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1. BEVEZETÉS 
 
 
1.1. A disszertáció célkitűzése és szerkezeti felépítése 
 
A Magyar Honvédelmi Minisztérium, később Magyar Honvédelmi Miniszter Katona 
Politikai Osztálya, Csoportfőnöksége, majd Katona Elhárító Főcsoportfőnöksége, vagy 
röviden „Katpol” 1  egyik meghatározó szereplője volt hazánk 1945 és 1950 közötti 
történelmének. A katonai titkosszolgálat2 működése során mindvégig érvényesült a szovjet 
dominanciájú Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) irányítása, valamint a szervezetet a 
Magyar Kommunista Párt (MKP) saját belpolitikai célkitűzéseinek megvalósítására 
használta. Mint országos hatáskörű, katonai államvédelmi szerv, politikai szerepe mellett 
ellátta a magyar katonai hírszerzés és (kém-) elhárítás szakfeladatait. A doktori kutatás „A 
magyar katonai titkosszolgálatok megszervezése: a HM Katona Politikai Osztály 
szervezete, feladata és működése 1945-1947” egy történetileg jól körülhatárolható 
időszakot és témát ölel fel.3 A disszertáció a MKP támaszául szolgáló államvédelmi szféra 
katonai ágával, azon belül is a rövid, de annál érdekesebb 1945 és 1947 közötti időszak 
eseményeivel foglalkozik. Az ország történelmében törésvonalat jelentő 1945-ös év 
változást hozott a titkosszolgálati intézményrendszerben. Pár hónap leforgása alatt 
különböző katonai titkosszolgálati szervek alakultak, tűntek el, vagy egyesültek. A katonai 
titkosszolgálatok irányításáért vívott politikai harcban kiemelkedő szerepet játszott a 
szintén ebben az időszakban alakult (Magyar) Honvédelmi Minisztérium (HM) 40. és 
Katona Politikai Osztálya.4  A magyar katonai titkosszolgálatok második világháborút 
követő megszervezése a HM Katona Politikai Osztály (KPO) megalakításában öltött testet, 
ami egyaránt élvezte a magyar MKP és a szovjet túlsúlyú SZEB támogatását. A szervezet a 
belpolitika egy „koalíciós időszakának” szülötte, ezért az osztály szervezet-, feladat- és 
működéstörténete egybeforrt személyi állományának történetével. 

A kérdésre, hogy mi volt a HM Katona Politikai Osztály, különböző válaszokat 
kaphatunk. A szervezet egyszerre volt „egy reakciós tenger közepén sziget”,5 „a Magyar 

                                                 
1  A mozaikszó a hétköznapi szóhasználatban a Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztályát 
jelentette, de félreértésekre is okot adott. A kapcsolódó forrásokban és a könyvészeti szakirodalom 
többségében Katonapolitikai Osztály elnevezés szerepelt, ami helytelen. Az osztály és jogutódja nem 
foglalkozott katonapolitikai kérdésekkel és nem szerepelt a Honvédelmi Minisztérium szervezeti rendjében a 
politikai államtitkár (1945. 01. 19.-), vagy Politikai főcsoportfőnökség (1949. 02. 01.-) osztály (1950. 08. 
01.-), csoportfőnökség (1952. 03. 01.-) alárendeltségében. [MARKÓ György: A Honvédelmi Minisztérium 
szervezete 1945-1956. Argumentum, Budapest, 2011.]. A katonai államvédelmi szolgálat a működési 
területek teoretikus elhatárolása alapján a polgári társszervéhez, a Magyar Állam Rendőrség Politikai 
Rendészeti Osztályhoz (MÁR PRO) hasonló politikai rendészeti feladatokat töltött be a katonai illetékességi 
területen. 
2 A „titkosszolgálat” fogalom nem tudományos igényű meghatározás, de használják a katonai vagy polgári 
illetékességi területen működő és a klasszikus feladatellátás szempontjából hírszerző és elhárító szolgálatokra. 
Az elnevezés a hétköznapi szóhasználatban és a szakirodalomban is elterjedt, ezért a disszertáció sem mellőzi 
teljesen használatát.  
3 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos 
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
4 Szakirodalmi elterjedtsége okán a továbbiakban a HM Katona Politikai Osztály elnevezést használtam, de a 
honvédelem közigazgatási funkcióját ellátó szerv hivatalos elnevezése Magyar Honvédelmi Minisztérium, 
majd a Magyar Honvédelmi Miniszter Katona Politikai Osztály volt. 
5 Hadtörténelmi Levéltár (HL.) Tanulmány Gyűjtemény (Tgy.) 295. doboz (d.) 3095. őrzési egység (őe.) 88. 
oldal (o.) (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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Köztársaság egyik legfontosabb szerve (…) a reakció elleni harcban”,6 az ellenérdekelt 
szolgálatok szerint „esetlen és hasznavehetetlen szervezet”, 7  a börtönét megjártak 
emlékezetében a „bosszúálló hóhérok gyülekezete”.8  Ahhoz, „hogy jobban megértsük 
országunknak az orosz inváziót követő eseményeit, szükséges (…), hogy megismerjük a 
titkosszolgálatok történetét.”9  A disszertáció a magyar katonai titkosszolgálatok 
megszervezésének történetéhez, az 1945 és 1947 között kialakult államvédelmi struktúra 
felépítésének, a szervezet működésének és személyi állapotainak megismeréséhez kíván 
alapot nyújtani. Az értekezésnek nem célja a hivatkozott évek köztörténeti bemutatása, a 
tárgyalt időszak történeti összefüggéseire a bevezetés és a fejezetek narratív részei csak a 
szükséges mértékben hívják fel a figyelmet. A kézirat elkészítéséhez, a HM KPO 
intézménytörténetének pontosabb és alaposabb megörökítéséhez sok támogatást kaptam 
témavezetőimtől és a műhelyvita bizottságom résztvevőitől, akik segítségemre voltak, 
hogy a szervezettörténeti megközelítés mellett a történeti narratív és a beszámolók 
szubjektív egységéből ne csak a HM KPO működésének felszínét, hanem azok mélységét 
is feltárjam.10  

A disszertáció téma- és korszakválasztásakor a katonai államvédelmi szervek 
intézménytörténetének egy rövid, releváns forrásokban szegény időszakát választottam. A 
tárgyalt időszak szervezettörténeti időhatárai egybeesnek Magyarország 1945 és 1947 
közötti korszakhatáraival. A fejleményeket az egyes katona politikai nyomozócsoportok 
1945-ös megalakulásától, a HM KPO-ba történt fuzionálásán, a szervezet átszervezésein és 
konszolidációján keresztül az osztály 1947-es HM Katona Politikai Csoportfőnökséggé 
történt átszervezéséig mutatom be. Az értekezés szerkezeti felépítése és az események 
történeti ok-okozatiságának bemutatása kronologikus és funkcionális logikát követ az 
időszak vizsgálata során. Kronologikus, mert alig másfél év leforgása alatt, a magyar 
történelem egy átmeneti korszakában a szervezet működésében több meghatározó 
mérföldkövet találunk, amelyek nemcsak összekötik az egyes epizódokat, de 
kölcsönhatásban álltak a tárgyalt időszak jelentős belpolitikai eseményeivel is.11 
Funkcionális, mert minden jelentős átszervezést vagy átalakulást követően a szervezet 
belső tagozódása, működése és személyi állománya jellemzésén keresztül közelebb 
kerülünk a HM Katona Politikai Osztály mind pontosabb megismeréséhez. A szervezet- és 
működéstörténet jobb megértését szolgálja a disszertáció végén, a műhelyvita kérésének 
megfelelően külön függelékben szereplő névjegyzék az értekezésben szereplő személyek 
rövid életrajzaival, külön mellékletek az osztály szervezeti ábráival, térképeivel és 
állománytábláival, továbbá forrásszemelvények és egy rövid fényképmelléklet. 

A magyar katonai hírszerző és elhárító szolgálat második világháborút követő 
megszervezése az 1945 és 1956 közötti „fordulatok évtizedének” kezdeti, néhány évig 
tartó presztalinizálásának korszakát fogja át. Mialatt a nagy nyilvánosság előtt egy 

                                                 
6 HL. Honvédelmi Minisztérium (HM.) 853. d. 
7 National Archives and Records Administration (NARA.) Record Group (RG.) 226. Box (B.) 38. BDUX-17. 
1. o. (Brit információs jelentés, 1946. július 18.) 
8 KUBINYI  Ferenc: A katonapolitika regénye. Malomfalvi Kiadó; Thousand Oaks, é.n. 276. o. 
9 KRUCHINA Viktor: Emlékirat. London, é.n. (másolat a szerző birtokában) 328. o. 
10 Ezúton fejezem ki hálás köszönetemet témavezetőimnek, Prof. Dr. Fischer Ferencnek és Dr. Okváth 
Imrének és a műhelyvita bizottság tagjainak, Dr. Bánkuti Gábornak, Prof. Dr. Gyarmati Györgynek, Prof. Dr. 
Harsányi Ivánnak, Dr. Horváth Csabának, Dr. Markó Györgynek, Dr. Pihurik Juditnak, Dr. Slachta 
Krisztinának, Prof. Dr. Szakály Sándornak és Dr. Vonyó Józsefnek, hogy a kézirat hibáinak fáradhatatlan 
javításával és értékes tanácsaikkal növelték az értekezés szakmai színvonalát. 
11 A disszertációnak nem célja, hogy a szakirodalomból ismert eseményrekonstrukciót, a HM Katona 
Politikai Osztálynak a belpolitikában játszott szerepét rekapitulálja, de meg kívánja jeleníteni a kevésbé 
ismert összefüggéseket, visszatükrözni a meghatározó eseményeknek – így az 1945. november 4-i országos 
nemzetgyűlési választásnak, a kelet-nyugati szembenállás kiéleződésének, a koncepciós „Magyar Közösség”-
ügynek stb. – az osztály belső működésére gyakorolt hatását. 
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többpárti demokratizálódási folyamat zajlott, a háttérben a szovjet protektorátussá váló 
Magyarország állami berendezkedésének sztálini mintára történő átalakítását készítették 
elő.12 Az 1945 és 1947 közötti évek specifikuma, egyben „ellentmondásossága” az azt 
követő 1948 és 1949 utáni időszakhoz képest, hogy az államvédelmi szervek tevékenysége 
a belpolitikai viszonyok általános alakulásához képest „előreszaladóbb”, a későbbi 
változásokat előrejelző tényezők voltak. A disszertáció tíz fejezete és az utóbbiak 
alfejezetei időrendben követik hazánk ekkori történetét. A magyar HM KPO szervezetének, 
működésének és személyi állományának története a Magyarországon zajló politikai és 
társadalmi folyamatok lenyomata. Az ország életében húzódó törésvonalak a katonai 
szolgálatok megszervezésének és történetének mérföldkövei is. A bevezetést követő 
tematikus fejezetek az osztály történetét a szakirodalom eredményeinek, a köz-, magán- és 
egyéb gyűjteményi forrásoknak a felhasználásával mutatja be. A leíró részek nem csak a 
szervezet bürokratikus felépítésének és működésének a „száraz” megismertetését 
szolgálják, de bevezetik az olvasót a szolgálat kialakulásának és tevékenységének 
működésébe is. A megismerési folyamat szegényesebb és az osztály történetének 
összefüggésrendszere értelmezhetetlen a kortárs vezetők, beosztottak, politikusok vagy 
egyszerű közreműködők visszaemlékezései nélkül.  

A magyar állam területe 1944 őszén egyidejűleg két hatalom megszállása alatt állt, 
alárendelt szerepében nyugaton a németek, keleten a szovjetek befolyása érvényesült. 1944 
végétől a magyar államiság újjászervezése az ország keleti felében indult meg, de egy 
magyar katonai hírszerző és elhárító szolgálat megszervezésének lehetősége nem csak 
hogy csekély volt, de a debreceni ideiglenes kormányzat részéről fel sem merült. Az 1945 
utáni nagyhatalmi szembenállás küszöbén az ország szovjet katonai megszállás alá, ezzel 
együtt a Szovjetunió érdekszférájába került. Ez a tény határozta meg a formálódó magyar 
többpárti alkotmányos demokráciát, míg a presztalinizálás aszimmetrikus 
hatalommegosztása kivételezett helyzetet teremtett a kommunista párt számára. 
Magyarország a moszkvai ideiglenes fegyverszüneti egyezmény aláírásától a párizsi 
békeszerződésig a szovjet dominanciájú SZEB felügyelete alá került. Az egyezmény 
értelmében Magyarországnak közre kellett működnie a háborús bűncselekményekkel 
vádolt személyek letartóztatásában, az érdekelt kormányoknak történő kiszolgáltatásában 
és a felettük történő ítélkezésben. Ezzel összefüggésben a disszertáció második és 
harmadik fejezetében bemutatom, hogy a harcokat kísérő káoszt követően a rend 
helyreállítása, az „igazságszolgáltatás” és az élet minden területére kiterjedő politikai 
igazolási eljárások nem csak a második világháborút követő nemzetközi 
kötelezettségvállalásból, hanem a magyar társadalom döntő többségének igényéből fakadt. 
Ebben a folyamatban meghatározó szerep hárult a magyar államrendőrségre és politikai 
rendészet szerveire, amelynek irányítási és vezetési jogosítványait a kommunista párt 
őrizte. A debreceni kormányzat a magyar államrendőrség politikai rendészeti szerveinek 
visszaélései és a honvédség tagjaival szembeni jogtalan eljárásai kizárására szervezte meg 
saját katona politikai rendészeti osztályát. Az abszurd helyzetben a honvédelmi tárca előbb 
saját hatáskörben Budapesten, majd kommunista és szovjet nyomásra Debrecenben is 
felállított egy katona politikai rendőrséget. A háború európai befejeződését és a debreceni 
kormányzat budapesti átköltözését követően valamivel rendezettebb viszonyok között 
megkezdődött a magyar államgépezet újjászervezése és az új államberendezkedés 
alapjainak lerakása. Felgyorsultak a háborút követő igazolási eljárások, a háborús és 
népellenes bűncselekményeket elkövetett személyek népbíróság elé állítása és a 

                                                 
12 A doktori disszertáció a „rendszerváltó fordulatok évtizede” korai szakaszának politikatörténetét és 
összefüggéseit Gyarmati György rendszerábrázolásán keresztül közelíti meg. GYARMATI  György: Rákosi-
korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956. Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára – Rubicon, Budapest, 2011. 
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politikailag veszélyesnek minősített személyek intézményesített elszigetelése, vagyis 
internálása.  

A negyedik fejezet a HM KPO 1945 júniusára kialakult, konszolidáltabb szervezeti 
felépítését és működési kereteit mutatja be. A politikai feladatszabás végrehajtási oldalán a 
polgári és katona politikai rendészeti szervek homályosan szabályozott keretek között 
láttak munkához, miközben egyidejűleg megteremtették egy klasszikus hírszerző és 
elhárító szolgálat szervezeti alapját. A korábbi szervezeti rivalizáció eredményeként a 
debreceni kormány Budapestre költözését követően a kommunista szolgálat magába 
olvasztotta vetélytársát. A kommunista pártvezetés egyrészt nem engedhette meg magának, 
hogy az átmeneti időszak kulcsfontosságú pozíciónak egyikét másnak engedje át. Másrészt, 
és engedve a látszatkoalíció baloldali összefogásának, átmenetileg a szociáldemokratáknak 
is helyet szorítottak a katona politikai rendőrségen. Ezzel egy időben, 1945 nyarától az 
ország politikai pártjai az őszi országos nemzetgyűlési választásokra készültek. A 
kommunista pártnak érdeke fűződött az erős és működőképes államvédelmi szervekhez, 
hogy adminisztratív úton, a politikai nyomozati és igazolási eljárások útján minél több 
embert zárhasson ki a választásra jogosultak köréből. A fentiek részeként és a 
bizalmatlanság légkörében értelmezhető a háború végén osztrák és német területekre 
visszavonult, majd hadifogságba esett polgári és katona személyek 1945. kora őszi 
visszafogadása és politikai igazolásuk. Ez megkülönböztetett politikai vizsgálatot, a 
nyugati határszél közlekedési központjaiba települt szűrő- és internálótábor hálózat 
kiépítését feltételezte. A feladat nagysága miatt külön fejezetben vizsgálom, hogy a HM 
KPO hogyan és milyen szervezeti rendben vett részt a hazatérőkkel szemben lefolytatott 
politikai vizsgálatok és internálások végrehajtásában. A magyar társadalom a háború utáni 
első független országos nemzetgyűlési választások idejére, 1945 őszére teljesen 
átpolitizálódott. A kommunista pártiak hittek választási sikerükben, ami 1945. november 
4-én foszlott szét.  

A hatodik fejezetből megismerhetjük, hogy akárcsak a belpolitikában, úgy a 
kommunista vezetésű HM KPO-n is a valós vélemény mindvégig a háttérben maradt. 
Háttérben maradt, mert az egyéni egzisztenciális okok a beosztottak párttagság-választását 
korábban érdemben befolyásolták. November 4-e után a magyar társadalom elhitte, hogy 
van választási lehetősége a szovjet és kommunista iránnyal szemben. Ez belső morális 
válsághoz vezetett a katona politikai rendőrségen, de ahogy a magyar állampolgárok 
többsége nem, úgy az osztály beosztottai sem sejtették, hogy a hazai látszatsiker ellenére 
nem változtathattak hazájuk presztalinizálásán.  

Az 1946 elejére megváltozott hazai és nemzetközi események tükrében a hetedik fejezet 
középpontjában nem csak a HM KPO egyik meghatározó átszervezése, hanem ennek 
hátterében a nemzetközi és a magyar politikában megfigyelhető folyamat leképeződése 
érhető tetten. A belpolitikai szócsatákon túl, a kommunista párt felkészült a békeszerződés 
1947-es aláírására és a szovjet haderő vélt kivonulását követő időszakra. A magyar 
honvédség leépítése és a honvéd határőrség egyidejű átszervezése, alárendelése és 
megerősítése a szovjetek támogatásával és a magyar pártkoalíció többi tagjának 
megtévesztésével történt. 1946 márciusában a honvédelmi miniszter hírszerző és elhárító 
szolgálata maga alá gyűrte és a kommunista párt célkitűzéseinek rendelte alá a honvéd 
határőrséget, az ország legjelentősebb fegyveres erejét. A szovjetek által oktrojált koalíciós 
kormányzás ellenére a kisgazdapárt 1945. novemberi sikere megkérdőjelezhetetlen volt. 
Hátránya lefaragásának a törekvése, a kisgazda gyűjtőpárt felmorzsolása és a 
magyarországi hatalom megszerzésének igénye radikalizálta a kommunista pártot. A 
kommunista választási kudarc ellenére előnyére vált a nemzetközi kapcsolatokban 
tapasztalt kelet-nyugati szembenállás kiéleződése, valamint a köz- és államigazgatás 
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tényleges hatalmi pozícióinak kommunista koncentrációja, ami moszkvai parancsszóra 
Magyarország sztalinizálásának felgyorsításához vezetett.  

1946-tól a baloldali pártok önszerveződése és a demokrácia ellenségeivel szemben 
folytatott harc mögé rejtőzve megkezdődött a kormánypárt részekre bontása és a 
kommunisták politikai ellenfeleinek félreállítása. A feladat megváltozott jellege a politikai 
rendészeti szervek 1946-os átszervezésével járt, amit a nyolcadik fejezetben mutatok be. 
Ez egyrészt a kommunista párt belpolitikai célkitűzéseinek kiszolgálását és a szervezeten 
belüli politikai egyeduralom érvényre juttatását, másrészt a szovjet társszervek nyugati 
szövetségesekkel szemben folytatott magyarországi elhárító és határon túli hírszerző és 
felderítő tevékenységének kiszolgálását jelentette. A megváltozott helyzetben a „Magyar 
Közösség”-ügy 1946. szeptemberi elővezetése teremtette meg az alapot ahhoz a 
folyamathoz, amit Rákosi Mátyás később az 1947 tavaszától kezdődő „fordulat évének” 
nevezet. Ennek szálai a katonai szolgálat 1946. őszi nyomozásáig és egy esetlenül felépített, 
társadalom minden részét átszövő összeesküvési ügy koncepciójának kialakításáig nyúltak 
vissza. Az 1946. decemberi nyomozási és letartóztatási hullámot a katonai szolgálat 
indította el, de a koncepciós köztársaság elleni összeesküvési ügy idő előtti 
lelepleződéséért is a szervezet belső „gyermekbetegségei” és konfliktusai tehetők felelőssé. 
Az összefüggések hátterében nem csak a belpolitikai hatalmi harc, de az országon belüli 
ütközőtérben az ellenérdekelt nyugati és a partner szovjet hírszerző és elhárító szolgálatok 
érdekei is felfedezhetők.  

