szőrı-, internáló-, kitelepítı- és munkatáborok 
felügyeletét; hazahozzák a Szovjetunióból Garasin Rudolfot, a 
kipróbált internacionalista szakembert, a polgárháború idején 
Cseka-parancsnokot, 1945-tıl NKGB-ırnagyot, hogy vezesse az 
Államvédelmi Hatóság VI. Jogi, Börtönügyi és Vizsgálati Fıosz-
tályát. İ azt vallja, hogy a rabokat nem etetni, hanem dolgoztatni 
kell, bevezeti a kényszermunkát, azaz az elítéltek tervszerő nép-
gazdasági foglalkoztatását a KÖMI (Közérdekő Munkák Igazga-
tósága) irányításával. Kiteljesedik az állambiztonsági börtönök, 
büntetés-végrehajtási intézetek és táborok zárt hálózata: budapesti 



8 

győjtıfogház, Mosonyi utcai tolonc-osztály, Kistarcsa, Recsk, 
Hortobágy, Tiszalök, Kazincbarcika, Bernátkút, Márianosztra, 
Dunabogdány, Megyer, Oroszlán, Inota, stb. (4.sz. melléklet) 

 

 
Az Államvédelmi Hatóság Kollégiumának határozatai min-

den eszközt szentesítenek az osztályellenség felkutatására, testi 
és lelki megtörésére; a Hatóság vezetıi példás fegyelmi bünteté-
sekkel ösztönzik az állományt az éberség fokozására, a besúgó 
hálózat kiterjesztésére, a politikai munkaverseny (!) vállalások 
túlteljesítésére. Például:  

  
 - Az 1951. július 25-i kollégiumi ülés elmarasztalja az I. Há-

lózati Fıosztály 4. Szabotázselhárító Osztályát, mert nem sajátí-
tották el és nem alkalmazzák a csekista módszereket. (CSEKA, 
eredetileg VCSK: Всероссийская Чрезвичайная Комиссия по 
порбе с контрреволюциейи саботажем: Összoroszországi 
Rendkívüli Bizottság az Ellenforradalom és a Szabotázs Elleni 
Harcra, a szocialista forradalom gyızelme után 1917 december 
20-án Félix Edmundovics Dzserzsinszkij vezetésével létre hozott 

4.sz. Melléklet: A kistarcsai internáló tábor 1997-ben 
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államvédelmi bizottság, mely az osztályellenséggel szemben 
minden módszert megengedhetınek tartott; késıbbi elnevezései, 
utódszervezetei: GPU, OGPU,KGB, NKVD, NKGB, MGB . 
Tanácsadói a magyar államvédelem vezetıi mellett dolgoztak.) A 
szabotázselhárító osztályon nem hajtották végre a Hatóság veze-
tıjének utasításait, ellenséges elemek vannak az osztályon, lát-
szateredményekre törekedtek, félrevezették a Pártot.  

 

"A Párt az egyik legfontosabb feladattal, a szocialis-
ta állam alapjainak biztosításával bízta meg az 
I/4.osztályt, amely feladatát - a népgazdaság biztosítását 
- nem teljesítette." "Az ırizetbe vettek száma félév alatt 
25 volt, ezek is jelentéktelen ügyekbıl kifolyólag lettek 
ırizetbe véve. Az osztály egész munkája során nem tudott 
komoly kártevı csoportot ırizetbe venni. Módszerükben 
szigorúan be kell tartani a csekista munkamódszert. 
Meg kell változtatni az operatív beosztottak munkájának 
értékelését. Meg kell nézni, hány személy és csoport 

5.sz. Melléklet: Nem sajátították el a csekista munkamódszert... 
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dossziét fektettek fel és ennek alapján kell értékelni 
ıket." "Hiányzott a személyi állomány ellenırzése. Az 
osztály beosztottainak szociális összetétele nem biztosít-
ja, hogy a munkásosztály államának érdekeit maradékta-
lanul megvédjék. Sok olyan beosztott van az osztályon, 
akik nem valók az Államvédelmi Hatósághoz." (5.sz. 
Melléklet) 