A tízedik fejezet az 1947-es év kezdetével foglalkozik, ami több szempontból is törés- 
és választóvonal Magyarország és a katonai szolgálat történetében. Egyrészt, a párizsi 
békeszerződés aláírásával az ország látszólag visszanyerte függetlenségét, de a szovjet 
csapatok kivonulása elmaradt. A belügyminiszter a nyilvánosság elé tárta egy országos 
köztársaság elleni összeesküvés történetét, miközben a mind szélesebb körű letartóztatások 
és perek az 1945 őszén győztes kisgazdapárt elemeire bontását és a kommunista párt 
politikai ellenfeleinek letartóztatását jelentették. Másrészt, az 1947-es év kezdetének 
felemás eredményei a HM KPO látszólagos sikereinek elenyészését jelentették. A katonai 
szolgálat az 1946. decemberi árulások és lelepleződések eredményeként az „összeesküvés” 
felderítésének kommunista párti dicsfényében csak másodszereplőként állt a Magyar 
Államrendőrség (MÁR) Államvédelmi Osztálya mellett. Ennek ellensúlyozására, kezdetét 
vette a szervezet belső megtisztítása, ami egy újabb „összeesküvés” szálainak 
felgöngyölítését és a nem kommunista párti tagok eltávolítását jelentette. Az osztály 
korábbi látszólagos sikerének jutalmaként tűnhetett fel, hogy 1947 februárjában 
csoportfőnökséggé szervezték át, de az inkább a minisztériumon belüli valós 
létszámarányokat tükrözte, mint tényleges strukturális változást. Ez már csak azért is fél 
siker, mert a belpolitikai csatározásokban és a hidegháború kezdetén a katonai szolgálat 
maga sem tudta felmérni, hogy az 1946 tavaszán kialakított és 1947 februárjában 
változatlanul átvett szervezeti rend mennyire vált ismertté a nyugati ellenérdekelt 
szolgálatok előtt. 
 
 
1.2. Historiográfiai áttekintés: lehetőségek és korlátok 
 
A HM Katona Politikai Osztály, Csoportfőnökség, majd HM Katona Elhárító 
Főcsoportfőnökség szervezetére és működésére vonatkozóan viszonylag kevés 
szakirodalom látott napvilágot. Az állítás hangsúlyosan igaz a katonai hírszerző és elhárító 
szervek újjáalakításának és a HM KPO 1945 és 1947 közötti történetének időszakára. A 
második világháborút követő hadtörténeti szakirodalom néhány kivételtől eltekintve 
évtizedekig kerülte az államvédelmi szervek 1945 utáni történetét. Ennek csak egyik oka 
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lehet a katonai hírszerző és elhárító szervek tevékenységének bizalmas jellege és az 
iratállomány kutathatóságának korlátozott lehetősége. 13  Másrészt, ha az egyes 
visszaemlékezésekben vagy összefoglaló művekben találunk is rövid utalást az osztály 
tevékenységére, a disszertációban tárgyalt időszak a rendszerváltozás időszakáig a 
történetírás érzékeny területének számított.14 

A disszertáció által tárgyalt 1945 és 1947 közötti időszakban a rendszerváltozás előtt 
született tanulmányok és monográfiák tekintetében a katonai államvédelmi szervek helyett 
a „új demokratikus honvédség” és a „új honvéd határőrség” kapott nagyobb figyelmet. A 
hivatkozott művek közös jellemzője, hogy évtizedekig hasonló témaválasztással és azonos 
megközelítési módokkal gazdálkodtak. A HM Katona Politikai Osztály említése is csak 
klisészerűen, ismétlődő jelleggel jelent meg. Klasszikus témának bizonyult a magyar 
honvédség 1945-ös újjászervezése,15 az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztályok felállítása,16 a 
honvéd határőrség 1946-os átszervezése, a köztársaság elleni összeesküvés felszámolása17. 
A művek közös vonása, hogy a disszertációban tárgyalt időszak és a megjelenésük között 
eltelt idő rövidsége feltételezi, hogy a szerzők is tudomással bírtak, esetleg maguk is 
részesei voltak az osztály közreműködésének. A visszaemlékezésekkel tarkított művek 
mindegyikére jellemzőek azok a sarokpontok, amelyek lehetőséget biztosítottak a HM 
KPO megjelenítésének. Az egyik az osztályvezető személye, Pálffy György volt, aki az 
1956 utáni politikai rendszerben a hősöket és mártírokat megillető pozícióba került.18 
Személye megemlítésekor minden esetben egy-egy mondat erejéig megjelent a vezetése 
alatt álló „katonapolitikai osztály”-nak a honvédségen vagy a határőrségen belül a 
„demokrácia építése érdekében folytatott harca.”19 A hivatkozott szerzők többsége kerülte 

                                                 
13 Állításom csak a nyilvános publikációk tekintetében állja meg a helyét. Az integrált hírszerző és elhárító 
szervezet 1950. január 31-i megszűnését követően a jogutód szervek figyelmet szenteltek 
esettanulmányoknak az alárendelt és a jogelőd szervek történetének megírása során. Példák sorát találjuk az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL.) 4.1. A-dossziék között, ami ennek az 
állambiztonsági munkához készült háttéranyagait tartalmazzák. Például: A katonai elhárítás története (ÁBTL. 
4.1. A-3441/1.) vagy Az állam biztonsága ellen kifejtett tevékenység és az ellene való harc. I., II., III., IV. 
kötet (ÁBTL. 4.1. A-1363/1-4.). Másrészt a jogutód katonai felderítő-hírszerző MNVK. 2. Csoportfőnökség 
az 1970-es években szűk közönség számára megnyitotta csapatmúzeumát (napjainkban a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat Technikatörténeti Gyűjteménye). Ezt komoly gyűjtőmunka előzte meg, 
amelyhez a saját irattári és a Hadtörténelmi Levéltár iratanyagát is felhasználták [Például: HL. Tgy. II/b-4. őe. 
(A Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. csoportfőnökség és elődszervezeteinek története 1945-1977.)].  
14 A nosztalgiaszerű, heroizáló történetírásnak kedvezett hogy a „Katpol hőskorszakáról” megemlékező hazai 
kiadású művek a volt beosztottak szemüvegén keresztül láttatták azt. A rendszerváltozást megelőzően 
Berkesi András, Csonka György, Kardos György és Kornis Pál neve ismert volt. Berkesi András 
kémregényeiről vált ismertté, emellett Csonka György a Zrínyi Katonai Kiadó, Kardos György a Magvető 
Kiadó, Kornis Pál a Könyvkiadó Vállalat vezetői pozícióját töltötte be 1956 után. Közös bennük, hogy 
korábban mindannyian a HM Katona Politikai Osztály tisztjei voltak. 
15 Például: PAÁL  Jób, RADÓ Antal (szerk.): Debreceni feltámadás. Krónikás könyv a demokratikus új 
Magyarország megszületéséről. k.n., h.n., 1947.; NÓGRÁDI Sándor: Új történet kezdődött. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1966.; KOROM Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormány és a 
fegyverszünet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 
16 KIS András: A 6. hadosztály. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1977. 
17 KIS András: A Magyar Közösségtől a Földalatti Fővezérségig. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1969. 
18 A legjellemzőbb példa Száraz György művének az esete, aki szerzői előszavában előre vetítette, hogy a 
későbbiekben kísérletet tesz Pálffy György életének teljes megírására, de az 1980-as évek első felében 
nemcsak megállt a második világháborúnál, de az ígéret is homályba merült. SZÁRAZ György: A tábornok. 
Részletek egy készülő kor- és életrajzból. Magvető Kiadó, Budapest, 1984. 
19  Például: „A Honvédelmi Minisztériumban egy ideig a minisztertől és államtitkároktól kezdve a 
legfontosabb beosztásokban más pártok képviselői ültek, kivéve a katonapolitikai osztályt. (…) Mindez 
világossá tette, hogy az új hadsereget csak a reakciós erőkkel vívott elkeseredett harcban lehet megtisztítani 
a visszahúzó, restaurálásra törekvő erőktől.”  FELKAI  Dénes: Orvos és nevelő. In: Nagy Gábor, Móricz Lajos 
(szerk.): Új haza, új hadsereg: Visszaemlékezések az 1945-1948-as évekre. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1985. 
112-113. o., vagy „a hadseregen belüli demokratikus erők magját (…) a kommunista párt irányításával 
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az osztály valódi szerepének és tevékenységének történetét, helyette a volt osztályvezető 
koncepciós perben történt jogtalan kivégzéséről való megemlékezés került előtérbe. 

A katona politikai tevékenység feldolgozására a Magyar Néphadsereg20  vagy a 
Határőrség történetét taglaló kötetek részeként kerülhetett sor.21 Utóbbiak közös jellemzője, 
hogy a szerzők az osztály korábbi alkalmazottainak köréből kerültek ki. A hivatkozott 
művek a hadseregen belüli politikai küzdelmekre fókuszáltak, kiemelték egyes 
kulcsszemélyeknek a szerző szemszögéből pozitív vagy éppen negatív szerepét a népi 
demokratikus hadsereg építésében és a reakcióval szembeni harcában. Mindaz, ami a 
szűkebb értelemben vett katonai hírszerző és elhárító szolgálat második világháborút 
követő megszervezésére, a HM KPO szervezetére, működésére, személyi állományára 
vonatkozóan az érdeklődők vagy a kutatók rendelkezésére áll többnyire egykori tisztek 
vagy tanúk évtizedekkel később írt szubjektív beszámolóiból és visszaemlékezéseiből,22 
irodalmi feldolgozásaiból23 tevődött össze. 

A rendszerváltozás előtti magyar szakirodalom témaválasztásához képest a külföldön 
megjelent művek jelentenek kivételt. Ezek legnépesebb csoportját is a visszaemlékezések 
teszik ki. Közös vonásuk, hogy minden esetben az osztályhoz fűződő egy-egy konkrét eset 
jelenik meg bennük,24 különös figyelmet szentelve az osztálynak az úgynevezett „Magyar 
Közösség”-ügyben25  játszott szerepére.26  Egy másik, kevésbé ismert, de a 
                                                                                                                                                    
szerveződött Katonapolitikai Osztály alkotta (…) a Honvédelmi Minisztérium egyre inkább a reakció 
központjává silányult.” KORNIS Pál: Tanúként jelentkezem. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. 68. o. stb. 
20 NAGY Gábor, MÓRICZ Lajos (szerk.): Új haza, új hadsereg. Visszaemlékezések az 1945-1947-es évekre. 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1970.; MUNK Károly: A fegyverszünettől a szocialista hadseregig. Budapest, Zrínyi 
Kiadó, 1964.; MUCS Sándor, ZÁGONI Ernő: A Magyar Néphadsereg története. Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1979.; MUCS Sándor: A Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése (1945-1948). Zrínyi 
Katonai Kiadó, Budapest, 1963.; MUCS Sándor: A Magyar Néphadsereg megtervezése (1944. december 21 – 
1945. május 8.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.; MUCS Sándor: Politika és hadsereg Magyarországon, 
1944-1948. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1985. stb. 
21 SZŐCS Ferenc: Az elhárító és felderítőszervek kialakulása a honvéd határőrségnél. Az elhárító és felderítő 
munka főbb jellemzői 1945-1948 között. In: SZŐCS Ferenc (szerk.): A Határőrség megalakulása és harca a 
népi hatalomért 1945-1948. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1969. 65-79. o.; ELISCHER Dezső: Hogyan dolgozott egy 
D. tiszthelyettes 1946-1947-ben? In: SZŐCS Ferenc (szerk.): A Határőrség megalakulása és harca a népi 
hatalomért 1945-1948. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1969. 217-224. o.; KORNIS Pál: A határőrség újjászervezése. 
In: Nagy Gábor, Móricz Lajos (szerk.): Új haza, új hadsereg: Visszaemlékezések az 1945-1948-as évekre. 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 1985. 226-238. o.; KORNIS Pál: A határőrség újjászervezése. In: Szőcs Ferenc 
(szerk.): A határőrség megalakulása és harcai a nép hatalomért, 1945-1948. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1970. 
111-120. o. stb. 
22 Ebbe a csoportba sorolható KUBINYI  Ferenc: „...ketrecbe engem zártak...” Holnap Kiadó, Budapest, 1989.; 
FARKAS Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam. Interart, Budapest, 1990.; KOZÁK Gyula: 
Múltbanézés. Interjútöredék Farkas Vladimirral az Államvédelmi Hatóság volt alezredesével. Mozgó Világ 
1988/11.; KUBINYI  Ferenc: A katonapolitika regénye. Malomfalvi Kiadó; Thousand Oaks, é.n.; KORNIS Pál: 
Tanúként jelentkezem. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988.; KŐVÁRY  Ernő Péter: Apám, a katpolos. 
Mozgó Világ, 1989/2.; FELKAI  Dénes: Mozgalmas élet. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1979.; HALAS 
Lajos: Az R gárdától a Munkásőrségig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1986.; PALÁSTHY  József (szerk.): Ferenczy 
József. Életrajzi vázlat kortörténeti háttérrel. Donau Verlag, München, 1992. stb. 
23 BERKESI András: Sellő a pecsétgyűrűn. Magvető könyvkiadó, Budapest, 1971.; BERKESI András, KARDOS 
György: Kopjások. Magvető Kiadó, Budapest, 1969. 
24  Például: ABÁDI, Aaron: Mérlegen. A Hét Tükre, Tel-Aviv, 1972.; KOLTAI Jenő: Egy honvédtiszt 
visszaemlékezései. Korkép a XX. századból. Corvin Publishing, Calgary, 1984.; MAKRA  Zoltán: Honvédelmi 
miniszterek szolgálatában 1940-1944. Magánkiadás, München, 1986.; KIRÁLY  Béla: Amire nincs ige. 
Visszaemlékezések, 1919-2004. HVG Könyvek, Budapest, 2004. 
25 A „Magyar Közösség” (vagy „Magyar Testvéri Közösség”) szellemi gyökerei Erdélybe, az 1920-as 
években áttelepült értelmiségi körökig nyúlnak vissza. A mozgalom az ő baráti és eszmei közösségükből 
alakult ki, amit 1925-ben öntöttek szervezeti formába. Csak az lehetett tag, akinek apja és apai nagyapja 
magyar vagy magyarosított nevű volt és maga feltétlen magyar érzelműségéről tett tanúbizonyságot. A 
szervezet feltételezhetően egy szabadkőművességre emlékeztető mozgalom volt, ami szilárd magyar 
érzelmeken és erkölcsi alapokon állt. Céljuk volt, hogy minél több tagjukat és hasonló gondolkodású 
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rendszerváltozást megelőzően született jelentősebb könyvészeti forráscsoport a nyugati 
ellenérdekelt szolgálatokhoz köthető. A disszertációban később tárgyalt események és 
összefüggések hatására az Amerikai Egyesült Államok szerveinek nemcsak jelentős 
információja volt az 1945 és 1947 közötti HM KPO-ról és jogutódjairól, de az aktuális 
(vagy az idő előrehaladtával kevésbé releváns) ismereteiket a hírszerzéssel foglalkozó 
folyóiratukban publikálták is.27  

Történészi megközelítéssel és levéltári iratok alapján először az 1980-as évek végén 
Markó György végzett feltáró munkát a magyar katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
megszervezésének történetéről. Ha átfogó munka nem is született a HM KPO-ról, de a 
korszak klasszikus témáit jórészt megtartva, részben szakítva velük, először került előtérbe 
a katonai szolgálatoknak és meghatározó beosztottainak az 1945-ös évben játszott 
szerepe.28 Önálló, hosszabb terjedelmű munka a rendszerváltozás előtt nem jelent meg 
Magyarországon a HM KPO-ról. 29  A volt államvédelmi és állambiztonsági szervek 
megmaradt és kutathatóvá minősített iratállományának rendszerezett feltárása csak az 
elmúlt kevesebb mint két évtizedben indulhatott meg. 30  Mérföldkőnek a Történeti 
Hivatalnak,31  majd a jogutód Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának32 
létrehozása tekinthető. A törvényi feladatszabás és szervezeti keretek kialakításán túl az 
eredményeket nem csak a nemzetbiztonsági szolgálatoktól átvett és kutathatóvá tett 
iratanyag nagy mennyiségének, hanem a levéltár munkatársainak, kutatóinak 
köszönhetjük.33 

                                                                                                                                                    
személyt jutassanak vezető pozícióba. A szervezet 1944 márciusától átmenetileg beszüntette tevékenységét, 
újjászervezése 1946 őszén indult meg. PALASIK  Mária: A jogállam csapdái Magyarországon 1947 első 
felében. Századok 1995/6. 33-56. o.; CSICSERY-RÓNAY István, CSERENYEY Géza: Koncepciós per 1947. 
Occidental Press, Budapest, 2006. 38-40. o. 
26 NAGY, Ferenc: The Struggle Behind the Iron Curtain. Macmillan Company, New York, 1948., ami magyar 
kiadásban csak a rendszerváltozással egy időben jelent meg: NAGY Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. 
1-2. kötet. Európa – História, Budapest, 1990. 
27  Hungarian Spies for America. Intelligence Digest. 1950/13-14. 54-55.; A Soviet Project Wrecked. 
Intelligence Digest. 1950/13-14. 191-192. o. 
28  MARKÓ György: Adalékok a hadsereg felügyelőjének portréjához. 80 éve született Pálffy György. 
Honvédségi Szemle 1989/5. 109-113.; MARKÓ György: A hadsereg felügyelője. Nyolcvan éve született Pálffy 
György. Népszabadság. 1989. szeptember 7., 7. o.; MARKÓ György: A miniszter árnyékában. Új tükör 
1988/13. 18-19. o. 
29 A teljesség igénye nélkül: „A kard éle a hadseregben: a Katonapolitikai Osztály”  című fejezet, In: BERKI 
Mihály: Az Államvédelmi Hatóság. Magyar Egyeztető Testület, Budapest, 1994. 36-37. o.; vagy „A HM 
Katona Politikai Osztály és jogutódai” című fejezet, In: SZAKÁCS Sándor, ZINNER Tibor: A háború 
megváltozott természete – Adatok és adalékok, tények és összefüggések, 1944-1948. Genius Gold Rt., 
Budapest, 1997. 136-141. o.; A felsorolt művek hivatkozott fejezetei a korábbi visszaemlékezéseknél és 
szórványos információknál nem tartalmaztak többet. 
30 A Történeti Hivatal létrehozásáról és a munka megindulásáról: MARKÓ György: A Történeti Hivatal 1997-
1998. évi tevékenységéről. In: Gyarmati György (szerk.): Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. 
Történeti Hivatal, Budapest, 1999. 11-28. o.; A Történeti Hivatal megalakulásával és a jogszabályi 
kötelezettséggel párhuzamosan a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltára is megkezdte 
a HM Katona Politikai Osztály (később csoportfőnökség és főcsoportfőnökség) 1945 és 1949 közötti 
iratainak feltárását. GYARMATI  György (szerk.): Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Történeti 
Hivatal, Budapest, 1999. 20. o. 
31 1994. évi XXIII. törvény (az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket 
betöltő személyek ellenőrzéséről) módosításai alapján 1996/1997-ben. 
32  2003. törvény III. törvény (az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról) alapján 2003-ban. 
33  A levéltár 1999-től 2003-ig jelentette meg „Trezor”  című évkönyvét, 2007-től „Betekintő”  néven 
negyedévente megjelenő internetes folyóiratot működtet, önálló monográfiák és forrásgyűjtemények kiadását 
támogatja, valamint folyamatosan szervezi szakmai rendezvényeit, amelyek anyagát szintén publikálja. 
Utóbbiak mindegyikére jellemző, hogy fóruma volt a történeti kutatásoknak és közvetve próbálta helyükre 
rakni a HM Katona Politikai Osztály történetének egyes mozaikdarabjait. 
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A volt államvédelmi és állambiztonsági szervek iratállományának kutathatóvá tételével 
párhuzamosan nem történt meg a katonai szervek szervezettörténetének rendszerezett 
feldolgozása.34 A kijelentés különösen igaz, ha a katonai és a polgári, a HM Katona 
Politikai Osztály és a BM Államvédelmi Osztály (és jogelőd Politikai Rendészeti 
Osztályok) intézménytörténet hasonlítjuk össze.35  Ez utóbbi hátterében nem csak a 
szakmai és társadalmi érdeklődés hangsúlyai, de az intézménytörténet eltérő kutatási 
lehetőségei és nehézségei is álltak.36 A szervezet struktúrájáról, illetve működéséről, a 
hadseregről és a katonapolitikáról Okváth Imre végzett feltáró munkát. Átlépve a régi 
kliséken, a „Bástya a béke frontján” című könyve tudományos alapossággal foglalkozott a 
magyar haderő 1945 után kezdődő fejlesztésével és a politikában betöltött szerepével.37 
Elsőként a rendszerváltást követően önálló tanulmánya jelent meg a HM Katona Politikai 
Osztály, Csoportfőnökség, majd HM Katona Elhárító Főcsoportfőnökség 1945 és 1950 
közötti szervezeti változásairól és működéséről a Gyarmati György által szerkesztett 
„Államvédelem a Rákosi-korszakban” című tanulmánykötetben.38  Okváth Imrének az 
ezredfordulón végzett kutatása origójává vált a későbbi kutatásoknak. Tanulmányának 
címe a korszakkal foglalkozó tudományos szakirodalmak lábjegyzeteiben ismertté tette az 
osztály önképének jelmondatát: „Sziget egy reakciós tenger közepén.” 