- 1951. december 6-án a Kollégium értékeli az ÁVH Csongrád 
megyei Osztályának tevékenységét. Megállapítja, hogy a hi-
bák vannak túlsúlyban. Nem kielégítı a káder helyzet, az 
osztályt meg kell tisztítani a kispolgári és ellenséges elemek-
tıl. Komoly fegyelmi hiba, hogy családias légkört alakítot-
tak ki (sic!):" Az osztályon a fegyelem laza. Önelégültség, el-
bizakodottság van. Az osztály vezetısége nem tartotta szem 
elıtt a Hatóság vezetıjének 04-es parancsát, mely a katonai 
fegyelem megszilárdítását rendelte el. Családias légkört ala-
kítottak ki, ami helytelen és a munka rovására ment. Ezt meg 
kell szüntetni..." 

 - 1952. január 4-én az Állambiztonsági Büntetıintézetben (Bu-
dapest, VI/2. osztály, III. alosztály) értékelték a 4 hónapos 
munkaterv végrehajtását: "Az elítéltek biztonságosabb ırzése 
érdekében 11 ırtornyot állítottunk fel. Bal csillag bejárati aj-
tóit jelzı csengıvel és zárral láttuk el... a kisfogház ablakaira 
a rácsokat felszereltük..." 1952. március 21: "Egészségügyi 
vonalon elért eredmények: ...Az elítéltek gyógyszer használa-
tát 1 %-kal csökkentettük."(6.sz. melléklet) 
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- 1953. május 27-én a kollégiumi ülés határozatában elmarasztalja 
a Somogy megyei osztályt az operatív-hálózati munka álla-
potáért. "... az osztály munkáját a lassúság, tespedtség és a 
hibák elkenése jellemzi. Nem folyik eredményes harc az ellen-
séges csoportok és személyek felderítése és felszámolása ér-
dekében. Komoly mulasztások vannak az ügynöki bizalmas 
nyomozás terén. " 

1953. június elsején Garasin Rudolf, az ÁVH illetékes fıosz-
tályvezetıje jelenti Házi Árpádnak, a Minisztertanács elnökhe-
lyettesének, hogy a különbözı büntetés-végrehajtási intézetekben 
40.734 elítélt, internált, letartóztatott töltibüntetését, közülük a 
dolgozó rabmunkások száma: 28.032. Házi Árpád a jelentést jú-
nius 12-én megküldi Rákosi Mátyásnak, aki aznap utazik Moszk-
vába. Gondoljunk csak bele: 1914-ben, amikor Magyarország 
összlakossága 21 585 829 volt, mindössze 12 911 elítélt volt a 
börtönökben. S ekkor még nem szóltunk arról, hogy 1953-ban az 
állambiztonsági szervek csaknem 1.2 millió (!) embert figyeltek 
meg.1950 márciusától 1953 júniusáig az ÁVH több mint egymil-

6.sz. Melléklet: Államvédelmi ırök 
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lió büntetıeljárást kezdeményezett az ügyészségeknél, azok a bí-
róságokhoz 650 ezer vádiratot nyújtottak be, melynek nyomán 
390 ezer elmarasztaló ítélet született. 1951-tıl 1953 júniusáig 
kihágási ügyekben a rendırség 850 ezer büntetı határozatot ho-
zott. Öt év alatt (1948-1953) csaknem 400 ezer parasztot ítéltek el 
kizárólag "közellátási bőntett" címén (kulákok). Kitelepítettek 13 
ezer" osztályidegen" embert. Sokan bírósági ítélet nélkül tőntek 
el, egyesek a Szovjetunióba hurcolva megsemmisítı táborokba 
kerültek. Akik ellen nem tudnak vádat emelni, azokat ırizetbe 
veszik és internálják. Ne feledjük: az 1953. augusztus 20-i am-
nesztiával nem ért véget az állambiztonsági táborok története. 
1956 november 4-ével újra kezdıdött az internálás intézménye, 
csak más lett a neve: közbiztonsági ırizet. Ideje 