A felsoroltakon kívül az elmúlt évtizedben több helyen tűntek fel az osztály vezető 
személyiségeire, tevékenységére, működésére vonatkozó szórványos információk.39  A 

                                                 
34 A Történeti Hivatal megalakulását és az 1997. szeptember 1-i munkakezdést követően Markó György által 
megfogalmazott „ajánlások” egyike a HM Katona Politikai Osztály szervezet- és működéstörténetének 
megírására irányult. OKVÁTH Imre: Számvetés a „végiggondolt teendőkről”.  Betekintő 2012/3.; A fent 
hivatkozott művek és Okváth Imre: „Sziget egy reakciós tenger közepén” című tanulmányát leszámítva, a 
kutatási terület még mindig sok lehetőséget rejt. 
35 Cseh Gergő Bendegúznak a magyar állambiztonsági szervek intézménytörténetéről írt vázlata napjainkban 
is hasznos kapaszkodó minden kutatónak, de az 1945 és 1950 közötti katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
alulreprezentált a polgári társszervekhez képest. A tanulmány 1945 és 1950 közötti időszakára vonatkozó 
négy oldalon a polgári szervek három és fél oldalt, a katonaiak 1-2 bekezdést tesznek ki. CSEH Gergő 
Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata (1945–1990). In: Gyarmati 
György (szerk.): A Történeti Hivatal Évkönyve. Történeti Hivatal, Budapest, 1999. 73-77. o.; RÉVÉSZ Béla: 
Források a titkosszolgálatok politológiai tanulmányozásához. [JATE Press, Szeged, 2010.] című műve a 
katona szolgálatok intézménytörténetét 1947-től ismertette, a HM Katona Politikai Osztály kimaradt. RÉVÉSZ 
2010. 52. o. 
36 GYARMATI  1999a. 7. o. 
37 OKVÁTH  Imre: Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika 1945-1956. Aquila Kiadó; 
Debrecen, 1998. 
38 OKVÁTH  Imre: „Sziget egy reakciós tenger közepén” - Adalékok a Katpol történetéhez, 1945-1949. In: 
Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-korszakban. Történeti Hivatal; Budapest, 2000. 57-98. o. 
39 IMRE Lajos: A hadászati rádiófelderítés a hidegháború éveiben 1946-1990. Felderítő Szemle 2008/E. 94-
99. o.; VÁRHEGYI István: A magyar rádiófelderítés működése a hidegháború éveiben. Felderítő Szemle 
(Katonai Felderítő Hivatal) 2008/E. 53-82.; VADÁSZ Iván: A magyar katonai rejtjelmegfejtés története. 
Felderítő Szemle (Katonai Felderítő Hivatal) 2007/E. 181-202.; A példaként hivatkozott tanulmányokban 
közös, hogy a katonai titkosszolgálatok múltját ápolni hivatott folyóirat részeként forrásjegyzék nélkül 
közöltek adatokat, amelyek ezért csak fenntartással kezelhetőek. Az első szerző 1945. március 3-ára, a 
második 1944 februárjára tette a HM Katona Politikai Osztály megalakulását. Az osztály első székhelyét és 
szervezetének egyszerűsített felépítését mindketten tévesen adták meg. Az osztályra vonatkozóan például: 
RITTER László: Titkos háború a szovjet blokk és Jugoszlávia között, 1948-1955. Történelmi Szemle 2012/1. 
133-160. o.; BIKKI István: A titkos operatív technikai rendszabályok és módszerek, valamint a K-ellenőrzés 
alkalmazására vonatkozó szabályok 1945 és 1990 között. Betekintő 2010/1. és BIKKI István: A titkos operatív 
technikai rendszabályok és módszerek, valamint a K-ellenőrzés alkalmazására vonatkozó szabályok 1945 és 
1990 között. In: Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és a titkos adatgyűjtés 
világából (1785-2011). Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Budapest, 2012. 329-352. o.; BORVENDÉG 

Zsuzsanna: „Ez nem spicliskedés, hanem felderítés.” A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 
1945-1962. között. Betekintő 2001/2.; GYARAKI  Károly: A katonai elhárítás történetéből. Hadtudomány 
1995/1. 106-114. o.; MARKÓ György: A magyar katonai hírszerzés-felderítés szerepe, jelentősége a magyar 
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hivatkozott irodalmak többsége nem, vagy csak néhány sorban, esetleg csekély 
terjedelemben foglalkoztak az első hónapok, évek eseményeivel.40 A doktori disszertáció 
benyújtását közvetlenül megelőző években több tanulmány született, amelyek Okváth 
Imre41 és a szerző kutatásaihoz kapcsolódtak.42 

                                                                                                                                                    
hadtörténelemben. Felderítő Szemle 2008/E. 13-18. o.; KIS-KAPIN Róbert: „Ugy éltem itt, mint buborék a 
vizen... Betekintő 2007/2.; SZ. KOVÁCS Éva: A magyar hírszerzés tevékenysége Ausztriában (1945-1965). 
Betekintő 2013/2.; SZABÓ József János: A magyar katonai hírszerzés 1945-1956. Felderítő Szemle 2008/E. 
46-59. o.; ZSITNYÁNYI  Ildikó: Egy „titkos háború” természete. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 
tagjaival szemben lefolytatott internálási és büntetőeljárási gyakorlat, 1948-1950. Hadtörténelmi 
Közlemények, 2002/4. 1086-1101. o.; HORVÁTH Csaba: A magyar harcászati-hadműveleti felderítés 
története 1918-1990. Felderítő Szemle 2008/E. 107-149. o.; TÓTH Eszter: A politikai és gazdasági hírszerzés 
szervezettörténete, 1945-1990. Betekintő, 2011/2.; ZSITNYÁNYI  Ildikó: „A hazáért mindhalálig!” A magyar 
tisztikar ellen irányuló perek, 1945-1953. In: OKVÁTH  Imre (szerk.): Katonai perek a kommunista diktatúra 
időszakában 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború 
kezdeti időszakában. Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 173-197. o. 
40 A szervezet kezdeti időszakáról a legterjedelmesebb és legpontosabb leírást Okváth Imre nyújtotta, aki 
tanulmányában másfél oldalon keresztül foglalkozott az első hónapok eseményeivel. OKVÁTH  2000. 58-60. o. 
41 OKVÁTH  Imre: Katonaperek a „Katpolon” belül 1948-1953. In: Szederjes Cecília (szerk.): Megtorlások 
évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Nógrád Megyei Levéltár - 1956-os 
Intézet, Salgótarján-Budapest, 2008. 125-142. o.; OKVÁTH  Imre: Angol kémhálózat a Katpolon 1946-1947. 
In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Petrás Éva, Rainer M. János (szerk.): Megértő történelem. 
Tanulmányok Gyarmati György hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 57-66. o.; 
OKVÁTH  Imre: Kémek kémek ellen. Adalékok a katonai hírszerzés tevékenységéhez a hidegháború kezdeti 
időszakában. In: Gyarmati György, Palasik Mária (szerk.): A Nagy Testvér szatócsboltja. Tanulmányok a 
magyar titkosszolgálatok 1945 utáni történetéből. Állambiztonsági Szolgálatok Történet Levéltára – 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012. 67-92. o. 
42 DÁVID , Ferenc: Le services de renseignement militaires hongrois aux derniers jours de la Seconde Guerre 
mondiale. In: Krisztián Bene, Ferenc Dávid (ed.): Le France, les Français en guerre(s) et l’Europe médiane 
aux XIXe et XXe siècles. Éditions Codex, Talmont St. Hilaire, 2015. 123-130. o.; DÁVID , Ferenc: Hungarian 
foreign policy and the Caucasian region in the 1940s. Archivum Ottomanicum 2014. (31.) 157-166. o.; 
DÁVID  Ferenc: A magyar katonai rádiófelderítés második világháborút követő újjászervezésének szervezeti 
alapjai (1945-1947). Felderítő Szemle 2014/3. 108-121. o.; DÁVID  Ferenc: A magyar katonai hírszerzés 
1945-ös újjászervezése. In: Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Sarlós István (szerk.): Fejezetek a 
hadtörténelemből 3. Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2014 között elhangzott előadásaiból. MHTT, 
Pécs, 2014. 43-68. o.; DÁVID  Ferenc: Jogi kérdőjelek a HM Katona Politikai Osztály létrejöttében és 
feladatszabásában. In: Tavaszi Szél konferencia-kiadvány, 2014. (megjelenés alatt); DÁVID  Ferenc: „Fából 
vaskarika”, avagy: a magyar katonai államvédelmi szervek 1945 utáni újjászervezésének jogi és szervezeti 
alapjai. Nemzetbiztonsági Szemle 2014/1. 114-132. o.; DÁVID  Ferenc: Földy Lajos a magyar katonai 
elhárítás élén: egy karrier francia vonatkozásai. In: Kultúrák keresztútján. Újlatin Filológia 9., MTA Pécsi 
Területi Bizottsága Romanisztikai Munkacsoport ; PTE Romanisztikai Intézet, Francia Tanszék, Pécs 2014. 
127-136. o.; DÁVID , Ferenc: Les services de renseignement militaires hongrois et la France au début des 
années 1940. In: Krisztián Bene, Ferenc Dávid (szerk.): Entre coopération et antagonismes. Les dimensions 
des relations franco-hongroises, de l’époque moderne à l’integration européenne. Éditions Codex, Talmont 
St. Hilaire, 2014. 87-94. o.; DÁVID FERENC: Les combattants hongrois de la Résistance française. Derniere 
Guerre Mondiale 2013/4. 19-24. o.; DÁVID  Ferenc: A katonai titkosszolgálatok az 1945-ös újjászervezés 
időszakában. In: Dávid Ferenc, Bene Krisztián, Deák Máté, Gőzsy Zoltán, Vitári Zsolt: Kutatási Füzetek 19. 
Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola, Pécs, 2013. 37-66. o.; DÁVID  Ferenc: A magyar 
katonai titkosszolgálatok és a szovjet partnerszolgálatok kapcsolata 1945 és 1947 között. In: Bebesi György, 
Lengyel Gábor: Kutatási Füzetek 18., MOSZT-könyvek 5. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar, Pécs, 2013. 295-308. o.; DÁVID  Ferenc Történeti visszatekintés a magyar titkosszolgálatokra. In: 
Kobolka István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek. Nemzeti Közszolgálati Tankönyvkiadó ZRt., 
Budapest, 2013. 11-30. o.; DÁVID  Ferenc A háborús bűncselekmények jelentősége a HM Katona Politikai 
Osztály megalakításánál. Magyar Rendészet 2012/4. 205-212. o.; DÁVID  Ferenc: A magyar katonai 
hírszerzés és elhárítás második világháborút követő megszervezésének körülményei. Sereg Szemle 2012/4. 
175-188. o.; DÁVID  Ferenc: Arcélek a magyar katonai elhárítás történetéből: Korondi (Dergán) Béla György 
(1914-1949). Szakmai Szemle (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) 2012/2. 185-193. o.; DÁVID  Ferenc: A 
magyar katonai hírszerzés és francia vonala 1945 és 1950 között. In: Oszetzky Éva, Bene Krisztián (szerk.): 
Újlatin nyelvek és kultúrák. PTE, MTA PAB, Pécs, 2012. 317-326. o.; DÁVID  Ferenc: „Akinél a fegyver” – a 
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1.3. A kutatásba bevont levéltári és egyéb gyűjteményi források 

 
A doktori kutatásaim és a disszertáció megírása során a könyvészeti szakirodalom szűkös 
lehetőségei miatt a katonai hírszerző és elhárító szolgálat megszervezésére és a HM Katona 
Politikai Osztály szervezet- és működéstörténetére vonatkozó kutatásaimat hazai és 
külföldi levéltárak, valamint más köz- és magángyűjtemények iratanyagára alapoztam. A 
disszertáció szempontjából a hazai levéltárak és kutatási lehetőségek sorában az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Hadtörténelmi Levéltárát és Központi Irattárát emelném ki. Utóbbiak mellett kutatásomat a 
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára vonatkozó iratanyagára is kiterjesztettem. A közgyűjtemények sorában, kisegítő 
jelleggel a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Technikatörténeti Gyűjteményének tárgyi 
és papír alapú emlékeit, valamint magángyűjteményekből az osztály korábbi vezetőinek 
visszaemlékezéseit, személyes iratait használtam fel. 

A magyar levéltári kutatásaim alapját a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Hadtörténelmi Levéltárában, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárában őrzött iratanyag alkotja. A közelmúltban egy korábbi törvényi felhatalmazás 
alapján az 1945 utáni katonai hírszerző és elhárító szolgálatra, így a HM KPO-ra 
vonatkozó iratállományt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltára az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának adta át.43  A levéltári kutatási 
lehetőség fragmentáltságának oka, hogy az osztály irattárának jelentős része már 1950. 
január 31-ével, a HM Katona Elhárító Főcsoportfőnökség átszervezése és részeinek az 
Államvédelmi Hatóságba történt integrálása során átkerült. Akkor, az 1949/1950-es évek 
fordulóján alig egy hónapig tartó átadás-átvételt követően nemcsak szétvált a 
főcsoportfőnökség (1945 és 1947 között osztály) korábban egységes iratállománya,44 de a 
későbbi iratmegsemmisítések sem kíméltek a nyilvántartást.45 A fuzionálást nehezíti, hogy 
a rendszerváltozást követő, majd napjaink iratátadásával a HM Katona Politikai Osztályra 
(Csoportfőnökségre, ill. HM Katonai Elhárító Főcsoportfőnökségre) vonatkozó iratok nem 
kerültek át egységesen az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárába. Ennek egyik oka az 
1945 és 1950 közötti honvédelmi igazgatás és ügyiratkezelés sajátosságában érhető tetten. 
A honvédelmi tárca korabeli ügyiratkezelése alapján az osztály iratainak egy jelentős része 
ma sem választható el a HM Elnökségi és Általános, a honvéd kerületi parancsnokságok, 
vagy a Magyar Néphadsereg alakulatainak irataitól. Ez azt jelenti, hogy az 1945 és 1950 

                                                                                                                                                    
magyar katonai titkosszolgálatok szerepe a Határőrség 1946-os átszervezésében. In: Strausz Péter, Zachar 
Péter Krisztián (szerk.): Történelmi emlékezet és identitás. Heraldika Kiadó, Budapest, 2012. 209-223. o.; 
DÁVID  Ferenc: A Katpol kémelhárító tevékenysége, 1945-1950. Francia kémek, magyar elhárítás. In: 
Oszetzky Éva, Bene Krisztián (szerk.): Újlatin nyelvek és kultúrák. PTE, MTA PAB, Pécs, 2011. 247-258. o.; 
DÁVID  Ferenc: A Katpol szervezete és jelentősége a pártállamiság kiépítésében, 1945-1950. In: Antos Balázs, 
Tamás Ágnes (szerk.): Szemelvények ötszáz év magyar történelméből. A III. modern kori magyar történeti 
PhD konferencia tanulmányai. Szeged, 2011. 259-269. o.; DÁVID  Ferenc: A katonai titkosszolgálatok az 
1945-ös újjászervezés időszakában. Kút 2011-2013. (összevont szám) 169-190. o. 
43 Az átadás átvétel 2013-ban történt, jogi alapját az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének 
feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény biztosította. 
44 Az átadás-átvétel már az 1949/1950-es évek fordulóján sem tűnt egyszerűnek és logikusnak: „A személyi 
anyagok összeállítása nem okozott nagy gondot (…). Az iratanyagé annál inkább, mert öt év teljes anyagából 
kellett kiválogatni az elhárításra vonatkozót, s ez az irattárnak is, nekem is óriási munkát adott. (…) Jellemző, 
hogy a teljes átadás – a személyi anyagokat is beleértve – egy fél nap alatt lebonyolódott (sic!).”  KORNIS 
1988. 217-218. o. 
45  „Úgy tűnik, hogy a második világháború utáni évtizedekben a belügyi, állambiztonsági szervek 
visszatérően semmisítették meg a saját szervezetükről, működésükről az utókort tájékoztatható iratokat.” In: 
GYARMATI  1999 7. o. 
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közötti időszak katonai államvédelmi iratanyagának kutatási lehetőségei megváltoztak 
ugyan, de nem egyszerűsödtek.46 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában található releváns 
levéltári források száma korlátozott, ami a korszakban specifikusnak is mondható a harcok 
után újjászerveződő államigazgatás esetében.47 A HM KPO működése csak 1945 júniusát 
követően konszolidálódott, azt megelőzően az osztály a szervezeti és működési állapotokat 
nem dokumentálta.48 Az osztály – ügykörének bizalmas volta miatt – külön segédhivatallal 
rendelkezett, és a HM-től saját elnökségi és általános iktatószám-tartományt kapott.49 A 
felszínes, kezdetben nem is létező dokumentálás és az iktatási rend későbbi bevezetése 
csak meghatározott korai ügydarabok (nyomozati és vizsgálati, valamint ranghelyesbítési 
és előléptetési anyagok),50  illetve a töredékesen fennmaradt iratok51  kutatását teszik 
lehetővé. Csak 1945 nyarától állnak rendelkezésünkre a szervezet belső működésének 
szabályozására kiadott bizalmas tiszti parancsok,52 osztály napiparancsok,53 valamint a 
Hírszerző alosztály napiparancsai.54 Az iratok felhasználhatósága korlátozott az 1945. 
március és június közötti időszak esetében. Az irathiányos időszakokban kapaszkodót 
jelenthetnek a HM Elnökségének iratai,55 a tárca belső eligazításai,56 bizalmas belső 
eligazításai,57  házi parancsai,58  bizalmas házi parancsai,59  bizalmas (had-)parancsai,60 
utóbbiak kiegészítéseket is tartalmazó dupluma,61  amelyek személyzeti és szervezési 
utasításokat tartalmaznak. A korábbi vegyes állapotok eredményeként a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában maradtak az osztály működésének, egyedi 
ügyeinek, katona politikai nyilvántartásának töredékei.62 Közvetve ezt a bázist erősítik a 
Honvédelmi Minisztérium 1945 és 1950 közötti iratai: a HM „Elnöki” és „Általános” 

                                                 
46 Kutatásaimat a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárában folytattam, így az átadott-átvett, jelenleg rendezés 
alatt álló iratanyagok esetében a disszertáció hivatkozásai is ezt a logikát követik. 
47 MARKÓ 2011. 11-12. o. 
48 KORNIS 1988. 64-66. o. 
49  A HM elnökségi iktatótól a 121.350-től kezdődő, az általános iktatótól a 63.501 számtól kezdődő 
számcsoportot kapta az osztály [HL. HM. 825. d. 5. csomó (cs.) 21. számú (sz.) házi (h.) parancs (pcs.)], amit 
a helytelen iktatási rendszer miatt először módosítottak (HL. HM. 826. d. 127. sz. h. pcs.), majd utólag az 
elnöki tartományban 100.001-150.000, általános számcsoportban 600.001-700.000 között (HL. HM. 826. d. 
140. sz. h. pcs.) jelölték ki az osztály iktatási tartományát. A szétszórtság miatt a HM Katona Politikai 
Osztály jelzete alatt növekvő sorrendben az első megmaradt elnökségi irat 1945. június 19-i dátumozással a 
63.712-es számot viselte [HL. HM. 1945. Elnökség (Eln.) 63.712]. 
50 Visszautal az osztály 1945. májusi tevékenységére az Antal László őrvezető elleni ügyben, amit 1945. 
május 7-én küldött át a MÁR Budapesti Főkapitányság PRO, de feltehetően később került iktatásra (HL. HM. 
1945. Eln. 121.781), illetve a HM Katona Politikai Osztály iratanyaga között fennmaradt legkisebb 
iktatószámú (folyószámszerinti) irat dr. Parádi István csendőr (csö.) százados 1945. június 19-én kelt 
előléptetési ügye volt (HL. HM. 1945. Eln. 63.712). 
51 HL. HM. 852. d. 
52 Az 1. sz. bizalmas (biz.) tiszti (ti.) osztályparancsot (o. pcs.) 1945. július 10-én adták ki. HL. MN. 185/7/82 
mikrofilm (mf.) 
53 Az 1. sz. o. napi parancsot (npcs.) 1945. június 5-én adták ki. HL. MN. 102/08/529 cs. 
54 Az 1. sz. alosztály (alo.) npcs.-ot 1945. augusztus 9-én adták ki. HL. MN. 102/08/528 cs. 
55 HL. HM. Eln. Törzsanyag (Elnöki- és Általános sorozat) 
56 A 2. sz. belső (b.) eligazítást (elig.) Hátszegi Ottó vezérkari ezredes adta ki Budapesten 1945. február 26-
án. HL. HM. 825. d. 1. cs. 2. sz. b. elig. 
57 Az 1. sz. biz. b. elig.-t Budapesten adták ki 1945. március 3-án. HL. HM. 825. d. 3. cs. 1. sz. biz. b. elig. 
58 Az 1. sz. h. pcs. Budapesten adták ki 1945. április 12-én. HL. HM. 825. d. 4. cs. 1. sz. h. pcs. 
59 Az 1. sz. biz. pcs. Budapesten adták ki 1945. május 16-án. HL. HM. 825. d. 2. cs. 1. sz. biz. h. pcs. 
60 HL. HM. 825. d. 3. cs. 
61 HL. HM. 826. d. 
62 HL. HM. 848-855. d. 
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iratok 1945-1949., a HM Szervek 1945-1950. évi iratai,63  utóbbiak segédkönyvei,64 
valamint a katonai igazgatás, így a Magyar Néphadsereg katonai területi szervei 1945-
1949.,65 alakulatai 1945-1949.66 stb. iratai.67 Ezt egészíti ki HM HIM által őrzött budapesti 
Katonai Kollégium bírósági68 és a Központi Irattár személyi nyilvántartási anyagai.69 A 
katonai igazgatás iratanyaga mellett további tematikus forráscsoportokat, 
visszaemlékezéseket, személyes iratokat, nyilvántartási ívéket találunk a Magyar 
Néphadsereg Különgyűjteményében, a Personáliában,70  a katonai nyilvántartási lapok 
között71 és a Tanulmánygyűjteményben.72 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára széles és releváns forrásbázist kínál 
a hírszerző és elhárító szolgálat megszervezésének, a HM KPO 1945 és 1947 közötti 
történetének mélyebb megismeréséhez. A kutatók oldaláról az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárának a HM HIM-hez képest eltérő nyilvántartási rendszere 
és iratrendezési logikája miatt az ott őrzött iratanyag irattani kutatása és a releváns tartalom 
feltárása hosszadalmas és aprólékos munkát igényel. A disszertáció szempontjából jelentős, 
eseményekhez, helyszínekhez és személyekhez kapcsolódó iratokat a levéltár az 
állambiztonsági szervek ügyvitelétől örökölt dossziérendszerben és nyilvántartási kartonok 
egységében kezeli. Ezeket egészítik ki a hiányos, a disszertáció témaválasztását kevésbé 
érintő, az állambiztonsági szervek szervezetét és működését visszatükröző klasszikus 
„szálas” iratcsoportok.73 