6 hónap volt, amit kétszer 6 hónappal meg lehetett hosszabbí-
tani. Így nyílt meg újra elıbb a budapesti, majd a kistarcsai és a 
tököli internálótábor. Mintegy 5-6 ezer embert tartottak ırizetben 
"ellenforradalmi magatartás" miatt. Csak 1960-ban szüntette meg 
ezt az önkényes jogintézményt az Elnöki Tanács törvényerejő 
rendelete. (7.sz. melléklet)  

 

7.sz. Melléklet: A Recski munkatábor kapuja 
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Ismeretlenül, álnéven, anyakönyvezetle-
nül, jeltelenül 

Az Államvédelmi Hatóság vezetıi Péter Gábor 1953 januári 
letartóztatása, majd Sztálin halála után megérzika közeli politikai 
változások elıszelét, s Nagy Imre miniszterelnökké választása 
elıtt két héttel, 1953. június 17-éna kollégiumi ülés határozatában 
már feladatul adják valamennyi fıosztálynak, hogy "Az államvé-
delmi munkában meg kell szilárdítani a törvényesség betartását, 
az ÁVH beosztottait Népköztársaságunk törvényeinek betartására 
kell nevelni." 

  
Július 26-án a Minisztertanács határozatot hoz az internálás 

megszüntetésérıl, a kitelepítések, kitiltások feloldásáról, a tábo-
rok feloszlatásáról október 31-i határidıvel. 

  
Július 31-én a szabadító bizottságok megjelennek a táborok-

ban, büntetés - végrehajtási intézményekben. Máris szembesülnek 
azzal, hogy hiányos a fogva tartottak és elhunytak névjegyzéke, 
egészségi állapotuk dokumentálása, letétjeik (érték-és tárgyletét), 
csomagjaik, ruházatuk, használati eszközeik nyilvántartása. 

  
 Az augusztusi amnesztia kihirdetése után novemberben Ge-

rı Ernı belügyminiszter és Czakó Kálmán legfıbb ügyész kö-
zös jelentést tesz a Minisztertanácsnak  

"A közkegyelem gyakorlásáról szóló törvényerejő 
rendelet és a rendırhatósági ırizet alá helyezés intézmé-
nyének megszüntetésérıl, valamint a kitiltások feloldásá-
ról szóló minisztertanácsi határozat végrehajtásáról." 

 Ebben megállapítják, hogy:  

„A közkegyelmi rendelkezések közel 748.000. sze-
mélyt érintettek. Ebben a számban a szabadságvesztés 
büntetésre ítélteken és az internáltakon kívül benne van-
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nak a pénzbüntetésre ítéltek, az eljárási kegyelemben ré-
szesült személyek, valamint a kitiltottak és a rendırható-
sági felügyeletesek, továbbá a kihágási bíróságok ada-
tai." "A közkegyelmi rendelkezések végrehajtását a bör-
tönökben, a munkahelyeken, az internálótáborokban és a 
hortobágyi zárt táborokban bizottságok végezték az elıre 
megadott ütemterv számszerő adatait is figyelembe véve. 
A szabadításokat október 31. napjáig befejezték. Jelen-
téktelen számban még elıfordul olyan személyek szaba-
dítása a börtönökbıl, akikre vonatkozóan a kegyelem ha-
tálya még nem nyert megállapítást. Az államvédelmi 
szervek internálótáboraiban lévı egyes internáltak 
ügyében a bírósági eljárás még folyamatban van. 180 
ügyet még másodfokon is tárgyalnak, 116 személy ügyé-
ben pedig a nyomozás kiegészítése és a tárgyalások el-
napolása miatt ítélethozatalra csak késıbb kerül sor. A 
hátralévı ügyeket november hónap folyamán befejezik. A 
tiszalöki táborban ırizetben lévı külföldi állampolgárok 
közül 940 személy átadása szintén folyamatban van." 
(8.sz.melléklet) 

Az igazi gondok azonban akkor kezdıdnek, amikor kimuta-
tásokat kell készíteni az elhunytakról, azok anyakönyvezésérıl, 
temetési helyérıl és módjáról. 