A szervezeti egységekhez nem kapcsolódó állambiztonsági iratok között, a volt zárt 
irattár levéltári iratállománya az osztály alkalmazottai ellen74 vagy az osztály által polgári 
és katonai személyekkel szemben lefolytatott perek dokumentációját öleli fel. A hálózati, 
operatív, vizsgálati iratok dossziérendszerében, így például a Központi operatív 

                                                 
63 Ide tartoznak mind az Elnökség szervei, mind a disszertáció szempontjából releváns szervezeti egységek, 
mint Államtitkári Hivatal, Katonai államtitkár, parancsgyűjtemények, Honvédség felügyelője, HM Katona 
Politikai Osztály, Igazoló Bizottság irata, valamint a Nemzetgyűlési-országgyűlési és a SZEB jegyzőkönyvei. 
64 HM Elnöki és Általános iktatók 1945-1947. 
65 A katonai igazgatás 1945., majd 1946. évi struktúrája alapján a honvéd kerületi parancsnokságok iratait. 
HL. MN. Katona területi szervek 1945-1949. 
66 Az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztály és alárendelt alakulatai, valamint a műszaki alakulatok iratai. HL. 
MN. Alakulatok 1945-1949. 
67 Utóbbi oka, hogy a honvéd határőrség (1946. április 1-től), a honvéd kerületek (1946. június 15-ig) és a 
honvéd alakulatok katonai elhárító szakállománya a honvédség és a HM Katona Politikai Osztály illetékes 
parancsnokának kettős alárendeltségébe tartoztak. HL. MN. Katona területi szervek 1945-1949. 
68 HL. Bíróságok (B.) iratanyaga. 
69 Központi Irattár (KI.) személyi nyilvántartási iratok. 
70 Elek Tibor (HL. Pers. 24.); Németh József (HL. Pers. 144.), Örley Zoltán (HL. Pers. 147.), vagy Stifter 
János (HL. Pers. 177.) iratanyaga. 
71 Továbbiakban: HL. AKVI. 
72  A HM Katona Politikai Osztály szervezetére, működésére és személyi állományára vonatkozóan, a 
teljesség igénye nélkül: Páricsi Ernő (HL. Tgy. 292. d. 3065. őe.), Kornis Pál (HL. Tgy. 295. d. 3098. őe.), 
Pálffy Istvánné (HL. TGy. 250. d. 2791. őe.), Federmayer István (visszaemlékezés Szigethy Miklósra) (HL. 
Tgy. 289. d. 3039. őe.) stb. 
73 Az eltérő módszertani megközelítéséhez: PETRIKNÉ Vámos Ida: Iratok a Történeti Hivatalban. Vázlat a 
volt állambiztonsági szervek iratanyagának irattani feldolgozásához. In: Gyarmati György (szerk.): Trezor 1. 
A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Történeti Hivatal, Budapest, 1999. 29-60. o. 
74 Az ÁBTL. 2.1. jelzett alatt az osztály vezető és meghatározó személyei közül Berkesi András (ÁBTL. 2.1. 
IV/5., IV/5-a.), Földy Lajos (ÁBTL. 2.1. IV/12.), Gát Zoltán (ÁBTL. 2.1. VII/38.), Kardos György (ÁBTL. 
2.1. VII/21., VII/22., VII/22-a.), Korondi Béla (ÁBTL. 2.1. I/15., I/15-a.), Lukács György (ÁBTL. 2.1. 
VII/41., VII/41-a.), Marschall László (ÁBTL. I/5., I/5-a.), Pálffy György (ÁBTL. 2.1. I/14., I/14-a., I/14-b.), 
Pataki Ernő (ÁBTL. 2.1. IV/32.), Rosenfeld Edit (ÁBTL. 2.1. XIII/7.), Sármány József (ÁBTL. 2.1. I/123.), 
személyére és másokra vonatkozó iratokat. 
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nyilvántartást végző szervezeti egységek,75 vagy a volt BM III/I. Csoportfőnökség és 
jogelődei által kezelt dossziék között további,76 a HM KPO-hoz valamilyen formában 
kötődő személyekre vonatkozó iratokat és adalékokat találunk. Az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára gyűjteményében több átfogó jellegű, a kutatást támogató 
iratanyagot kutathatunk.77  Az A-dossziék az állambiztonsági munkához készült 
háttéranyagokat78: az egyedi ügyek bemutatása és szakmai elemzése mellett oktatási, 
szakmatörténeti dokumentumokat, egyedi ügyekben elítélt személyek, gyakran volt 
beosztottak nyomozati, vizsgálati, bírósági anyagait tartalmazzák.79  Természetesen az 
állambiztonsági szolgálatok nyilvántartási logikája szerint, utóbbiak jelzetei alatt további 
iratokra történő hivatkozásokat találunk, amelyek a kutatást támogató adalék információval 
szolgálnak. 

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár esetében (a levéltárban őrzött iratok 
jellege alapján) a HM Katona Politikai Osztály szervezet- és működéstörténete, személyi 
állománya szempontjából a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) 
iratanyagát kell kiemelni. Az arányokat tekintve itt is megállapítható, hogy összehasonlítva 
a katonai és a polgári államvédelmi szerveket, utóbbiról több forrás áll a kutatók 
rendelkezésére. A katonai hírszerző és elhárító szolgálat tájékozató tevékenységének egyik 
végpontja az MKP felső vezetése volt, míg a HM KPO működésének politikai és személyi 
kérdései a kommunista párt osztályainak ügyviteli szintjén jelentek meg. A disszertáció 
szempontjából a két legjelentősebb fond a kommunista és a szociáldemokrata párt 
iratanyagát foglalja magába.80 

Az MKP fond tartalmazza a kommunista párt karhatalmi és honvédségi osztályának 
jelentéseit, a HM KPO egyes jelentéseit és azok mellékleteit, valamint az elődszervekre 
vonatkozó összefoglalókat.81 Az MKP mellett a SZDP is rendelkezett kulcspozíciókkal és 
érdekeltséggel a HM-ben és a HM KPO-n. A miniszter és a minisztérium politikai 
államtitkár irodájának iratai között személyügyi ügyek, utasítások, jelentések, panaszok stb. 
szerepelnek és árnyalják az osztály működéséről alkotott képet, a két párt viszonyát és 
kötélhúzását a szervezet irányításáért folytatott küzdelemben.82 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára különleges helyet foglal el a hazai 
közgyűjtemények sorában. A levéltárban őrzött iratanyag jelentős szerepet játszott a HM 
KPO történetének megismerése során. Kutatásaim során kisegítő jelleggel vontam be az 
1944-1947 közötti minisztertanácsi ülések jegyzőkönyveit,83 a kommunista vezetők titkári 

                                                 
75 ÁBTL. 3.1.; Az osztály alkalmazásában állt nyílt állományú személyek esetében: Abrudbányai Aladár 
(ÁBTL. 3.1.9. V-23636.); Szörényi Endre (ÁBTL. 3.1.9. V-105762.), Tanács György (ÁBTL. 3.1.9. V-249.), 
Tarnai Endre (ÁBTL. 3.1.9. V-55050.), Tarnóczi Imre (ÁBTL. 3.1.9. V-77995.),Varjú Kálmán (ÁBTL. 3.1.5. 
O-9295.), Vértes Imre (ÁBTL. 3.1.9. V-11866.) ügyét. 
76 ÁBTL. 3.2.; Boros Miklós (ÁBTL. 3.2.4. K-1164.), Ferenczy József (ÁBTL. 3.2.4. K-252.), Kruchina 
Viktor (ÁBTL. 3.2.4. K-1414.), Szörényi Endre (ÁBTL. 3.2.4. K-769.), Vértes Imre (ÁBTL. 3.2.4. K-1254.) 
ügyét. 
77 ÁBTL. 4. Gyűjtemények 
78 ÁBTL. 4.1. 
79 A teljesség igénye nélkül, itt találjuk „Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység és az 
ellene való harc” négy kötetes szakmatörténeti összefoglalóját (ÁBTL. 4.1. A-1363/1-4.), „A katonai 
elhárítás történetét” (ÁBTL. 4.1. A-3442/1.), vagy egyedi ügyeket, mint Földy Lajos (ÁBTL. 2.1. A-
2126/2.), Dudás Béla és Kruchina Viktor (ÁBTL. 4.1. A-2126/91.), Záhonyi Brúnó (ÁBTL. 4.1. A-
2126/119.), Saly Lajos (ÁBTL. 4.1. A-2126/162.), vagy Vörös János (ÁBTL. 4.1. A-2126/135.), dálnoki 
Veres Lajos (ÁBTL. 4.1. A-2126/165.) stb. esetében. 
80 PIL. 274. és 283. f. 
81 PIL. 274. f. 11. cs. őrzési egységei alatt. 
82 Ezen a ponton az SZDP államtitkárának iratai (PIL. 283. f. 10., 16., 21., 27. cs. és a HL. HM. 819., 820. d.) 
összekapcsolódnak és kiegészítik egymást. 
83 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL.) XIX.–A–83–a., Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 
1944. december 23. – 1947. május 31. 
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iratait84 és a Magyar Távirati Iroda iratanyagát. A levéltárban megtalálhatók az osztály volt 
vezető beosztású személyeinek peres iratai, amelyek egyes adatok tekintetében relevánsak, 
de ezek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, vagy a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárában is fellelhetőek.85 

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Technikatörténeti Gyűjteménye a szolgálat 
Bartók Béla úti objektumában állít emléket a magyar katonai hírszerzés (és részben az 
elhárítás) 1918 és napjaink közötti történelmének. A Magyar Néphadsereg alakulatainak 
hagyományőrzésére jellemző „csapatmúzeum” az 1970-es években került kialakításra és 
hivatalosan 1975. április 1-én nyílt meg.86  A Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. 
Csoportfőnökség és elődszerveinek történeti feldolgozása a gyűjtemény kialakításával egy 
időben történt.87  A HM Katona Politikai Osztály (Csoportfőnökség, és HM Katonai 
Elhárító Főcsoportfőnökség) papíralapú és tárgyi emlékei egy közös kiállító teremben 
kerültek elhelyezésre. A kiállítás tematikája az 1970-es években született szervezettörténeti 
kutatások eredményeire támaszkodik, amit kritikával kell kezelni, de egyedülálló módon 
eredeti és másolat iratokat,88  igazolványokat,89  korabeli használati tárgyakat,90 
tankönyveket91 is felvonultat. 

A kutatható külföldi levéltári források tekintetében a HM KPO-al szemben 
Magyarországról és a szolgálatról információt gyűjtő nyugati (főként angolszász) 
ellenérdekelt szolgálatok tevékenysége során keletkezett iratok jelentőségét kell 
kiemelni.92  Kutatásom során megtaláltam és felhasználtam a washingtoni National 
Archives and Records Administration, a londoni National Archives és a freiburgi 
Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv vonatkozó levéltári iratait, ahol a relevánsabb két 
angolszász közgyűjtemény 1945 után keletkezett iratait együtt, párhuzamosan érdemes 
kutatni. 93 

                                                 
84 MNL. M-KS. 276. fond 65. cs. (Rákosi Mátyás titkári iratai); M-KS. 276. fond 66. cs. (Gerő Ernő titkári 
iratai); M-KS. 276. fond 67. cs. (Farkas Mihály titkári iratai); M-KS. 276. fond 68. cs. (Révai József titkári 
iratai) stb. 
85 Gát Zoltán, az osztály Hírszerző (majd „X”) alosztályának vezetője esetében a Rajk-ügyre vonatkozó 
iratokat: MNL. M-KS. 276. f. 62. cs. 206. őe. (Másolat Gát Zoltán 1954. augusztus 25-i tanúkihallgatási 
jegyzőkönyvéről) és ÁBTL. 2.1. VII/38. (volt V-148095/1.) (Gát Zoltán) 
86 A gyűjtemény vendégkönyvének első oldala és tanulsága szerint a hivatalos megnyitót követően az elsők 
között lépték át a küszöböt a HM Katona Politikai Osztály volt vezetői: Berkesi András, Csonka György, 
Kardos György, Kornis Pál, stb.; Álljon itt a gyűjtemény vendégkönyvének egyik első, kevésbé elcsépelt 
bejegyzése, amely az osztály 1945 utáni történetét is megfelelően szemlélteti: „Kívánom, hogy azok az 
elvtársak, akik majd látogatni fogják az egyedülálló múzeumot, a mienkéhez hasonló lelkesedéssel és 
kötelességérzettel, s a mienkénél jóval nagyobb szakképzettséggel (sic!) érjenek el kimagasló érdemeket a 
Szolgálat ellátásában! Bpest, 1975. április 1. Kornis Pál t. ezds.” 
87 HL. Tgy. II/b-4. őe. (A Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. csoportfőnökség és elődszervezeteinek története 
1945-1977.) 
88 A gyűjtemény egyik előnye, hogy a kiállított eredeti és másolt iratok némelyikét a kutatásom során a 
levéltárakban már nem leltem meg.  
89 Varjas Endre 1945. augusztus 10-én kelt kétnyelvű (magyar-orosz) igazolványa, Béres László igazoló 
bizottsági határozata. 
90 A hírszerző szolgálat használati tárgyai, rádiók, a beosztottak pecsétnyomói, igazolványai stb. 
91 Például a Gát Zoltán alezredes (később ezredes) személyéhez kötött „Titkos Szolgálat” című első hírszerző 
kiképzési segédletet. 
92 További próbálkozásaim a nagyobb partner- vagy ellenérdekelt szolgálatok, így a volt szovjet, a francia és 
a török közgyűjtemények esetében nem vezettek eredményre. A szovjet források a kutatás jelentős 
továbbfejlesztését jelenthetnék, de utóbbihoz megfelelő nyelvismeret és kapcsolatok szükségesek, 
amelyeknek a szerző híján van. Elméletileg a kutatásba bevonhatnánk a környező államok állambiztonsági 
szerveinek kutatható iratállományát, de a disszertáció által tárgyalt, a második világháborút követő 1945 és 
1947 tavasza közötti időszakról nem vagy csak csekély információval szolgálna. 
93 A külföldi levéltári kutatásokat 2012 és 2014 között folytattam. 



21 
 

A National Archives a brit hírszerzés által a HM KPO-ról gyűjtött iratok egy részét 
kutathatóvá tette.94 A disszertáció szempontjából kevésbe fontosak azok a forráscsoportok, 
amelyek egyedi ügyekkel foglalkoznak, vagy csak részben érintik a magyar katonai 
hírszerző és elhárító szolgálat történetét.95 A brit szolgálat legjelentősebb, az osztály 
szervezetét, működését és személyi állományát összefoglaló jelentésére Figder Éva és 
Palasik Mária egy tanulmányában másfél évtizeddel ezelőtt már hivatkozott.96  A 
szerzőpárost a jelentésnek MÁR Államvédelmi Osztály szervezetére, működésére és 
személyi állományára vonatkozó információi érdekelték. A szerzőpáros akkor, 
lábjegyzetében ígéretet tett a HM KPO-ra vonatkozó részek ismertetésére, ami az idő 
múlásával feledésbe merült.97 Az ígéretet beváltani sem lett volna egyszerű feladat, mert az 
osztályról kevés információ állt rendelkezésre, így a brit dokumentumok vizsgálata 
aránytalanul nagy alapkutatások elvégzését igényelte volna. Amit akkor a hivatkozott 
szerzők közül senki nem sejthetett, hogy a magyar polgári és katonai államvédelmi 
szférára vonatkozóan a jelzet alatt található iratok nem mások, mint Kruchina Viktornak, a 
HM KPO akkori osztályvezető-helyettesének a brit szolgálat tisztjeinek hónapról-hónapra 
átadott dokumentumai. Figder Éva és Palasik Mária megállapítása, miszerint a BM 
Államvédelmi Osztályára vonatkozó brit feljegyzések pontatlanok, teljes mértékben 
helytállónak bizonyult.98 Kruchina tájékozatlan volt a politikai rendőrség kérdésében, nem 
fért hozzá irataikhoz, értesüléseit beosztásán és személyes kapcsolatain keresztül, 
hallomástanúként szerezte, ami egyértelmű oka a brit jelentésben szereplő tárgyi 
tévedéseknek. Ezzel szemben a HM KPO esetében nagyobb rálátással bírt a szolgálat 
működésére, szervezetére és az ott dolgozó beosztottakra vonatkozóan. A csatolt 
mellékletek (szervezeti ábra, állománytábla, jelentések stb.) már eredeti dokumentumok 
helyben készült másolataiként kerültek a brit hírszerzés birtokába. Az angolszász országok 
közötti együttműködés eredményeként ugyanezek, valamint további iratok kerültek az 
amerikai partnerszolgálatok birtokába, így a washingtoni nemzeti levéltárba. 

A brit levéltár rejti Kruchina Viktornak, a volt osztályvezető-helyettes, majd átállása 
után a brit szolgálatok keleti-európai szakértőjének iratait.99 Az iratokat eredetileg 2064-ig 
zártnak nyilvánították és a kutatók nem fértek hozzá. Kutatásom és közbenjárásom 
eredményeként100 a Freedom of Information Act 2000 alapján 2012. szeptember 10-el 
kutathatóvá tették a hivatkozott dokumentumokat. Az osztály működésére, Kruchina 
Viktor átállására vonatkozóan lényeges a volt osztályvezető-helyettes több száz oldalas 
angol nyelvű önéletírása, amelyekhez igazoló iratokat mellékelt és hosszasan foglalkozott 

                                                 
94 National Archives (NA.) Foreign Office (FO.) 371/59072.; Hungarian intelligence service and political 
police, I.: Minute sheet; II.: Introductory Notes on Hungarian I.S. and Political Police; III.: Katona Politikai 
Osztaly (KPO) Hungarian I.S.; IV.: Lis of KPO Personalities; V.: Organization of Katona Politikai Osztaly; 
VI.: Notes on provincial political police; VII.: K.P.O. Establishment; VIII.: Personnel of Katona Politikai 
Osztaly 
95 NA. Security Service (KV.) 2., például: Mary Alison Gerstenberger-Miske [NA. (KV.) 2/3324. Mary 
Alison Gerstenberger-Miske]; Establishment of an Intelligence Centre in Hungary [NA. War Office (WO.) 
204/11520.] stb. 
96 FIGDER Éva, PALASIK  Mária: Brit jelentés a magyar politikai rendőrségről 1946-ban. In: Gyarmati György 
(szerk.): Trezor 1. A Történeti Hivatal Évkönyve 1999. Történeti Hivatal, Budapest, 1999. 167-188. o. 
97 FIGDER, PALASIK  1999. 167. o.; Hasonlóan feledésbe merült RÓBERT Gábor: Az igazi szociáldemokrácia. 
Századvég, Budapest, 2001. című könyve, ami függelékben közölte az osztály állományának hivatkozott 
névsorát és beosztását. Az ott közölt adatok a kutatók számára használhatatlanok és hibásak, de a felelősség a 
szerzőt természetesen nem terheli. Róbert Gábor ad hoc módon közölte a névsort, ami kutatásai 
szempontjából csak marginális adalékkal szolgálhatott volna. 
98 FIGDER, PALASIK  1999. 174-175. o. 
99  NA. Home Office (HO.) 405/31631. (Nationality and Naturalisation: Kruchina, V E G; Kruchina, 
Kruchina-Schwanberg) 
100 NA. Freedom of Information Request No.: F0031290. 
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az 1945 és 1947 közötti időszakkal, az osztály működésével, angolszász 
kapcsolatfelvételével, majd szökésével.101  

A washingtoni National Archives and Records Administration esetében az Office of 
Strategic Services102  (OSS) új évezredben kutathatóvá tett iratai bírnak kiemelt 
jelentőséggel. A nagy mennyiségű levéltári forrás ellenére a magyar hírszerző és elhárító 
szolgálatok története, különösen a HM KPO 1945 és 1947 közötti időszaka alig kutatott.103 
A Central Intelligence Agency (CIA) által átadott és kutathatóvá tett dokumentumok az 
1940-es évek végéig ölelik fel az amerikai szolgálatnak és jogelődjének tevékenyégét. 