 
November 7-én az Országos Börtön jelentésébıl kiderül, 

hogy többeket is ismeretlenül temettek el. Pl. a jelentés szerint: 
"Más területrıl lett hozva, semmi egyéb intézkedést nem kaptunk, 
név nélkül lett eltemetve." "A kórházban halt meg, mint ırizetes, 
neve ismeretlen, volt detektív." "Ismeretlen, Várkonyi áv. örgy. 
elvtárs telefon utasítására számmal lett eltemetve." "Ismeretlen, 
Paulik szds. elvtárs, VI/6. oszt. utasítására monogrammal temet-
ve." 
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1954. február 19-én a váci börtön parancsnoka: Kormány 

Mihály bv. ırnagy jelenti: " 1950-ben 3 holttestet, 1951 évben 13 
holttestet, 1952 évben 3 holttestet hoztak különbözı objektu-
mokból felboncolás és eltemetés végett, de semmiféle személyi 
adataik nincsenek nyilvántartva."  (9.sz. Melléklet) 

 

 
 
Névsort közöl arról a több tucat elhunytról, akinek halála 

nem lett bejelentve a tanácsnál, ezért nincs halotti anyakönyvi 
kivonatuk, köztük van Hóman Bálint, Nagylaki Rácz Jenı, Ke-
resztes Arthúr, Karácsony Ferenc, Mezıfi Károly, Hartai Rezsı és 
mások. (10.sz.melléklet) 

8.sz.melléklet: Rákosi és Gerı 

9.sz. Melléklet:...holttestet hoztak, személyi adatai nincsenek 
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Február 20-ána BM Büntetés -végrehajtási Parancsnoksága 

megküldi a Legfıbb Ügyészség Különleges Osztályának "...azon 
elítéltek kimutatását, akik a budapesti és a váci országos bör-
tönben meghaltak, azonban anyakönyvezve csak részben vagy 
álnév alatt lettek."(11.sz. és 12.sz. Melléklet) 

 

 

10.sz.melléklet: haláluk nincs bejelentve... 

11.sz. Melléklet: eltemetve álnéven 
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Ám a parancsnokság illetékes osztályvezetıje: S. Németh La-

jos bv. alezredes panaszkodik is a változások miatt: "Az illetékes 
tanács az utólagos anyakönyv vezetéssel kapcsolatosan azt a fel-
világosítást adta, hogy utólagosan csak az ügyészség utasítására 
lehet anyakönyveztetni azért, mert nem tudja, hogy az illetı sze-
mély nem-e (sic!) bőntény áldozata volt."  

 
Az elsı rendszerezett, összefoglaló jelentés már jobban meg-

világítja a történteket: a budapesti Országos Börtön Nyilvántartó 
Irodája vezetıjének, Prekler György fıhadnagynak a feljegyzésé-
bıl: 

 -"1951. július 31-tıl 1953. január 30-ig a bejelentések a 
kerületi tanácsnál álnéven történtek. 

 - 1953. január 30-tól a bejelentések mellızve lettek és a 

12.sz. Melléklet:…anyakönyvezve csak részben vagy álnév alatt 



18 

temetések az erre a célra felfektetett nyilvántartó könyv-
be lettek bejegyezve, melyet a börtönparancsnok helyet-
tes elvtárs vezetett.    

- 1953. október 6-tól a halálesetek a kerületi tanácsnál 
újból be vannak jelentve, azonban a kivégzések ténye 
helyett a haláleset okául más betegség (sic!) van megje-
lölve. Erre az utasítást a börtönparancsnoktól kaptuk 
szóbelileg és errıl a Legfelsıbb Államügyészség Külön-
leges Osztálya is tud." (13.sz.melléklet) 

 
 1954 február harmadik hetében kapja meg a LÜ Különleges 

Osztálya a Budapesti Országos Börtön parancsnokának: Tóth Fe-
renc bv. alezredesnek a kellıképp árnyalt és differenciált kimuta-
tásait, melyek a ÁVH zárt irattárában fenn maradtak, s a mai na-
pig a legjobban tükrözik a titokban tartott belsı ügymenetet. Más 
börtön hasonló alaposságú jelentését nem ismerjük, az országos 
összesítés nem áll rendelkezésre, de az arányok sejtetik a nagy-
ságrendeket. Budapesti helyzetkép: 

  
I . "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik kivégzés 

folytán haltak meg és a budapesti X. ker. új köztemetıben lettek 

13.sz.melléklet:…a kivégzés ténye helyett más betegség van megjelölve 
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eltemetve, anyakönyvezve pedig a X. ker. Tanácsnál. "Felsorolva 
62 név. (14-15 sz. melléklet) 
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II . "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik kivégzés 

folytán haltak meg és a budapesti X. kerületi új köztemetıben 
lettek eltemetve ,azonban anyakönyvezve nem lettek."  Felsorol-
va 18 név. 

  
III . "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik kivégzés 

folytán haltak meg és más néven lettek anyakönyvezve." Felso-
rolva 7 név. 

  
IV . "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik betegség 

folytán haltak meg, de más néven lettek anyakönyvezve." Felso-
rolva 4 név. (16.sz.melléklet) 

 
V. "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik betegség 

folytán haltak meg, anyakönyvezve a X. kerületi tanácsnál, elte-
metve pedig a budapesti X. ker. új köztemetıben lettek." Felso-
rolva 4 név. 

 

14-15 sz. melléklet: Kimutatás 1-2 oldal 
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VI . "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik betegség 

16.sz.melléklet: Kimutatás 3. oldal 
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folytán haltak meg, anyakönyvezve nem voltak, eltemetve pedig 
a budapesti X. ker. új köztemetıben lettek." Felsorolva 30 név. 
(17.sz.melléklet) 

 

17.sz.melléklet: Kimutatás 4. oldal 
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VII. "Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik mint hul-

lák temetés céljából lettek beszállítva. Eltemetve a Bp. X. kerületi 

18.sz.melléklet: Kimutatás 5. oldal 
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új köztemetıben lettek. Anyakönyvezve pedig a X. kerületi Ta-
nácsnál." Felsorolva 11 név. 

  
VIII ."Kimutatás azokról a letartóztatottakról, akik mint hul-

lák temetés céljából lettek beszállítva, eltemetve a budapesti X. 
kerületi új köztemetıben, anyakönyvileg a Tanácsnál bejelentve 
nem lettek." Felsorolva 26 név 

  
A börtönparancsnok hozzáteszi:  
  
"Továbbá 1953. október 5-én Tiszalökrıl beszállítottak 4 le-

tartóztatottat, mint hullát temetés céljából, akikrıl név nem áll 
rendelkezésünkre." (18.sz.melléklet) 

Az államvédelem átmentett hatalma 

 A Belügyminisztériumba betagolt ÁVH Gerı Ernı belügy-
minisztersége alatt eredményes utóvéd harcokat folytatott pozíci-
ói megırzéséért. A törvénytelenségek lassú felülvizsgálata, legfel-
sı szinten néhány leváltás,a bőnösök, mint káderek megbocsátó 
áthelyezése a civil élet zsíros állásaiba (a verı csoport tagjainak - 
Princz Gyula, Réh Alajos, Faludi Ervin, Moravecz László, Kajli 
József, Kovács István - sorsa is megelégedésre alakult)még jel-
lemzıbb lett akkor, amikor Gerı távozott az MDP KV Gazdaság-
politikai Bizottságának elnöki székébe, s 1954 június 6-tól addigi 
elsı helyettese: Piros László lett a belügyminiszter. Tartotta ma-
gát a belsı iránymutatáshoz: a törvénysértéseket úgy kell rendez-
ni, hogy"a pártvezetés és Rákosi elvtárs tekintélye ne csorbul-
jon."A minisztériumhét vezetı pozíciójából ötöt kipróbált állam-
védelmisek töltöttek be: Piros László, Bartos Antal, Dékán István, 
Fekete Károly, Hárs István. A 14 fıosztályból 9-et vezettek 
ávéhások. 1956 elején a 20 megyei (fıvárosi) rendırfıkapitány-
ból csak 4 volt rendırtiszt, a többi ávéhás. Jelentıs érdemeket 
szereztek abban,hogy a Gerı-Rákosi csoport ismét magához ra-
gadta a hatalmat, Nagy Imrét 1955 tavaszán leváltották, s Gerı 
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1956 júliusától az MDP KV elsı titkára lett. (19.sz. melléklet) 
 