A fond csoporton belül megtalálhatóak a budapesti, az Amerikai Egyesült Államok által 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottságba delegált képviseleten működő hírszerző és (kém-) 
elhárító személyzet által készített feljegyzések, jelentések, kihallgatási jegyzőkönyvek.104 
Az amerikai szolgálat érdeklődése 1946 folyamán nőtt meg a magyar hírszerző és elhárító 
szolgálat iránt, amikor az belföldön és külföldön is fokozta a nyugati szövetségesekkel 
szembeni tevékenységét. A korábbi szervezetlenség és a biztonsági tudatosság hiányát 
követően akkor érzékelték először azt, hogy a magyar szervek, kiemelten a katonai HM 
KPO fokozták tevékenységüket a magyarországi angolszász képviseletek, valamint az 
osztrák és délnémet megszállási övezetek irányába.105  Az első kihallgatási 
jegyzőkönyveket mind több követte, amelyek fokozatosan az ellenérdekelt szervek 
módszereire koncentráltak. Az amerikai szolgálatok – a magyar mellett – a szovjet 
módszerekről is információkat gyűjtöttek. A magyar katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
szervezet- és működéstörténeti kutatásának leglényegesebb momentuma, amikor 1946 
nyarán a britek átadták az amerikaiaknak az osztályra és a magyar államvédelmi 
intézményrendszerre vonatkozó jelentéseket. Ezt követően az amerikai ellenérdekelt 
szolgálat a saját kihallgatásai alapján tovább gyűjtötte az osztály szervezetére, működésére 
és személyi állományára, valamint az utóbbiak változásaira vonatkozó információkat.106 A 
washingtoni nemzeti levéltár által őrzött iratok másik csoportjába a HM KPO által 
nyugatra küldött és elfogott kémekkel, illetve a magyar és szovjet fél által beszervezett, 

                                                 
101 KRUCHINA Viktor: Emlékirat. é.n. (másolat a szerző birtokában)  
102 OSS (Office of Strategic Service): a Stratégiai Szolgálatok Hivatalát a Pearl Harbort ért japán támadás és 
az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése után, 1942 júniusában hozták létre, hogy az amerikai Egyesített 
Vezérkari Főnökség részére információgyűjtést végezzen és különleges műveleteket hajtson végre. Franklin 
D. Roosevelt elnök egy new yorki ügyvédet, William Joseph Donovant bízta meg a szolgálat 
megszervezésével. Az OSS meghatározó szerepet játszott a második világháború műveleteiben, majd a 
szervezetet Harry S. Truman 1945 októberében feloszlatta és az alárendelt egységeit átszervezte. Az amerikai 
hírszerző tevékenység koordinálására 1946 januárjában alapították meg a Központi Hírszerző Csoportot (CIG, 
Central Intelligence Group), ami 1947 szeptemberétől a jogutód Központi Hírszerző Ügynökségbe (CIA, 
Central Intelligence Agency) került integrálásra. A disszertáció által tárgyal időszakban az amerikai 
hírszerzés magyarországi tevékenységét a SZEB amerikai katonai misszióján keresztül az Amerikai Egyesült 
Államok Mediterrán Hadszíntéri Parancsnoksága irányította. FEITL István (szerk.): A magyarországi 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 15. o. 
103 Állításomat a következő példa, terminológiai hiányosság is megfelelően szemlélteti. A levéltár rövidítés- 
és segédlet jegyzékében a „KATPOL”  jelentésének feloldása: „KATona POLitikai Csoport (KATPOL) a 
magyar Honvédelmi Minisztérium hírszerző osztálya volt, ami később VKF-II (Magyar Katonai Hírszerző 
Szolgálat) lett.” In: Research Aid: Cryptonyms and Terms in Declassified CIA Files. National Archives and 
Records Administration, Washington, 2007. 34. o. 
104 Az amerikai misszió szakszemélyzetének jelentéseit: Report on Mission on Hungary (NARA. RG. 226. B. 
348.); vagy a budapesti misszió első jelentését (a francia hírszerzés magyarországi tevékenységéről): General 
– French Intelligence Service; Specific – Gyorgy Pallavicini (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-1.);  
105 Penetration Attempt Against U.S. Military Representation, ACC Hungary, by Hungarian Political Police 
(NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-3.); Reported Espionage Activities by the Hungarian Military Political 
Police (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26.). 
106 Security Intelligence Notes No. 1. (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17.); Hungarian I.S. and Police 
Services Developments during Aug. 46. (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24.) 
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majd visszafordított személyekkel felvett kihallgatási jegyzőkönyvek, feljegyzések stb. 
tartoznak.107 

A Bundesarchiv Abteilung Militärarchiv által őrzött levéltári iratok felhasználási 
lehetőségei – összehasonlítva a fent hivatkozott hazai és külföldi gyűjteményekkel – 
korlátozottak. Ennek egyik oka, hogy a második világháború befejezését Németország még 
kedvezőtlenebbül élte meg, mint Magyarország.108 A német hírszerző szolgálat az 1945 és 
1947 közötti időszakban nem volt a képesség és lehetőség birtokában, hogy a magyar 
polgári és katonai illetékességi területen működő, klasszikusan hírszerző és (kém-) elhárító 
szakfeladatot ellátó szolgálat szervezetéről, működéséről és személyi állományáról 
információt gyűjtsön. A levéltárban őrzött első nyugat-német jelentések később keletkeztek 
és érdemi információt nem tartalmaznak az érdektelennek számító korábbi magyar 
állapotokról.109 

A disszertáció tematikája szempontjából a kritikával kezelt szubjektív 
visszaemlékezések, a hiányos elsődleges források és az általános, vagy egyes 
részterületekre fókuszáló munkák bevonása, valamint a hazai és külföldi levéltári 
forrásokkal történő szintetizálása jelentik a megoldást, ezért a hazai és a külföldi levéltárak, 
a magyar közgyűjtemények mellett a magángyűjteményeket is vizsgáltam. A 
rendelkezésemre álló visszaemlékezők közül hárman meghatározó szereplői voltak a 
katonai hírszerző és elhárító szolgálat második világháborút követő születésének, a HM 
KPO 1945 és 1947 közötti történetének. Kornis Pál, a szervezet párttitkára és felsőszintű 
vezetője egy hosszabb emlékiratot110  és egy rövidebb könyvet111  hagyott hátra az 
utókorra.112  Kruchina Viktor, a Szociáldemokrata Párt által HM KPO-ra oktrojált 
osztályvezető-helyettese már Londonban vetette papírra emlékeit.113 Földy Lajos, a katonai 
elhárítás vezetője, osztályvezető-helyettes, majd csoportfőnök egy levelet és két 
emlékiratot készített,114 valamint Kubinyi Ferenc gyűjteménye115 és közös beszélgetéseik 

                                                 
107 Penetration by Russian I.S. of Unites States Military Representation, Allied Control Commission for 
Hungarian. Interrogation Report of Andrew Szentgyorgy (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-5.); Penetration 
by Russian I.S. of Unites States Military Representation, Allied Control Commission for Hungary. 
Supplementary Interrogation Report (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17.); 
108 Németország – mint ismeretes – négyhatalmi katonai megszállás alá került. A disszertáció szempontjából 
releváns, az ellenérdekelt szolgálatok külföldre vonatkozó információgyűjtő tevékenysége korlátozott volt 
1945 és 1947 között. Az ellenérdekelt nyugat- (és a partnernek számító kelet-) német szolgálatok klasszikus 
hírszerző tevékenysége csak az 1940-es és 1950-es évek fordulóján vette kezdetét. 
109 A nyugat-német állam első jelentéseit a magyar hírszerző és elhárító szolgálat szervezetrendszeréről és 
annak fejlődéséről: Berichte des FWH-Dienstes über die Lage in Ungarn Feb. 1951 – Juni 1955. cím alatt 
(BAMA. BW. 9/2141.); Például: I.: Organisation des ungarischen Staatssicherheitsdienstes AVH, Mai 1952.; 
II.: Entwicklung des ungarischen Staatssicherheitsdienstes seit 1945, Jan. 1954.; III.: Militärische Lage in 
Ungarn, Feb. 1951 – Nov. 1954. stb.; Takács Gyula Úrnak a kutatásban nyújtott segítségét ezúton is 
köszönöm. 
110 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 
111 KORNIS 1988. 
112 Kornis Pált az ezredfordulót követően még megkeresték a HARASZTI György (szerk.): Vallomások a 
holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az 
ÁVH fogságában írott feljegyzései [Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Corvina Kiadó, 
Budapest, 2007.] című könyv szerkesztői, de 2009-ben elhunyt (Kornis Klára közlése a szerzőnek). 
113 KRUCHINA Viktor: Emlékirat. London, é.n. 328. o.; Dr. Markó György szíves közlése, akinek segítségét 
ezúton is köszönöm. 
114 FÖLDY Lajos: Emlékirat. Budapest, 1989a. (másolat a szerző birtokában); FÖLDY Lajos: Emlékirat. 
Budapest, 1989b. (kézirat) (másolat a szerző birtokában); FÖLDY Lajos: Levél. Budapest, é.n. (másolat a 
szerző birtokában); Idesorolom még Földy Lajos nejének férje halálát követően írt megemlékezését: FÖLDY 
Lajosné: Visszaemlékezés. Budapest, 1989c. (másolat a szerző birtokában). 
115 KUBINYI  Gyűjtemény (vonatkozó részek másolata a szerző birtokában). Duday Márton segítségét ezúton 
is köszönöm 
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nyújtanak kapaszkodót.116  Gát Zoltán, a katonai hírszerző szolgálat vezetője egy 
visszaemlékezést hagyott hátra a történész szakmára. 117  Az osztály létrejöttének és 
történetének legjelentősebb alakja, Pálffy György osztályvezető 1949-ben koncepciós per 
áldozata lett. Emlékiratot, naplót nem hagyott az utókorra, de felesége, Sármány Katalin írt 
egy visszaemlékezést, megőrizte és gyűjtötte is a férjére vonatkozó tárgyi emlékeket.118 
Koncepciós per áldozata lett Korondi Béla György is, aki 1945-ben az osztály hírszerző, 
majd elhárító tisztje, 1946-tól a Határőrség Parancsnokság elhárításának vezetője volt. Az 
ő életére vonatkozó személyes iratokat és tárgyi emlékeket is családja őrizte meg.119 
 

                                                 
116 KUBINYI  é.n. 
117 Ritter László gyűjtése. Szíves közlését és baráti segítségét ezúton is köszönöm. 
118 Ezúton fejezem ki köszönetemet és hálámat dr. Pálffy Katalinnak, aki segítette kutatásaimat és a családi 
emlékeket rendelkezésemre bocsátotta. 
119 Baráti köszönetemet fejezem ki Barátossy Györgynek, aki kutatásaimat támogatta, a birtokában lévő 
iratokhoz hozzáférést biztosított számomra. 
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2. A KATONAI TITKOSSZOLGÁLATOK AZ 1945-ÖS MEGSZERVEZÉSÜK IDŐSZAKÁBAN  
 
 
2.1. A háborús bűncselekmények szerepe 
 
Felmerül a kérdés, hogy hogyan fér meg együtt a katonai (és polgári) hírszerző és (kém-) 
elhárító szolgálatok megszervezése és a második világháborút követő, az 1945 előtt 
elkövetett háborús és népellenes bűncselekmények üldözése? A kérdés megválaszolása 
során két szempontot kell figyelembe vennünk. Egyfelől azt a kényszerpályát, amelyet a 
megszállt ország és a korlátozott szuverenitással rendelkező magyar kormányzat követni 
kényszerült 1945 után. Másfelől kijelölte azt a szűk mozgásteret, amit a belföldön és a 
határokon túl végzett politikai nyomozások és a különleges titkosszolgálati eszközök és 
módszerek alkalmazása jelenhetett. A válasz rejti és szemlélteti az 1945 utáni katonai 
államvédelmi struktúra kialakításának pilléreit. Ha utóbbit értelmezni akarjuk, szükséges 
megvizsgálni a szervezet kialakításának és feladatszabásának egyes támpontjait. 

A második világháború utolsó évében két ország, két kormány,120 valamint Budapest121 
és ez utóbbiak irányítása alatt álló még több ún. „titkosszolgálat” létezett hazánkban. Az 
ország nyugati felében a hatalmon lévő Szálasi-kormány maradványa próbálta húzni a 
regnálásából még hátralévő időt. Keleten a szovjet haderő megszállása és a szövetséges 
nagyhatalmak támogatása mellett ideiglenes nemzetgyűlés és kormány állt fel 
Debrecenben, hogy a sikertelen kiugrást követően még hadat üzenhessen 
Németországnak.122 A leendő győztesek által deklarált elvekből egyértelműen következett, 
hogy a szövetségesek a harcokat követően bíróság elé kívánják állítani mindazokat, akik a 
háború éveiben felelősséggel bírtak az ország vészkorszakában elkövetett bűnökért, 
valamint azokat is, akiket már azt megelőző tevékenységükért is politikai felelősséggel 
vádoltak.123 

A debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. decemberi megalakulásakor még 
egyáltalán nem volt napirenden a magyar titkosszolgálati szervek megszervezése.124 A 
szovjet Vörös Hadsereg által megszállt országrészben pedig kevésbé. A magyar katonai 
elhárító szervek ismételt megjelenését az új honvédség felállításának igénye,125 valamint a 
háborút követő felelősségre vonások, a közrend és közbiztonság helyreállításának szüksége 
szülte.126 A debreceni kormányzatnak a harcokat követően meg kellett ítélnie és el kellett 
bírálnia az állampolgároknak a háború évei alatt és az azt megelőzően tanúsított 
magatartását.127 

                                                 
120 ORMOS Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914-1945. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. 
276-285. o.; GYARMATI  2011. 29-35. o. 
121 Az ország hármas megosztottsága meghatározó volt és kihatott az események későbbi alakulására az 
1944/1945-ös évek fordulóján. Nyugaton a Szálasi-kormány, keleten dálnoki Miklós Béla ideiglenes 
kormánya regnált, míg a kettő között az arcvonal és az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény értelmében 
egyikhez sem tartozó – a katonai műveletek hatására mozgásban lévő – szovjet mögöttes hadműveleti terület 
húzódott. Ide tartozott több hónapon keresztül Budapest is, ami nagyvárosként és klasszikus hatalmi 
központként mind Sopron (Kőszeg), mind Debrecen között külön életet élt. Az ország területe hármas 
osztottsága és jelentőségének felismeréséért köszönöm Prof. Dr. Gyarmati György segítségét. 
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Az elveket a szövetséges nagyhatalmak teheráni konferenciáját megelőző, 1943. 
október 30-án kelt moszkvai deklaráció négy multilaterális megállapodása rögzítette. Az 
atrocitásokról szóló nyilatkozat foglalta össze a németek és szövetségeseik által elkövetett 
háborús bűnöket, valamint a háborút követő felelősségre vonások szükségességét. A 
konferencia résztvevői az Egyesült Nemzetek (ENSZ) harminckét nemzete nevében 
figyelmeztettek a németek és szövetségeseik által megszállt területeken elkövetett tömeges 
atrocitásokra.128  A jövőre vonatkozóan a szövetséges hatalmak a megkötendő 
fegyverszünetet ahhoz kötötték, hogy a kinevezett kormányoknak fel kellett kutatniuk 
minden felelőst, akiket a háborúskodás kirobbanásáért felelősség terhelt. Kiemelték, hogy 
a bűnös személyek felett a megszállás alól felszabadított országok újonnan alakult 
bíróságai fognak ítélkezni. A minél szélesebb igazságszolgáltatás érdekében a deklaráció 
hangsúlyozta a háborús bűntetteket és bűnösöket felsoroló listák összeállításának 
fontosságát, ami alapján minden állam a saját törvényei szerint büntethetné meg az 
elkövetőket.129 

A szövetséges hatalmak elvárásainak megfelelően a magyar politikai és katonai 
szférában is prioritást élvezett a háborús bűnösök bíróság elé állítása. A fent hivatkozott 
moszkvai deklaráció elvei épültek be a háború alatt vagy az azt követően kötött államközi 
megállapodások szövegezésébe,130  ezt tükrözte a szövetségesek és Magyarország 
Ideiglenes Nemzeti Kormánya között, 1945. január 20-án Moszkvában megkötött előzetes 
fegyverszüneti egyezmény.131 A dokumentum még a magyarországi harcok befejezése 
előtt megteremtette a jogalapot a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány számára, hogy 
megszervezze a későbbi polgári és katonai államvédelmi szervek jogelődjeit. 132  Az 
egyezmény kimondta, hogy „Magyarország közre fog működni a háborús 
bűncselekményekkel vádolt személyek letartóztatásában, az érdekelt kormányoknak való 
kiszolgáltatásában és az ítélkezésben e személyek felett.”133 

Még törvényi becikkelyezése előtt, a fenti elv jelent meg az ideiglenes nemzeti 
kormánynak a népbíráskodás tárgyában 1945. január 25-én kibocsátott, átmenetileg 
„törvényi erővel” 134 felruházott minisztertanácsi rendeletében.135 A rendelet 1945. február 
5-i hatálybalépése jogalapot teremtett a háborús bűncselekményekkel vádolt személyek 
felkutatására, adatgyűjtésre, letartóztatásukra és az államközi együttműködés 
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133 1945. évi V. törvénycikk a Moszkvában 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény 
becikkelyezéséről. 14. pont. In: GÁL Tivadar, KATONA Zoltán, SZILBEREKY Jenő (szerk.): Hatályos 
jogszabályok gyűjteménye 1945-1968. (V. kötet) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 10. o. 
134 A disszertáció által tárgyalt átmeneti időszakban a minisztertanácsi rendeletek (ME) nem hagyományos 
értelemben vett, konkrét törvényi felhatalmazáson alapuló végrehajtási rendeletek, hanem ún. „törvényerejű 
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lehetőségeinek megteremtésére.136 A rendelet az esküdtbíróságok számára a népbíróságok 
tevékenységének időbeli hatályát a törvényhozás útján történő visszaállításáig határozta 
meg, míg személyi hatálya nem csak a polgári egyénekre, de a fegyveres erő tagjaira 
(ideértve a rendőrséget és a csendőrséget is), valamint állampolgárságra való tekintet 
nélkül a magyar állam területén elfogott, vagy a magyar államnak kiadott személyekre is 
kiterjedt. 137  A rendelet személyi hatályának átfogó jellege és végrehajtásának 
egyértelműsége alapján, megalapozta a polgári és katonai szervek közötti súrlódásokat. A 
minisztertanácsi rendelet első jelentős módosítására és kiegészítésére a magyarországi 
harcokat követően, 1945. április 27-én került sor és 1945. május 1-én lépett hatályba. A 
rendelet az egyes háborús bűntettek elkövetéséhez fűződő joghátrányok, a büntetési nemek 
és büntetési tételek kiszabását módosította és egészítette ki.138  A rendelkezések a 
módosítással és mellékletekkel együtt a népbíráskodásról szóló törvény joganyagát 
szolgáltatták és a háborút követő igazolási eljárások alapjává váltak.139 

A jogszabályi alapok megteremtésén túl dálnoki Miklós Béla, az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány miniszterelnöke a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front szegedi nagygyűlésén 
jelentette be, hogy a debreceni székhelyű Ideiglenes Nemzeti Kormány az ideiglenes 
fegyverszüneti egyezményben vállalt kötelezettségek betartásával fogja kezelni a 
bűnösöket és már 1945. február végére összeállították az első listát, amely a magyar 
háborús főbűnösök neveit tartalmazta.140 A politikai nyomozómunka ad hoc jellegű és 
gyakran öntörvényű végrehajtása mellett141 a katonai igazolási eljárások is egyre sürgetőbb 
feladattá váltak.142 A honvédelmi tárcának meg kellett határoznia azokat az irányelveket, 
amelyek mentén a jövőben személyi ügyeit intézni kívánja.143 Az újjászerveződő katonai 
igazgatásból eredő feladatok és a nagy számú szolgálatra jelentkező magyar honvéd tisztek 
mellett 144  hatalmas feladatnak tűnt, hogy Magyarország az előzetes fegyverszüneti 
egyezményben legalább nyolc nehéz fegyverzettel ellátott hadosztály felállítását vállalta, 
amelyeket a németek ellen kívántak hadba vetni.145 

Még az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény aláírását megelőzően, már 1945. január 
10-én intézkedett az Ideiglenes Nemzeti Kormány az új hadsereg felállításáról. 
Debrecenben még bíztak abban a magyar politikusok, hogy Magyarország fegyveresen is 
bizonyíthatja elszántságát a németek elleni harcban.146 Az új magyar honvédség felállítása 
során az ország keleti területének szovjet hadifogolytáboraiban fogva tartott hadifoglyokra 
kívántak támaszkodni. A terv megvalósítása feltételezte, hogy egy magyar bizottság 
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előzetesen összeírja a foglyokat és nyilvántartást készít róluk.147 Ha a kérés teljesítését a 
szovjet hatóságok késleltették is, az újjászerveződő polgári és katonai igazgatási szervek 
megtették a honvédséghez tartozó katonai és polgári állomány igazolási eljárásának 
elindításához szükséges első lépéseket.148 Az eredeti elképzelésekhez képest, a 
magyarországi harcok befejezéséig kettő, az 1. és a 6. honvéd gyaloghadosztály került 
feltöltésre.149 Az állomány politikai ellenőrzése során, valamint a pótolhatatlan magyar 
nyelv- és helyismeret okán a szovjet hatóságok már ekkor érzékelték a magyar katonai 
politikai nyomozó és (kém-) elhárító szerv hiányát.150 

Az ideiglenes fegyverszüneti egyezményben vállalt új magyar haderő felállításának 
személyi és anyagi (eszköz) feltételei megfelelő apparátus és szervezet kiépítését tették 
szükségessé. A személyi oldal megfelelő politikai nyomozati és vizsgálati munkát, míg az 
alakulatok felszerelése haditechnikai eszközöket igényelt. A gyakorlatban ez a két elem 
részben összeforrt és együttesen jelent meg mind a polgári, mind katonai politikai 
nyomozó szervek feladatrendszerében. Ezt bizonyítja, hogy a katonai vonalon a 
honvédelmi tárca a még nem létező katona politikai szervnek együttműködési 
kötelezettséget írt elő a HM Anyagi- és Személyügyi Osztállyal.151 