Itt most ugorjunk egyet, s 

lássuk 1956 után"a megszün-
tetve megırzött államvédelmi 
hatóság" sorsa alakulásának 
kritikus pontjait. Nagy Imre 
1956 október 28-i rádióbeszéd-
ében hiába jelentette be az 
ÁVH megszőnését, ez csak 
szándék volt és nem jogi aktus. 
A Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány november 7-én még 
nem támogatja az államvédelmi 
szervek visszaállítását, sıt, 
amikor vidéken mégis újra akar-
ják szervezni a Hatóságot (erıs 
szovjet ösztönzésre), Münnich 
Ferenc miniszterelnök-
helyettes, a fegyveres erık fıpa-
rancsnoka ezt megtilt-
ja5003/1956.XI.7.B.M.sz. Ren-
deletével. (20. sz. melléklet) 

 
Amikor november 8-án 

Szerov hadseregtábornok, a 
KGB fınöke beront Münnich-
hez és tiltakozik az intézkedés 
ellen, mondván: a megbízható 
volt ávéhások segítségére nagy 
szükségük van a tisztogató 
szovjet különítményeknek, 
Münnich nem enged, hanem a november 4-i kormány-
nyilatkozatra hivatkozik, melyet Moszkvában jóvá hagytak, s 
melyben benne van az ÁVH megszüntetése. Bekapcsolódik a be-

19.sz. Melléklet: Nagy Imre 

20.sz.melléklet: Münnich Ferenc 
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szélgetésbe Kádár János is, akinél Szerov valamivel nagyobb 
megértésre talál. (21.sz.melléklet) 

Ám Pıcze Tibor miniszter-
helyettes,országos rendırfıkapi-
tány és Mátyás László ezredes, 
a Politikai Nyomozó Fıosztály 
vezetıje továbbra is jól érzi: a 
kompromittálódott és győlölt 
szervezet tagjait nem szabad 
visszaengedni a rendırség sorai-
ba. Nagy nyomás nehezedik rá-
juk. Ávéhás szabadcsapatok gyü-
lekeznek mindenütt, a BM József 
Attila utcai épületében 5-600 fı, 
akik Pıcze Tibortól élelmet és 
elszállásolást követeltek, de ı 
megtagadta azt. Budapest erı-
szakos megtisztítását az 
ávéhások Litvinov ezredessel 
egyeztetik, majd megkezdik az 
állomány felkutatását, az opera-

tív anyagok biztonságba helyezését. 
  
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának november 

11-i ülésén Münnich még támogatást kap, Kádár  pedig még az-
nap rádióbeszédben jelenti be az ÁVH megszőnését, másnap 
pedig a Magyar Honvéd és a Népszabadság közölte a belügymi-
niszteri rendelet végrehajtási utasítását. Mégis ellentmondásos a 
helyzet. A megyék nem látnak tisztán, a volt ávéhások erıszako-
sak, élvezik a megszállók bizalmát, Zala megyében például a 
szovjet egységek szervezték meg a politikai nyomozó osztályt 
volt ávéhásokból igazolvánnyal is ellátva ıket. A BM épület ál-
lamvédelmi ırségét csak november 20 körül sikerült leváltani 
Mátyás ezredes utasítására. 