Az országosan szervezett politikai nyomozó munka először a Belügyminisztérium 
keretein belül vette kezdetét. Hónapokig húzódó vitát követően az ideiglenes kormányzat 
hivatalosan 1945. május 10-el intézkedett a Magyar Királyi Csendőrség feloszlatásáról és a 
Magyar Államrendőrség megszervezéséről. A rendvédelmi szerv feladatkörébe került a 
közbiztonság, az államrendészet (politikai rendészet), a rendőri büntetőbíráskodás, a 
feloszlatott csendőrség feladatainak ellátása, valamint a rendőrség hatáskörébe utalt egyéb 
közigazgatási ügyek intézése. A Magyar Államrendőrség a területi illetékesség logikáját 
követve Budapesti és Vidéki Főkapitányságból állt.152  A debreceni és budapesti 
párhuzamosságok következtében a Magyar Államrendőrség keretein belül zajló politikai 
rendészeti tevékenység két vonalon valósult meg. Polgári vonalon két Politikai Rendészeti 
Osztály működött párhuzamosan: vidéken Tömpe András, Budapesten Péter Gábor 
irányítása alatt.153 

A polgári oldal kezdeti rendezetlensége még mindig átláthatóbb volt, mint a katonai 
szolgálatok esetében tapasztalt. A magyar állam- és közigazgatás részleges 
újjászervezésének időszakában még egyáltalán nem volt napirenden egy, a Honvédelmi 
Minisztérium keretein belül működő katona politikai nyomozó szerv megszervezése.154 
Erdei Ferenc belügyminiszter 1945 elején a közrend és a közbiztonság helyzetének 
súlyossága miatt, a szovjet hatóságokkal egyetértésben, az átmeneti időszakban alakult 
polgárőr és rendőri szervek hatáskörét kiterjesztette a szökött katonákra, a katonai ruhába 
öltözött polgári és egyéb katonai jellegű személyek ellenőrzésére. Velük szemben a rendőri 
és más közbiztonsági szervek a legerélyesebben léphettek fel.155 Az őrizettbe vett és 
ténylegesen katonai szolgálatban állt személyeket elvben kötelesek voltak átadni a helyi 
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katonai parancsnokságnak, de a gyakorlatban a magyar katonai igazgatás összeomlását 
követően helyettük a rendőrség, vagy a szovjet hatóságok jártak el. A szovjet politikai 
rendőrség kihasználta az országban és a fővárosban uralkodó állapotokat és megszálló 
hatalma teljében vagy elhurcolta a honvéd tiszteket, vagy a letartóztatott személyeket 
katona politikai nyomozó szerv hiányában a Magyar Államrendőrség politikai rendészeti 
osztályainak adta át. Utóbbiak a politikai okból elhurcoltakat Budapesten az Andrássy út 
60-ban, valamint a Mosonyi utcai Toloncház, a Csepelen létesített gyűjtőtáborban és a 
Csengery utcában felállított fogházban tartották fogva.156 

Ebben a helyzetben a honvéd tisztek joggal érezhették, hogy a rendőri szervek 
önhatalmúlag, gyakran ellenséges politikai motivációktól vezérelve jártak el velük 
szemben, megnehezítették a munkájukat és a szovjetek előtt kedvezőtlen színben tűntették 
fel a honvédség tagjait.157  A kialakult visszás állapotot jól szemlélteti, hogy 1945 
februárjában a kecskeméti polgármester szóban jelentette a honvédelmi miniszternek, hogy 
a városban és környékén több katona bujkál és nem mer előjönni, mert a kommunista 
rendőrkapitány minden honvéd tisztet átadott a szovjet hatóságoknak, pedig: „Honvéd 
személyekkel szemben ilyen irányú fellépésre a rendőrhatóságok egyébként158 felhatalmazva 
sincsenek.”159  Akiket a polgári szervek nem adtak át a szovjeteknek, az eljárást 
kifogásolták: „(...) tényleges szolgálatot teljesítő és egyenruhában megjelenő honvéd 
alezredesek nem kerülhetnek abban a helyzetbe, hogy detektívek kísérjék be a rendőrségre 
és ott 2 1/2 óráig várakoztassák, majd alárendelt beosztású detektívek intézzenek hozzá 
kérdéseket” – panaszolta Vörös János honvédelmi miniszter Kővári Marcell alezredes 
ügyében.160 

A kialakult helyzet komolyságát és káros hatásait jól szemlélteti, hogy Vörös János 
honvédelmi miniszter egy 1945. március 14-én kelt belső eligazításban így emlékezett meg 
a visszaélésekről: „Több jelentésből arról értesültem, hogy a megszervezés alatt álló új 
államrendőrség egyes tagjai a honvédséggel szemben még nem elég bajtársias és 
előzékeny magatartást tanúsítanak. (...) Mindenkivel szemben meg kell értetni, hogy a 
honvédség tisztikara és egy részének múltbani eléggé el nem ítélhető viselkedése széleskörű 
igazolási eljárás alapját képezi és a honvédség ide nem való elemektől való megtisztítása, 
a honvédség vezetőinek is elsőrendű kötelessége. Ez azonban a honvédség dolga és nem a 
rendőrségé.161 (...) Az új Magyarország új honvédsége épp úgy nem azonos a régi 
honvédséggel, mint ahogy az új demokratikus rendőrég sem azonos a hasonló elnevezésű 
reakciós elődjével.”162 

Fentiek alapján láthatjuk, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány debreceni 
megalakulását és az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény moszkvai aláírását követő 
hónapokban szervezeti oldalról létrejöttek azok a politikai rendészeti szervek, amelyek 
feladatszabása illeszkedett az újjászerveződő magyar állam kötelezettségvállalásához, de 
jogszabályi felhatalmazás alapján a polgári és katonai hatáskör között nem differenciált. A 
honvédség tagjai és a rendőrség politikai rendészeti szervei közötti összetűzések a helyzet 
mielőbbi tisztázását követelték meg. A visszaélések és a szükség hatására a honvédelmi 
tárcának kellett lépnie, ha saját hatáskörben és az alárendeltségébe tartozó katonai 
nyomozó szerv bevonásával kívánta intézni a honvéd személyek igazolását.163 
 
                                                 
156 HL. HM. 1945. Eln. 20.015 
157 HL. HM. 1945. Eln. 23.836 
158 Betoldás az eredeti szövegben. 
159 HL. HM. 1945. Eln. 20.162 (Rendőrség és Honvédség közötti súrlódások, 1945. február 17.) 
160 HL. HM. 1945. Eln. 20.162 (Rendőrség és Honvédség közötti súrlódások, 1945. február 17.) 
161 Kiemelés az eredeti szövegben. 
162 HL. HM. 825. d. 1. cs. 8. sz. b. ig. 
163 HL. HM. 1945. Eln. 20.030 
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2.2. A katonai szolgálatok a második világháborút követően 
 
A megszállt ország kötelezettségei, és különösen ebből eredő együttműködési 
kötelezettsége értelmében, még 1945 januárjában164 a budapesti harcok idején, a nyilas 
bűncselekményeket dokumentáló iratok összegyűjtésére és razziák lefolytatására katonai 
nyomozó csoport alakult, ami Pesten, az Andrássy út 86. szám alatt165 rendezkedett be. A 
kezdetben kis létszámú csoport a Domokos utcai orosz katonai elhárítással 
együttműködésben kezdte meg működését.166 A katonai nyomozócsoport elsősorban az 
Andrássy út 60. alatt működő ún. „Hűség Házában”167  és a Nyilaskeresztes Párt 
székházaiban kutatta a visszamaradt bizonyítékokat, tagnyilvántartásokat. Még a közelben 
folytak a harcok a főváros pesti oldalán, amikor a nyilas párt központi épületének romjai 
között kutatva elkezdték gyűjteni az épen maradt iratokat, kartotékokat és fokozatosan 
feltárták az Andrássy út 60. alatt fellelhető, valamint a Szent István körúti, Molnár- és 
Városháza utcai nyilas pártház volt irattárának dokumentumait.168 Az összegyűjtött iratokat 
ruháskosarakban adták át az szovjeteknek, majd a csoport megkezdte egyes személyek 
őrizetbe vételét, akiket átadtak a szovjet elhárító szervnek. A katonai nyomozó csoport 
„pongyolának” ítélte a szovjet hatóság munkáját, mert utóbbiak rövid idő múlva 
szabadlábra helyezték a csoport által feltehetően önkényesen letartóztatott egyéneket. A 
kiszabadultak egy részét a politikai rendészeti szervek tartóztatták le ismét és rövid 
tárgyalást követően felakasztották őket.169 

A politikai nyomozások során a magyar fél számára egyértelmű előnyt jelentett a 
pótolhatatlan nyelv- és helyismeret, amire a szovjet szervnek nem lett volna megfelelő 
kapacitása.170 A csoport a szovjet elhárító szervek alárendeltségében, közös szovjet-
magyar egységben látta el feladatát. Tevékenységüket szovjet felhatalmazással, a magyar 
főváros szovjet városparancsnoka, Vaszilij Vaszilevics Csernyisov vezérőrnagy által 
kiállított igazolványokkal látták el.171 A nyomozók között már ekkor feltűnt Dezsény 
Miklós, Tanács György172 és báró Kruchina Viktor,173 akik a Szent-Györgyi Albert köré 
tömörült ellenálló csoport tagja voltak. Kruchina Viktor később így emlékezett vissza a 
kezdeti nyomozati munkára: „Még Pestnek volt korábban, rövid ideig egy rendőri ereje, 

                                                 
164 A „megtorlás és felelősségrevonás” jegyében 1945. január 12-én már biztosan működött a szervezet, ami 
kapcsolatban állt a Tisza Kálmán téren szerveződő MKP-val. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 170. o.; ÁBTL. 3.1.9. 
V-249. 133. o. 
165 ÁBTL. A-2126/91. 170. o.; Máshol Andrássy út 36. (GYARAKI  1999. 106. o.) vagy Andrássy út 26. 
(MARKÓ 1988. 19. o.); Az eltérések feltehetően az első számjegy olvashatatlanságával függnek össze, de 
mindkét esetben az Andrássy út 86. szám alatt található épülettömbre utaltak. 4. melléklet: a katonai 
hírszerző és elhárító szolgálat budapesti székhelyei, 1945-1947. 
166 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o. 
167 A „Hűség Háza” a Nyilaskeresztes Párt központi budapesti pártszékháza volt, majd a harcokat követően a 
polgári politikai rendészeti szervek vették birtokukba. Később a MÁR Államvédelmi Osztály, majd 
Államvédelmi Hatóság székhelye. Napjainkban az Andrássy út 60. szám alatt a két szélsőséges politikai 
rendszert bemutató Terror Háza Múzeum található. 
168 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o.; valamint ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 170. o. 
169 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o. 
170 A szovjet elhárító szervek gyakran alkalmaztak magyar szakmabelieket vagy politikailag megbízható 
civileket, hogy a hadműveletek mögöttes területein megszervezzék a kémelhárítást. A HM KPO-hoz történt 
beosztását megelőzően, 1945 első hónapjaiban hasonló feladatot látott el például Gát Zoltán alezredes ( HL. 
HM. 1945. Eln. 30.930), Korondi György Béla százados (DÁVID  2012c. 185-193. o.), vagy Páricsi Ernő (HL. 
Tgy. 292. d. 3065. őe.). 
171 GYARAKI  1995. 106., OKVÁTH  2000. 58-59. o., MARKÓ 1988. 19. o. 
172 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o. 
173  A katonai nyomozócsoport tagjai később a HM 40., majd Katona Politikai Osztályán folytatták 
pályafutásukat. 
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ami politikamentes volt. Megszerveztem egy békefenntartó erőt (sic!)174 a németellenes 
mozgalmunk tagjaiból, hogy helyreállítsuk a rendet. Miután meggyőződött 
megbízhatóságunk felöl, Pest első orosz katonai parancsnoka, Csernyisov vezérőrnagy a 
segédjén, Butkov őrnagyon keresztül kiadott hét úgynevezett „Csernyisov”-engedélyt 
magamnak és a segítőimnek abból a célból, hogy szabadon tudjunk mozogni a város egész 
területén. Ezt még az oroszoknak is el kellett fogadniuk és feljogosított minket, hogy 
kiadjunk egyszerű igazolásokat a munkatársainknak. Már 200 tagja volt a 
rendőrségünknek, de nem tudtunk sokáig tevékenykedni.”175 

Már a budapesti katonai nyomozó csoport működésének ideje alatt megalakult a magyar 
kommunista párt támogatását élvező politikai rendészeti szerv, ami jogi felhatalmazással 
és a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány jóváhagyását is bírva folytatott politikai 
nyomozati tevékenységet a fővárosban.176 A csoport Budapestre érkezését követően az 
Andrássy út 60. alatt rendezkedett be, majd erőszakkal kivetette a konkurenciát az 
Andrássy útról.177 Ezt követően az első katonai nyomozó csoport két hét után megszűnt.178 

A második világháború utolsó hónapjainak összevisszaságában az elhárító szervek 
megalakulása több különböző eseménnyel állt összefüggésben. A politikai jellegű 
budapesti nyomozómunka mellett a debreceni Pavilon laktanya eltávozási botránya volt az 
első eset, amikor a szovjet megszálló erők közvetlenül is érezték a magyar katonai elhárító 
szervek hiányát. 1945. február 10-én a szovjetek ellenőrzést rendeltek el és létszámhiányt 
találtak a németek elleni bevetésre szánt magyar 6. honvéd gyaloghadosztálynál. Hogy 
volt-e, aki nem érkezett vissza az eltávozásról, vagy a szovjet fél számítási hibája lett volna 
az ok, történészi vita tárgyát képezi. A vélt létszámhiány következtében és a 
bizalmatlanság légkörében kezdetét vette az „ellenséges és megbízhatatlan” elemek 
felderítése, ami – magyar elhárító szervek híján – komoly nyelvi és technikai akadályokat 
jelentett a szovjet fél számára.179 A katonai és politikai elhárító és szűrő munka hatékony 
ellátását tovább nehezítette, hogy a hadifogságból visszatért tiszteknek is Debrecenben (és 
Budapesten) kellett jelentkezniük, ahol igazolás és nyilvántartásba-vétel után a felállítás 
alatt álló új honvédségbe osztották be őket.180 A feladat jelentősége okán az állomány 
ellenőrzésének és igazolásának feladatát a Honvédelmi Minisztérium saját hatáskörben 
kívánta ellátni, de megfelelő szerv híján súrlódások keletkeztek a Magyar Államrendőrség 
politikai rendészeti osztályai és a honvédelmi tárca között.181 

A megosztott ország kaotikus viszonyai között a háború végét követően a honvédség 
kérdése több tekintetben is megválaszolatlan maradt. A háborút követően megoldatlan 
maradt a magyar hadifoglyok százezreinek a sorsa, illetve a nyugati fegyverletétel után 
Ausztriában és Bajorországban rekedt katonák visszatérése és politikai megítélésük. Az 
előbbiek létszámadatai, valamint a kül- és belpolitikai bizalmatlanság megkövetelte a 
minisztérium alárendeltségében működő katonai hírszerző és (kém-) elhárító tevékenység 
beindítását. A budapesti ad hoc kezdeményezéseket követően a feladatot a Honvédelmi 
Minisztérium alárendeltségében hivatalosan működő szervezeten keresztül kívánták 
megvalósítani. A súrlódások és illetéktelen letartóztatások kivédésére, a politikai 
rendészeti társszervek geneziséhez hasonlóan rövidesen két katonai szolgálatot is életre 

                                                 
174 Kruchina Viktor angol nyelven írt visszaemlékezésében a „peace-keeping” kifejezést használta, ami 
„békefenntartó” jelent, de a fogalom tartalmát tekintve – részben megszépítve azt – a csoport „rendfenntartó” 
szerepére utalt. 
175 KRUCHINA é.n. 330. o. 
176 CSEH 1999. 73. o. 
177 KRUCHINA é.n. 330. o. 
178 GYARAKI  1995. 106. o., OKVÁTH  2000. 58-59. o., MARKÓ 1988 19. o. 
179 SIMONFFY 1981. 435-436. o.; KIS 1977. 28-30., 33-34. o. 
180 HL. HM. 825. d. 1. cs. 8. sz. b. ig. 
181 HL. HM. 1945. Eln. 20.015 
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hívtak. A budapesti és debreceni székhelyű katonai szervek között a döntő különbség az 
eltérő párttámogatásuk volt, ez meghatározta életképességüket is. 
 
 
2.3. A Magyar Honvédelmi Minisztérium 40. osztálya 
 
Még a HM KPO megalakulása előtt, 1945. február végén, a néhány héttel az ad hoc módon 
alakult katonai nyomozócsoport feloszlatását követően megalakult egy szervezet a katonai 
bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozómunka, a tisztekkel szemben lefolytatandó 
igazoló-eljárások és az elkallódott honvédségi javak felderítésére. Ennek intézményi 
kereteit biztosította a Vörös János honvédelmi miniszter felhatalmazása alapján létrejött 
katonai védelmi szerv, a HM 40. osztálya.182 Az osztály jelentőségét növeli, hogy 1945 
tavaszától konkurált a később alakult és rivális HM KPO-al, ami az elkövetkező másfél év 
szervezettörténetében és a személyi állomány viszonylatában vált meghatározó tényezővé. 

A szervezet létesítésekor feladatrendszerében a katona politikai nyilvántartás mellett 
megjelent a honvédségi anyag gyűjtése, ami összefüggésben állt az ideiglenes 
fegyverszüneti egyezményben vállalt nyolc nehéz fegyverzetű gyaloghadosztály 
felállításával.183 A csoport a szovjet elhárító szervek alárendeltségében, közös egységben 
tevékenykedett. Természetesen a pesti ad hoc kezdeményezésű nyomozócsoportok mellett 
nem a HM 40. osztály felállítása volt az első próbálkozás. Matheidesz Géza is kísérletet 
tett egy hivatalos elhárító szervet felállítására. Eredményt végül nem ő, hanem egy 
ismerőse ért el, akit környezete „dr.”  Vészi (Weisz) István „századosként” ismert meg. 
Vészi Debrecenből egy, a dálnoki Miklós Béla miniszterelnök, valamint Faragho Gábor és 
Vörös János miniszterek kézjegyével megerősített felhatalmazással érkezett Budapestre, 
hogy felállítson egy katonai nyomozó (elhárító) csoportot.184 Így alakulhatott, hogy a 
Magyar Honvédelmi Minisztérium első hivatalos elhárító szervének vezetését a magas 
szintű és egyben rejtélyes szovjet-magyar kapcsolatokkal is rendelkező Vészi Istvánra 
bízták, aki meggyőző fellépése ellenére nem volt se doktor,185 se százados186 és családneve 
is eredetileg „Vészi”  volt.187 

Vészi Vörös János miniszteri felhatalmazását bírva tért vissza Debrecenből Budapestre 
és az V. kerület Veres Pálné utca 10. szám alatti penzióban rendezkedett be, ahol a HM 40. 
osztálya, más nevén „Vészy csoport”188 elkezdte működési feltételeinek megteremtését. A 
rövidesen körülbelül 45 főre gyarapodott állomány feladata a katonai bűncselekményeket 
elkövetett személyek felderítése és letartóztatása, a szolgálatra jelentkező tisztek 
igazolásának megkezdése, az elhurcolt katonai javak és hadfelszerelések felkutatása, 

                                                 
182 A szakirodalomban elterjedt a HM 40. osztály elnevezés. A szervezet valójában HM XL. (kémelhárító) 
osztály néven szerepelt a korabeli iratokon. Ez utóbbi elnevezést használta Markó György is: MARKÓ 1988. 
19. o.; eredetiben: HL. HM. 1945. Eln. 22.468; HL. HM. 852. d. 2. cs. (Töredékek 1945-1947). A 
továbbiakban a félreértések elkerülése végett a szakirodalomból ismert HM 40. osztály elnevezést 
használtam. 
183 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 170. o.; HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 32. sz. (hadosztály) ho. pság.-i pcs. 3. p. 
184 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o. 
185 Vészi István, saját bevallása szerint orvos volt: ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 112. o. 
186 Személyével kapcsolatban sok kétely merült fel, a valóságban csak bitorolta századosi rendfokozatát és 
(orvosi) doktori címét: MARKÓ 1988. 19. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o.; Dr. Weisz István (rendfokozat 
megjelölése nélkül) 1945. március 19-én lépett szolgálatba: HL. HM. 825. d. 1. cs. 20. sz. b. ig. 
187 A HM Katona Politikai Osztály által történt letartóztatását követően „Vészi István”-ként: HL. HM. Eln. 
1945. 27.442; HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 41. sz. pcs.; ugyanő azt megelőzően „dr. Vészy István százados”-
ként szerepelt a HM 40. osztállyal kapcsolatban kiadott hivatalos iratokban: HL. HM. 22.468 Eln. 1945.; HL. 
HM. 23.075 Eln. 1945.; HL. HM. 25.002 Eln. 1945.; HL. HM. 27.470 Eln. 1945 stb. 
188 HL. HM. 1945. Eln. 22.468 
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illetve a honvédelmi miniszter személyes biztonságáról való gondoskodás volt.189 Később 
kibővült az osztály feladata, külön alosztály alakult a hadiüzemek nyilvántartásba vételére, 
valamint az anyaggyűjtésre.190  

Miután nyomozó csoportja 1945. januárban feloszlott, Kruchina Viktor a szovjetek és a 
magyar politikai rendészeti szervek látókörébe került. A megszálló szovjet hatóságok 
angolszász kapcsolatai miatt kémkedéssel vádolták és letartóztatásáról döntöttek. 191 Egy 
figyelmetlenség és névazonosság következtében a szovjet biztonsági szervek először 80 
éves apját, báró Kruchina Manót192 hurcolták el. A félreértést követően már Kruchina 
Viktort szállították a Vilma királyné út 33. szám alatt található szovjet SZEB 
kirendeltségre és 16 napig tartották fogva.193 A vallatások során azt akarták rábizonyítani, 
hogy a megszállás alatt együttműködött a németekkel, és csak azért nem hagyta el az 
országot, hogy a szovjet csapatok hátában a nyilasok érdekében tevékenykedhessen. Fogva 
tartása alatt angol és amerikai kapcsolatai felől érdeklődtek, de semmit sem tudtak a 
kémkedés vádjából rábizonyítani.194 Szabadon bocsátását többen, köztük professzor Szent-
Györgyi Albert is kérte a szovjet hatóságoktól, akik végül több mint két hét után 
hazaengedték.195 

Szabadulása után Kruchina Viktor találkozott Hátszegi (Hatz) Ottó vezérkari ezredessel, 
a Honvédelmi Minisztérium budapesti megbízottjával, aki a Benczúr utca 41. szám alatt 
rendezte be hivatalát. Az ő feladata volt, hogy együttműködve a megszálló szovjet erőkkel 
felkutassa és megóvja a még a fővárosban lévő kincstári anyagot, képviselje a magyar 
katonai igazgatást, illetve megteremtse a feltételeket a minisztérium későbbi 
visszatéréséhez. Mivel az édesapján keresztül Hátszegi Ottó ezredes és Vörös János 
vezérezredes is jól ismerte Kruchinát, így természetesnek vették, hogy megpróbálnak 
helyet biztosítani neki a minisztériumban. Hátszegi a szovjet megszállást csak „gépesített 
tatárjárásnak” nevezte és titokban lépéseket tett, hogy a vezető pozíciókba számára 
megbízható, nem kommunista személyeket helyezzen.196 Ő jelezte először, hogy a szovjet 
hatóságok vád híján, a katona szerveket megkerülve a politikai rendőrségnek adták át a 
letartóztatott magyar főtiszteket.197 Kruchina visszaemlékezése szerint, miután Hátszegi 
Ottó közölte Vörös Jánossal, hogy találkoztak, a honvédelmi miniszter megbízta őt, hogy 
vegyen részt a volt 2. vkf. osztály utódjának megszervezésében: „ez az új hivatal a HM 40. 
osztálya név alatt működött; megbízható, hűséges tiszteket helyeztem az egyes részlegek 
élére.”198 Vészi István vezetése és Kruchina Viktor mellett már ekkor az osztályon szolgált 
a beosztottak között Dénes László, Dudás Béla, Nagy Gyula, Szabó József, Szalay Péter, 
Szamosi Edit, Szörényi Endre, Tanács György, Tarnócy Imre és Varjú Kálmán.199 

Alig néhány hónapos működése alatt az osztályon belül létrehoztak egy nyomozó 
alosztályt, ez utóbbi báró Kruchina Viktor volt folyamőr százados vezetése alatt állt.200 Az 
alosztály a későbbi igazolási eljárásokhoz képest eltérő szempontok és időhatárok szerint 
vizsgálta a honvéd személyek előéletét. Az igazolási eljárást és a politikai nyomozómunkát 

                                                 
189 GYARAKI  1995. 107. o.; OKVÁTH  2000. 59. o. 
190 MARKÓ 1988. 19. o.; GYARAKI  1995. 107. o. 
191 ÁBTL. 4.1 A-2126/91. 66. o. 
192 Kruchina Manó (1865-1947): báró, schwanbergi, altábornagy. 
193 Máshol „kb. 5 hét fogság után”, ami az események időrendjét tekintve túlzó adat. ÁBTL. 4.1 A-2126/91. 
66. o. 
194 ÁBTL. 4.1 A-2126/91. 66. o. 
195 KRUCHINA é.n. 330-331. o.; ÁBTL. 4.1 A-2126/91. 66. o. 
196 KRUCHINA é.n. 331. o. 
197 HL. HM. 1945. Eln. 20.015 
198 KRUCHINA é.n. 331. o. 
199 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 112. o.; ÁBTL. 4.1 A-2126/91. 66., 170. o. 
200 OKVÁTH  2000. 59. o. 
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a következő kérdéskörök mentén kezdték el a nyomozó alosztály tagjai:201 „Személyi 
adatok; Volt-e valamilyen politikai ,vagy más társadalmi egyesületnek tagja; 1940. január 
1-től hol teljesített szolgálatot; Harctéri szolgálatot hol, mikor teljesített és meddig; Milyen 
kitüntetéseket kapott 1940. január 1 óta; 1942. január 1. óta előlépett-e és milyen címen; 
Tett-e esküt Szálasira; Az ostrom alatti (1944. december 20-tól) időben hol volt; Ha 
illegációban volt, hol és meddig? Ezt a körülményt kivel tudja igazolni; A német 
megszállás és a Szálasi uralom alatti magatartását kikkel tudja igazolni; Mikor jelentkezett 
szolgálatra?”202 Az osztály részéről az 1945. áprilisi kérdőíveken még Varjú Kálmán és 
Szalay Péter szerepelt Kruchina Viktor neve mellett.203 A sors fintora, hogy az előre 
kinyomtatott áprilisi kérdőíveket már nem lehetett felhasználni. Egy újonnan, szintén a 
Honvédelmi Minisztérium szervezetén belül létrehozott katonapolitika, hírszerző és 
elhárító szolgálat debreceni megjelenésével és 1945. április közepi Budapestre 
költözésével megszüntette a HM 40. osztály további működését. 
 
  

                                                 
201 A súlypontok ismerete összehasonlítási alapot nyújt a HM KPO későbbi tevékenységéhez, az igazolási 
eljárások során használt kérdőívekhez. 
202 HL. HM. 852. d. 2. cs. (Töredékek 1945-1947) 
203 Később mindannyian a HM KPO-n folytatták karrierjüket. 
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3. A HM  KATONA POLITIKAI OSZTÁLY SZERVEZETI ALAPJAINAK LÉTREJÖTTE  
 
 
3.1. Az osztály debreceni megalakulása és működésének első emlékei 
 
Az ad hoc kezdeményezésű és a rövid életű katonai nyomozócsoportok, valamint a 
Budapesten létrejött HM 40. osztály megalakítása mellett, a debreceni székhelyű ideiglenes 
kormányzat helyben is lépéseket tett a háborús és népellenes nyomozómunka, a 
lefolytatandó igazolási eljárásokhoz szükséges adatgyűjtés megkezdésére. A Honvédelmi 
Minisztérium újjászervezése elengedhetetlen feltétele volt a HM KPO megszületéséhez. A 
minisztérium esetében igaz az állítás, hogy hosszú időn keresztül csak papíron létezett és 
„az első időkben súlyos nehézséget jelent”-ett 204  a munka beindítása, ami még 
hangsúlyosabban volt igaz a minisztérium részeként szerveződő osztály esetében. Ez az 
átmeneti időszak kedvezett az átláthatatlan szervezeti és személyi viszonyoknak, míg más 
esetekben párhuzamosságokhoz vezetett. 

A minisztérium csoportokra és alárendelt osztályokra való tagozódásának elképzelése 
1945. január 20. körül született. Az elnökség és a négy csoport205 Kéri Kálmán vezérkari 
ezredes, katonai főnök útján volt alárendelve Vörös János párton kívüli honvédelmi 
miniszternek.206 A IV. hadműveleti csoport ideiglenes vezetője (a felettes katonai főnöki 
tisztséget is betöltő) Kéri Kálmán vezérkari ezredes lett, akinek feladatául szabták, hogy 
megteremtse az összhangot a hadműveletekben illetékes szovjet és a magyar parancsokság 
között.207  A Honvédelmi Minisztérium (ekkor még egyúttal Vezérkar Főnökség is) 
különválása esetén a IV. hadműveleti csoport a HM kötelékéből kilépve, a megalakítandó 
Vezérkar Főnökségének (és vezérkar főnök) alárendeltségébe került volna. A katonai 
főnök szoros együttműködésben állt B. Szabó István kisgazdapárti politikai 
államtitkárral,208  egymást még a miniszter döntése előtt kölcsönösen tájékoztatták. 
Megalakítását követően a IV. hadműveleti csoport alá kerültek a hadműveletei vezetéssel 
és nyilvántartással kapcsolatos feladatok,209 amelyek a későbbiekben a katona politikai 
munka alapját szolgáltatták. A korábbi, két világháború közötti minisztériumi szervezeti 
struktúra másolása mellett, a tervek között a 2. vkf. osztály utódszervének megszervezése 
fel sem merült.210 A gyakorlatban mégis létrehoztak és Budapesten felállítottak HM 40. 
osztály néven egy katonai elhárító szervet, amit Vörös János is jóváhagyott.211 

A HM 1945 februárjának végétől Budapesten működő 40. osztályával párhuzamosan, a 
Magyar Kommunista Pártnak is voltak a katonai nyomozó szervre és annak vezetőjére 
vonatkozó elképzelései. A HM 40. osztályának budapesti megalakulásával szinte egy 
időben, a kommunista párt is tett önálló lépéseket, és 1945 februárjában Debrecenben az 
MKP Központi Titkársága a párt egyik megbízható emberét, Pálffy Györgyöt jelölte ki 

                                                 
204 HL. HM. 1945. Eln. 20.125 (Összefoglaló jelentés a fegyverszüneti bizottság számára, 1945. február 8.); 
K IS 1977. 7. o. 
205 HL. HM. 1945. Eln. 24.130 
206 GÁBOR 2001. 187. o.; HL. HM. 1945. Eln. 20.125 
207 HL. HM. 1945. Eln. 20.125 
208 HL. HM. 1945. Eln. 20.125 
209 HL. HM. 1945. Eln. 20.034 
210 A magyar fél a Honvédség Főparancsnoka elnevezést az előzetes fegyverszüneti egyezményből vezette le 
(a korábbi elnevezés szerint Vezérkar Főnöke feladatai alapján) és felállította a 6. vfk. osztálynak megfelelő 
sajtó- és propaganda osztályt, de egyértelmű volt, hogy a hírszerző és elhárító osztály megszervezése 
politikailag nem vállalható. 
211 ÁBTL. 4.1. A - 2126/91. 66. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 170. o. 



36 
 

hasonló feladatok ellátására és a szolgálathoz kötődő szervezőmunka végrehajtására.212 
Pálffy György 1944 őszétől, a nyilas hatalomátvételt és a különleges jogrendi intézkedések 
bevezetését követően is Budapesten, de már illegalitásban élt. Az ostrom befejezését 
Budán, 1945 februárjában érte meg.213 A harcokat követően az első adandó alkalommal 
elhagyta a fővárost és ismeretlen körülmények között jutott át a szovjet katonai megszállás 
alatt álló keleti országrészen.214 1945. február 21-én érkezett meg Debrecenbe.215 Pálffy 
jelentkezett a kormány képviselőinél és a Magyar Kommunista Pártnál.216 Rákosi Mátyás 
ekkor figyelt fel a volt hivatásos tisztre,217 de magyarországi illegális „pártja” Katonai 
Bizottságának vezetőjével ekkor találkozott először. A párt főtitkára személyesen bízta 
meg a megalakítandó katona politikai osztály megszervezésével és egyidejűleg kinevezte 
annak vezetőjévé.218 A fiatal, vezérkari képzésben részesült tiszt megfelelt a debreceni 
politikai élet kívánalmainak. „Rendkívül tehetséges ember volt; így történhetett (…), hogy 
mikor Debrecenben jelentkezett Rákosinál, Rákosi felismervén jellemét, megtette a katonai 
pol. csoport vezetésének. (…) a háborús bűnösök üldözését bízta rá.”219 Természetesen 
Rákosi Mátyás „éleslátásán” túl az is hozzájárult Pálffy megbízásához, hogy MKP tagsága 
és a pártfőtitkár bizalma mellett, mint „szolgálatra megfelelő egyén”220 szabályszerűen 
kinevezhető volt a HM osztályvezetői beosztásába. A szabályszerűség látszatának 
fenntartásán túl lényegesebb volt a szovjet fél általi támogatottsága.221 Bizonyos, hogy 
Pálffy Györgyöt a szovjet NKVD222 beszervezte, egyedül a pontos időpont ismeretlen, de 
beosztása politikai súlya alapján ez még a debreceni tartózkodása alatt megtörténhetett. A 
szokásos eljárás tapasztalatait figyelembe véve feltételezhető,223 hogy az osztályvezetői 

                                                 
212 A honvédelmi minisztériumnak is megvolt a kiszemelt vezetője Szilvásy Lajos alezredes személyében, de 
külső nyomásra Pálffy György kapta a megbízást. HL. HM. 1945. Eln. 20.250; NARA. RG. 226. B. 38. 
BDUX-10. I/2. o.; NA. FO. 371/59072. II/1. o. 
213 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 196. o.; Az ostrom idején felrobbantották a főváros Duna hídjait. Illegalitása során 
Pálffy György folyamatosan változtatta tartózkodási helyét. Lánya, Pálffy Katalin visszaemlékezése szerint 
édesapja a pesti oldalon érte meg a harcok végét, ami – az ellentmondás mellett – válasz lehet a kérdésre, 
hogy 1945 februárjában a lerombolt Duna hidak és a fővárosban bevezetett különleges intézkedések ellenére 
már Debrecenben tartózkodott. Ezt erősíti meg, hogy Pálffy János 1945. február 19-én Budáról ment át 
Pestre, hogy testvérével találkozzon. PÁLFFY Jánosné: Az életemről máig. 2005. 52. o. 
214 A debreceni jelentkezés és kinevezés dátumai nem tükrözték a valóságot. Pálffy kinevezési okmányában 
1945. március 15. szerepelt, de ő már hetekkel korábban Debrecenbe érkezett. A jelentkezést Illy Gusztáv, 
akkor vezérkari századoshoz kötötték. Ő 1945. február 14-én jelentkezett először szolgálattételre, majd 
másodszor a Gödöllői fogolytáborból visszatérve 1945. március 18-án. Ezt vették alapul, amikor Dr. 
Mocsáry György, Dumbovich Emil és Pálffy György vezérkari századosok rangsorolási napját meg kellett 
határozni. HL. HM. 1945. Eln. 23.160, 26.313 és HL. HM. 1945. Eln. 25.643 alapján. 
215 KUBINYI  é.n. 53. o. 
216 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 196. 
217 SZAKÁCS, ZINNER 1997. 137. o. 
218 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 26., 196. o. 
219 FÖLDY 1989. 32. o. 
220 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 (Kat. Pol. és Hírszerző osztály felállítása, 1945. március 12.); Lásd: 1. 
szemelvény: Kat. Pol. és Hírszerző osztály felállítása. 
221 OKVÁTH  2012. 69. o. 
222 NKVD: a szovjet rendszer meghatározó rendfenntartó szerve, amelynek széles feladat- és hatásköre 
magában foglalta a lakosság politikai ellenőrzését, ideértve a kémelhárítást és a politikai rendőrség feladatát 
is. Az 1944–45-ös évek alatt az illetékességi területet a Vörös Hadsereg által megszállt területekre is 
kiterjesztették. 1946 márciusában átszervezték, feladatát a MVD (Minyisztyersztvo Vnutrennyih Gyel), a 
szovjet Belügyminisztérium vette át. PRINGLE, Robert W.: Historical dictionary of Russian and Soviet 
intelligence. The Scarecrow Press, Lanham–Toronto–Oxford, 2006. 170-171., 175. o. 
223 Pálffy György mellett a HM Katona Politikai Osztály más vezetői is hasonló utat jártak be, így például 
Földy Lajos, Gát Zoltán, Serényi István és dr. Vértes Imre. OKVÁTH  2012. 67-70. o. 
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kinevezését és a gyanakvó természetéről híres Rákosi megelőlegezett bizalmát meg kellett, 
hogy előzze a szovjet szervek előzetes támogatása.224 

A megszállt ország ügyeiben illetékes SZEB nagyhatalmi tagjai hivatalosan csak 
néhány nappal Pálffy György megérkezését követően, 1945. február 26-án kezdték meg a 
működésüket Debrecenben.225  A döntések meghozatalában és jóváhagyásában ezt 
megelőzően, majd azt követően is az országot fegyveresen megszállva tartó Szovjetunió 
akarata érvényesült.226 1945 februárjában Debrecenben – az újrainduló élet részeként – 
mindennapossá váltak azok a fogadások, ahol a SZEB képviselői és az új magyar politikai 
elit tagjai érintkeztek egymással.227 A szerveződő Magyar Honvédelmi Minisztérium és 
demokratikus honvédség leendő vezetői között, a szovjet Vörös Hadsereg tisztjeit 
körülölelő félkaréjban már ekkor feltűnt Pálffy György személye is,228 aki volt hivatásos 
tisztként ipso iure229 kapta vissza – „hivatalos” indoklás szerint – a zsidótörvények miatt 
elvett vezérkari230 tiszti rendfokozatát.231 1945. februári megérkezését és Kéri Kálmán 
vezérkari ezredes szóbeli utasítását követően a honvédelmi miniszter 1945. március 3-án 
bízta meg a leendő osztály vezetésével.232 A SZEB és az MKP informális áldása mellett, a 
személyi választás és a katona politikai, hírszerző és elhárító szolgálat létrehozásának 
indoklásában a miniszteri emlékeztető kiemelte, hogy „(…) a kívánság egybeesik azzal a 
személyi lehetőséggel, hogy a katona-politikai, és defenzív hírszerző szolgálatra megfelelő 
egyén immár rendelkezésünkre áll egy vezérkari tiszt személyében /: Pálffy Österreicher vk. 
szds. :/”233 

                                                 
224  Hasonló példával szolgál Péter Gábor esete, akit feltételezhetően Szovjetunióban tett látogatása 
alkalmával szerveztek be. GYARMATI  2002. 25-78. o.; GYARMATI  2011. 46. o. 
225 MNL. XXVI-A-14. 1945. 02. 26. 9. sz.; 1945. 02. 28. 12. sz.; A SZEB szervei 1945. január végétől, 
február elejétől települtek Magyarországra, elsőként a szovjetek. Kliment Jefremovics Vorosilov, a szovjet 
irányítás alatt álló SZEB elnöke 1945. február 3-án érkezett meg Debrecenbe. FÖLDESI Margit: A megszállók 
szabadsága: a hadizsákmányról, a jóvátételről, Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. Kairosz 
Kiadó, Budapest, 2002. 57-58. o.; FÖLDESI Margit: A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon 
1945-1947. IKVA, Budapest, 1995. 28-29. o.; FEITL 2003. 12-17. o.; VAGYÓCZKYNÉ Kékes Viktória 
(szerk.): Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása 1944. december 21-
22. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1984. 
226  GYARMATI  2011. 40. o.; Vörös János honvédelmi miniszter megfogalmazásában: „Magyarország 
legyőzött és megszállt ország, ahol a hivatalos politika a megszállók és az ellenőrző bizottság utasításait 
vagy kérését követi.” ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 8. o. 
227 FÖLDESI 2002. 187-188. o.; A Szövetséges Ellenőrző Bizottság és Magyarország kapcsolatáról: FÖLDESI 
1995., valamint ugyanarról bővebben és az új kutatási eredmények tükrében: FÖLDESI 2002. 
228 KUBINYI  é.n. 37. o. 
229 HL. HM. 1945. Eln. 21.094; Honvédségi Közlöny 4. szám, II. rész, valamint HL. HM. 1945. Eln. 25.991; 
Valójában Pálffy-Oesterreicher György saját elhatározásból mondott le rendfokozatáról. Debrecenben (Illy 
Gusztávval együtt) már az előléptetés és a hivatásos állományba történő visszavétel indoklásánál 
diplomatikusan az szerepelt, hogy „saját, illetve feleségük származása miatt ny.áll.-ba helyeztettek (sic!)”  
HL. HM. 1945. Eln. 25.643; Pálffy György feleségére hivatkozva először 1939-ben kérte nyugállományba 
helyezését, amit akkor meghiúsítottak. Másodszori próbálkozását és rendfokozatáról történő lemondását a 
honvédelmi miniszter már nem utasíthatta vissza, így Pálffy György megvált a hivatásos szolgálattól. ÁBTL. 
2.1 I/14-a. 185. o. 
230 Valójában Pálffy György 1939 nyarán, néhány héttel a hadiakadémia esedékes vezérkari záróvizsgája 
előtt lemondott rendfokozatáról és a végzettek névsorában sem szerepelt. (Prof. Dr. Szakály Sándor szíves 
közlését ezúton is köszönöm.) Mindezek ellenére 1945 tavaszán mégis vezérkari századosként tűnt fel 
Debrecenben. ÁBTL. 2.1 I/14-a. 185. o.; Mivel Pálffy György 1945 után hivatalosan is használta 
(hallgatólagosan használhatta) a vezérkari rendfokozatot, a disszertációban is ezt az elvet követtem. 
231 SZAKÁLY  Sándor: Hadsereg, politika, társadalom. Lánchíd Kiadó, Budapest, 1991. 46-48. o.; A debreceni 
szervezésű új minisztérium és honvédség tiszthiánnyal küzdött, ami kedvező lehetőséget kínált az 
alacsonyabb rendfokozatú és beosztású, esetleg „visszaténylegesített” tisztek karrierépítésének. SZAKÁLY  
Sándor: Honvédség és tisztikar 1919-1947. Válogatott írások 1984-2002. Ister, Budapest, 2002. 302. o. 
232 HL. HM. 1945. Eln. 20.375 
233 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 (Kat. Pol. és Hírszerző osztály felállítása, 1945. március 12.) 
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A debreceni szervezésű osztály feladatszabása nem került pontos meghatározásra, de 
funkciója több oldalról megközelítve jól körülírható. A központi elem hivatalosan a 
háborús bűncselekményekkel szembeni nyomozások és a politikai megbízhatatlanság 
kérdése volt, ami a katonatisztek ellenőrzését kívánta meg.234 Ezekben a napokban, az 
osztály megalakulását megelőző héten, 1945. március 4-én tartotta a Független Kisgazda-, 
Földmunkás és Polgári Párt debreceni zászlóbontó ünnepségét, ahol az ország előtt álló 
politikai feladatok egyikét a következő hasonlattal jellemezte: „Budapesten is a romokat 
kell először eltakarítani, azután fognak hozzá az építkezéshez. Nekünk is a politikai élet 
romjait kell először eltakarítani és csak azután foghatunk hozzá az építkezéshez. Nagy 
feladat ez, mert a romok között figyelmen kívül kell hagynunk, sőt egyenesen meg kell 
semmisítenünk olyan építkezési anyagokat, amelyeket ha beépítenénk a nemzeti élet új 
épületébe, velük együtt ismét beleépítenénk a rothadást és a pusztulást.”235 