1956. november 19-én Pıcze Tibor országos rendırfıkapi-

21.sz.melléklet: Szerov 
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tány kiadja 14/1956 sz. utasítását az 5003-as sz. rendelet végre-
hajtására, ebben a rendırség bőnügyi szerveit, osztályait kötelezi 
az államvédelmi feladatok ellátására. A Fegyveres erık miniszte-
rének 20-952/1956.sz. utasítása alapján Mátyás László r. ezredes 
aláírásával megjelenik a végre-
hajtandó parancs: 1956. decem-
ber 1-ig valamennyi államvé-
delmi beosztottat el kell bocsá-
tani. Az elbocsátás oka: a 
szervmegszőnése! 

  
Fordul a kocka az MSZMP 

Ideiglenes Intézı Bizottságának 
november 21-i ülésén. Felkészí-
tetten jönnek a szerecsenmosda-
tók - köztük - Czinege Lajos, 
Földes László; Piros László 
volt belügyminiszter a tanács-
adója Szerov hadseregtábornak, 
aki megvádolja Münnichet az 
államvédelmi munka szétzüllesztésével. Pıczét menesztik (utód-
ja: Garamvölgyi Vilmos), Mátyás ezredesre csak 57 februárjában 
kerül sor. Decemberben a volt ávéhások levelet írnak Kádár Já-
nosnak és szemére hányják, hogy legfıbb támaszát akarták lejá-
ratni, majd miután megállapították, hogy " a politikai nyomozó 
testület döntı többségében volt ÁVH-s beosztottakból áll" letették 
a hőségesküt az MSZMP és Kádár mellett. (22.sz.melléklet) 

 
December 28-án a belügyminiszter elsı helyettese: Tömpe 

István már így értékel: "... tény - és ezért még jobban meg kell 
becsülni az ÁVH harcosait -, hogy egyetlen egység állott bátran a 
harcokban végig, s ez az ÁVH volt, valamint a határırség egyes 
szervei." (23.sz.melléklet) 

1957 januárjában megtörténik az ávéhás állomány felülvizs-
gálata Dögei Imre vezetésével. Az eredmény döbbenetes: 4986 

22.sz.melléklet: Czinege Lajos 
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ávéhás közül csak 15-öt találtak alkalmatlannak a további a 
munkára! Mindenki más elfoglalhatta helyét az új rendıri és a 
hamarosan újra építkezı állambiztonsági struktúrában. Kádár 
azonban kissé elégedetlen.1957. február 26-án, az MSZMP Ideig-
lenes Központi Bizottságának ülésén szóvá teszi: "... állandóan 
nekünk kell szólnunk a politikai rendırségnek, hogy valakit itt 
vagy ott le kell tartóztatni. Ijesztı lehet - elvtársak - a megállapí-
tás, de az a rendırség a normális, amely mindenkit le akar tartóz-
tatni. Ez egy hivatásérzet és tudat."Kádár János a kegyvesztett 
Mátyás László ezredes bőnei közé sorolja, hogy beszélgetı vi-
szonyban van az írókkal, s telefonon biztosította ıket, hogy csak 
törvényes eszközökkel fognak velük bánni; ha lesz valami elle-
nük, akkor bíróság elé fognak állni, ha nem, kiengedik ıket. (Má-
tyást februárban kénytelen 
felmenteni Münnich, pedig 
jó barátok voltak, együtt 
harcoltak a spanyol polgár-
háborúban. Mátyás 15 évet 
kapott a Rajk perben, 5 évet 
ült összeesküvésért, majd a 
Legfelsıbb Bíróság bőncse-
lekmény hiányában 1954-
ben felmentette, ezredesi 
rendfokozatát 56 nyarán 
kapta vissza.) 

A megszüntetve meg-
ırzött és átmentett Állam-
védelmi Hatóság állománya 
1957-tıl ismét rátelepedett 
a belügyi munka minden 
területére, módszereik, szel-
lemi örökségük 1990-ig kísérte az egypárti diktatúrát.  

  

Dr. Ilkei Csaba 
tudományos kutató 

23.sz.melléklet: Tömpe István 