A hivatkozott kisgazdapárti példa alapján és a későbbi HM KPO feladatának 
meghatározása során azt tapasztaljuk, hogy a korabeli dokumentumok sem mindig léptek 
túl a politikai szféra által hangoztatott kliséken.236 Nem elhanyagolható körülmény, hogy 
Pálffy György már 1942-ben csatlakozott az illegális kommunista párthoz, de 
pártutasításra 1943-ban a FKgP polgári tagozatába is belépett.237 Pálffy már az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány megalakulását követően megpróbált az illegalitásból ismert 
kisgazdapárti Pfeiffer Zoltánon keresztül pozícióhoz jutni a párt soraiban, de 
sikertelenül.238 A látszólagos politikai kitérő nem volt példa nélküli az MKP tagjai között. 
Az ország kulcspozícióinak megszerzése érdekében nem vállalta a hivatásos katonai 
szolgálatot Sólyom László sem,239 és mint kisgazda került a Magyar Államrendőrség 
Budapesti Főkapitányságának élére.240 A pártpolitikai kitérő részeként, a kisgazdapárti 
szemléletes példával Pálffy György is azonosulhatott, mert változatlanul átvette a 
hasonlatot és a HM KPO feladatát az ország helyreállításában hasonlóan szemléltette: 
„Teljesen új házat kell építeni, de miután ezt csak a romokból nyert téglák segítségével 
lehet gyorsan elérni, fel kell használni az összes használhatót, még a kissé sérülteket is, 
mert ha jó a kötőanyag ezek is hozzájárulnak az épület szilárdságához. Szemétre kell vetni 
minden használhatatlant, hogy ne foglaljon helyet, ne hátráltassa az építés munkáját.”241  

Egy másik, kevésbe meghatározott, de valamivel konkrétabb megközelítésben Révész 
Géza 1945. április elején a következők szerint foglalta össze az osztály feladatait: „(…) az 
új népi hadsereg létrehozásában és erősítésében, az ellenség leleplezésében és 
felelősségrevonásában, a hadseregnek a reakciótól való megtisztításában való aktív 
közreműködés lesz a megalakulásának első percétől a Magyar Kommunista Párt 
szellemében tevékenykedő, annak az új Magyarországért folytatott harcát segítő (…) 
katona-politikai osztály.”242 

Pálffy György Kéri Kálmán vezérkari ezredes, a HM Katonai Főnökének szóbeli 
utasítása nyomán kezdte el felállítani az új katonai biztonsági szervezet alapjainak 
                                                 
234 VIDA István: Nagy Ferenc „meghallgatása” az amerikai külügyminisztériumban 1947 júniusában. 
Századok 1990/5-6. 807., 836. o. 
235 MNL. XXVI-A-14. 1945. 03. 04. 15. sz. (Nagy Ferenc beszéde az ünnepségén, 1945. március 4.) 
236 Abádi Áron 1945-ben találkozott Pálffy Györggyel és megkérdezte, hogy az elnevezése alapján mi 
tartozik az osztály feladatszabásába, Pálffy röviden csak úgy válaszolt, hogy „Minden (sic!)” . ABÁDI 1972. 
105. o. 
237 ÁBTL. 2.1. I/14. 44. o.; Orbán László 1954. augusztus 27-i megkérdezésének jelentéséből is az derült ki, 
hogy Orbán vonta be Pálffyt az illegális kommunista mozgalomba, ahol „Pálffy feladata volt a Kisgazda 
Párt polgári tagozatán belül dolgozni.” 
238 NA. FO. 371/59072. IV/6.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/22. o. 
239 ÁBTL. 2.1. I/14-b. 
240 MNL. XXVI–A–14. 1945. 03. 10. 6. o. 
241 KORNIS 1988. 64. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 19. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
242 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 17. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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tekinthető „HM Defenzív Osztály”243-t.244 A debreceni viszonyokat és a politikai életben 
tapasztalt visszásságokat jelezte, hogy Kéri még a „Gyurka, légy nagyon óvatos” 
szavakkal figyelmeztette Pálffyt, aki erre röviden csak annyit válaszolt, hogy 
„megpróbálom”. 245  Az osztály a SZEB-nek címzett, 1945. március 8-án kelt 
felterjesztésében Hadműveleti Nyilvántartó Csoport fedőnéven, a Katonai Főnökség VI. 
Hadműveleti Csoport alárendeltségében szerepelt.246 A SZEB-nek címzett, 1945. március 
8-án kelt felterjesztésben még „az új nemzeti hadsereg demokratikus alapokon való 
felépítése, a reakció elleni fokozott küzdelem és ennek útján Magyarország demokratikus 
fejlődésének biztosítása” volt az álnéven „HM Hadműveleti Nyilvántartó Osztály”-nak 
nevezett szerv feladata.247 A kiterjedt feladatkörrel és szervezeti felépítéssel rendelkező 
katona politikai és hírszerző osztály felállítására vonatkozó kérelmet 1945. március 12-én a 
honvédelmi miniszter intézte a SZEB elnökéhez, Kliment Jefremovics Vorosilovhoz: 
„Kérem szíves jóváhagyását, hogy a Honvédelmi Minisztérium keretében a katonapolitikai, 
defenzív és offenzív hírszerző osztályt felállíthassam. A szervezet célja a honvédség 
keretein belül a fasiszta, reakciós tevékenység elleni küzdelem, az ellenséges hírszerzés 
aktív megakadályozása és a hírszerzés offenzív végrehajtása az ellenség által megszállt 
területeken. A katonapolitikai és hírszerző osztály tevékenységét szíves jóváhagyásával a 
megfelelő szovjet szervekkel szoros együttműködésben folytatná. (…)”248 András Sándor 
vezérkari ezredes felterjesztésével és a szovjet SZEB hallgatólagos támogatásával249 
megalakult a 2. vkf. osztálya utódjának is nevezhető,250 klasszikusan hírszerző és (kém-) 
elhárító feladatok ellátására hivatott HM KPO. 

Feltételezhető, hogy a tisztán katonapolitikai és kémelhárító tevékenység később 
egészült ki a hírszerzéssel, így hozva létre a 2. vkf. osztály elvi utódjának tekinthető 
osztály szervezési kereteit. A korábban vázolt előzményeket követően a honvédelmi 
miniszter hamarabb adott utasítást az úgynevezett katona politikai és defenzív egység 

                                                 
243 A korabeli logikának megfelelően az integrált katonai hírszerző és elhárító szolgálat (2. vkf. osztály) 
elhárító alegységét hívták „Defenzív alosztály”-nak, röviden „Deff.” -nek. SZAKÁLY  Sándor: Az önálló 
magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrehozása és működése a két világháború közötti 
Magyarországon 1918-1945. Felderítő Szemle 2008/E. 19-45. o., BÖLL Gábor: A VKF-2 szervezettörténete 
az újabb kutatások tükrében. In: Okváth Imre: Katonai perek 1945-1958. Tanulmányok a fegyveres testületek 
tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában. Történeti Hivatal, Budapest, 2001. 71-102. 
o.; Az elnevezést a későbbiekben hivatalosan már nem használták. 
244 OKVÁTH  2000. 59. o.; HL. HM. 1945. Eln. 20.375 
245 KUBINYI  1989. 239. o.; A beszélgetés érdekessége, hogy néhány hónappal a találkozás után, 1945. 
augusztus 8-én már Kéri Kálmánt tartoztatták le a katonapolitikai nyomozók, és a SZEB Vilma királynő úti 
börtönébe hurcolták. Kéri Kálmánt politikai ellentétek miatt zárták börtönbe, mégis kémtevékenységgel és 
összeesküvéssel vádolták meg. KUBINYI  1989. 243. o.; Az egymásra mutogatásból Kornis Pál, a HM KPO 
volt párttitkára is kivette a részét, amikor kijelentette, hogy az ügyhöz sem az MKP-nak, sem az osztálynak 
nem volt köze. Véleménye szerint félreállítása dálnoki Miklós Béla miniszterelnöknek és Vörös János 
honvédelmi miniszternek állt érdekében. KORNIS 1988. 82. o.; KUBINYI  1989. 249. o.; Ezt támasztja alá egy 
bűnvádi eljárássorozat, amit Vörös János korábban kezdeményezett Kéri Kálmán ellen: HL. HM. 1945. Eln. 
23.172; HL. HM. 1945. Eln. 24.930; HL. HM. 1945. Eln. 25.219; HL. HM. 1945. Eln. 26.856; 
246 OKVÁTH  2000. 59. o. 
247 HL. HM. 1945. Eln. 48.175 
248 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 (Kat. Pol. és Hírszerző osztály felállítása, 1945. március 12.); Az eredeti 
szöveget a javításokkal, ceruzával elvégzett szórendi változtatások, tagolás figyelembevételével idéztem. 
Hibásan és részben más tartalommal közölte: EHRENBERGER Róbert (szerk.): A béketábor magyar hadserege 
A magyar demokratikus hadsereg és a Magyar Néphadsereg Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai 
irataiból 1945–1957. PETIT REAL Könyvkiadó, Budapest, 2001. 
249 Jelenleg nincsen tudomásunk arról, hogy a szovjet fél valaha is hivatalosan válaszolt volna a magyar 
kérésre. Feltehetően mellőzte azt, mert mind a levéltári iratok, mind a visszaemlékezések azt a feltételezést 
támasztják alá, hogy az osztály – minden jogi aktust mellőzve – egyszerűen csak „létrejött” . 
250 A klasszikus hírszerző és (kém-) elhárító feladatszabáson túl, a két szervezet feladatrendszere valójában 
számos ponton eltért egymástól. Prof. Dr. Szakály Sándor segítő észrevételeit ezúton is köszönöm. 
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megszervezésére. A szovjetek tényleges motivációja nem ismeretes, csak 
következtethetünk azokra. Feltételezhetően ők sugallhatták a SZEB-en keresztül a magyar 
politikai és katonai vezetésnek, hogy nem volna kifogásuk az ellen, ha a magyar 
honvédség keretein belül a katona politikai tevékenység és a (kém-) elhárítás mellett 
megalakulna az „offenzív hírszerző”  szolgálat is.251 A szervezet területi illetékességét az 
ország nyugati, a német-magyar csapatok által még védett területeire terjesztették ki.252 

A HM Katona Politikai Osztály feladatellátásának szükségességét a korábban aláírt 
előzetes fegyverszüneti egyezmény igazolta. A háborús viszonyok között felállítás alatt állt 
az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztály, megkezdődött a háborús bűnösök felkutatása és a 
honvédségi állomány politikai szűrése.253  A megalakult osztály elvben hatáskörébe 
vonhatta a katonapolitikai és elhárító tevékenységet, de ezekhez csak logikailag 
illeszkedett a hírszerző tevékenység ismételt beindítása. Nem indokolta az előzetes 
fegyverszüneti egyezmény sem, ezért érdekesek az iratokon alkalmazott későbbi javítások. 

A hírszerzés csak néhány nappal később került be az osztály feladatszabásába és 
egyáltalán nem indokolták sem a nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségek, sem az 
„ellenség által még megszállt területeken”254 zajló hadi események. A hírszerző részleg 
felállítására vonatkozó tervet 1945. március 12-én, a SZEB körökből vett értesülést 
követően terjesztették fel. A kézhezvételt követően a szovjet vezetés már tudhatott arról, 
hogy az 1945. március 6-án a Dunántúl térségében indított német ellentámadás lényegében 
kifulladt.255 A magyar felterjesztést követő napokban, 1945. március 16-án a szovjet Vörös 
Hadsereg indította meg ellentámadását és a bécsi irányú támadó hadműveletét. Ennek 
hatására a német-magyar arcvonal összeomlott, máshol távolodóban volt az ország 
területétől, míg végül 1945. április közepére maga mögött hagyta Magyarország határait.256 
A hírszerző részleg a felterjesztést követő harmadik héten elveszítette illetékességi területét. 
Az események hátterében mégis az elképzelés része maradt egy, az osztály keretein belül 
felállítandó hírszerző alosztály terve.257 Az, hogy a katonai hírszerzés ötlete egyáltalán 
felmerülhetett egy legyőzött országban, az csak tisztán politikai jellegének 
túlhangsúlyozásával volt elfogadható. A részleg tevékenysége a kölcsönös együttműködés 
részeként és elméletben a határon túli nyomozások lefolytatásában merült volna ki.258 

A másik tény, ami félreértésekre adott okot, hogy a HM Katona Politikai Osztály maga 
nem, csak a „Kat. pol. és Hírszerző osztály” elnevezés szerepelt a SZEB-nek felterjesztett 
iratban. A fedőnevek, valamint a konspiráció a kezdetektől nem működött megfelelően. 
Hiába szerepelt a szervezet HM Hadműveleti Nyilvántartó Osztály néven a HM Katonai 
Főnök alárendeltségében, az elnevezések sokasága keveredéshez és összevisszasághoz 
vezetett. A minisztériumi iratokban és napi parancsokban – a megalakulásától kezdve – 
mint a HM VI. hadműveleti csoportjába tartozó HM Katona Politikai Osztályra 
hivatkoztak, de a kezdeti alárendeltségi viszonyok már 1945. március 27-i hatállyal 
megváltoztak, amikor Vörös János honvédelmi miniszter saját hatáskörében eljárva 
megszűntette az osztály katonai főnökkel szembeni alárendeltségét és közvetlenül saját 

                                                 
251 NARA RG. 226 B. 38. BDUX-10. I/2. o.; NA. FO. 371/59072. I/1. o. 
252 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 
253 HL. HM. 1945. Eln. 122.237 (a fennmaradt iratállomány alapján a hadosztály-parancsnokságok, az 1., 5., 
6. honvéd gyaloghadosztályok „D” tiszti jelentései naponta készültek a HM KPO Elhárító alosztályának, de 
az első iktatott példányok csak 1945. május 10-től kezdve jelentek meg). 
254 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 
255 DÁVID  2014a. 114-132. o. 
256 Ravasz István: Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban. Puedlo 
Kiadó, Budapest, é.n. 214-220. o.; UNGVÁRY Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 448-473. o. 
257 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 
258 NA. FO. 371/59072. I/1. o.; NARA RG. 226 B. 38. BDUX-10. I/2. o. 
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alárendeltségébe vonta azt.259 A változás hátterében az osztálynak biztosított nagyobb 
szabadság lehetősége állhatott. A személyügyi változásokhoz, az anyagi igények 
teljesítéséhez, a jármű és üzemanyag kiutalásához vagy a minisztériumi munkabeosztáshoz 
már nem kellett a katonai főnök külön jóváhagyását kérni, hanem közvetlenül Vörös János 
honvédelmi miniszteren keresztül lehetett intézkedni.260 Ezt támasztja alá, hogy a HM 
Katonai Főnökének alárendeltségében az osztály nem szerepelt a prioritást élvező 
szervezeti egységek listáján. Funkciója és országos hatáskörű feladatai ellenére nem 
rendelkezett sem gépjárművel, de még az irodai munkához szükséges feltételek sem álltak 
rendelkezésére.261 

Az osztálynak a HM Katonai Főnökkel szembeni alárendeltség megszüntetését és 
önállósodását követően az osztályvezető megtartotta a „HM Hadműveleti Nyilvántartó 
Osztály” fedőnevet is, de használatát a kívülállókkal való szóbeli érintkezéseire 
korlátozta. 262  A különböző elnevezések inkább a minisztériumok bürokratikus 
intézményének működését nehezítették meg. Az 1945. március 27-én kiadott belső igazítás 
még a „Hdm. IV. csop.-hoz tartozó kat.polg.oszt.”-nak (katonai polgári osztálynak) a 
Katonai Főnökkel szembeni alárendeltségét szüntette meg. A HM bizalmas hadparancsai a 
„Katonai Nyilvántartó Osztály” elnevezést használták.263 A HM KPO-n csak később, az 
iratok tanulsága szerint először 1945. április 4-én jutottak hozzá a korábbi HM házi 
parancsokhoz.264 Az eredeti minisztériumi iratokon az osztály Segédhivatala is csak 
aláhúzni tudta a parancsokon használt téves elnevezéseket, ami mellé kérdőjeleket írtak.265 
Az össze-visszasághoz nagy valószínűséggel a kezdeti hiányosságok, a későbbi 
rendszertelen konspirálás, a különböző elnevezések egyidejű használata és a 
minisztériumon belüli információhiány is hozzájárultak. Az osztályvezető még a nyár 
folyamán parancsban próbálta meg szabályozni a kifelé irányuló kapcsolattartás során 
használandó HM Hadműveleti Nyilvántartó Osztály elnevezést, de ez csak átmeneti 
intézkedésnek bizonyult: „Írásbeli, valamint egyéb hivatalos érintkezésnél az osztály 
elnevezése: Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztály. Kívülállókkal való szóbeli 
érintkezésnél az osztály fedő neve használandó: Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti 
Nyilvántartó Osztály.”266 A felesleges félreértéseket elkerülendő, az osztály 1945 nyarától 
már csak „nem hivatalos” esetekben neveztette magát HM Hadműveletei Nyilvántartó 
Osztálynak. Ezt követően még hónapoknak kellett eltelnie ahhoz, hogy végül csak HM 
Katona Politikai Osztály legyen a szervezet kizárólagosan használatos hivatalos elnevezése. 
Hamar kiderült, hogy a felemás konspiráció haszontalan, mert a külső megkeresések 
egyikében, az internált férje érdekében eljáró hölgy 1945 szeptemberében már egyenesen a 
„Tekintetes Magyar Honvédelmi Katonapolitikai Osztály!”- hoz intézte a kérését.267 A 
névhasználat egyszerűsödését indokolta, hogy HM-en belüli kezdeti konspirálással 
szemben a magyar társadalom rövid időn belül megismerte a HM KPO tevékenységét. 

A debreceni időszak néhány hete alatt a 35 éves268 Pálffy György egyedül látott hozzá a 
munkának, hogy megteremtse a szolgálat személyi alapját és anyagi feltételeit. A kezdeti 
időszakot a magas arányú személyi fluktuáció és a háborús viszonyok szűkre szabott 

                                                 
259 HL. HM. 825. d. 1. cs. 24. sz. b. ig.; 
260 HL. HM. 825. d. 2. cs. 1. sz. biz. pcs. 
261 HL. HM. 825. d. 5. cs. 4. sz. h. pcs. 
262 HL. MN. 102/08/529. cs. 3. sz. o. npcs. 
263 HL. HM. 825. d. 5. cs.; HL. HM. 826. d. 
264 HL. HM. 826. d. 
265 HL. HM. 825. d. 5. cs. 18. h. pcs.; HL. HM. 826. d. 
266 HL. MN. 102/08/529. cs. 3. sz. o. npcs. (Napi parancs az osztály elnevezéséről, 1945. június 7.) 
267 HL. HM. 852. d. 1. cs. (Simó Pálné levele fogva tartott férje érdekében, 1945.) 
268 Az osztály vezetői beosztottai mind fiatalok, de az osztályvezetőhöz viszonyítva idősebbek voltak. 1945-
ben az osztályvezető-helyettes 40, az elhárítás vezetője 36, helyettese 40, a hírszerzés vezetője 45 éves volt.  
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lehetőségei jellemezték. A katonaállományúak közül még nem álltak rendelkezésre azok a 
tapasztalt törzs- és vezérkari tisztek, akik az elkövetkező években a szervezet egyes 
alegységeit irányították. A debreceni Honvédelmi Minisztérium még az osztály elvi 
kereteinek kialakítása során átköltözött a Siketnéma Intézet269 Széchenyi utca 60. szám 
alatt található épületébe.270 Megalakulását követően az osztály – még pontosabban csak 
Pálffy György vezérkari százados – ugyanoda, a minisztérium Széchenyi utcai épületének I. 
emelet 38. számú szobájába költözött be.271 Az osztály debreceni tartózkodásának egy 
hónapja alatt az osztályvezető mellett csak egy ember dolgozott.272 Az osztály létszámát 
gyarapították azok, akik már Debrecenben Pálffy mellé szegődtek. Hivatalos parancs híján 
az iratállomány csak időbeli késéssel tükrözte a valós állapotot, míg mások papíron már az 
osztályon szolgáltak, de a háború sújtotta országban még nem foglalhatták el új 
beosztásukat.273 

Az osztály debreceni időszaka egy rövid periódus volt a szervezet életében. Az itt töltött 
néhány hét eseményei nemcsak hiányosan dokumentáltak, de a nehézségek, a 
legalapvetőbb feltételek hiányában szinte elvesznek a HM KPO fennállásának 
történetében.274  A HM Személyügyi Osztály Pálffy György vezérkari százados 
osztályvezető mellett még 1945. március 12-én az osztályra osztotta be (Vecsey-) Horváth 
Tivadar főhadnagyot,275 illetve Kelemen György tartalékos zászlóst a katonaállományúak 
csoportjából. Ők csak 3-4 héttel később, 1945. április 5-én és 8-án tudtak szolgálatba lépni. 
Ha hozzászámoljuk Pálffy György osztályvezetőt, és a budapesti átköltözést megelőző 
időszakban csak a beosztott katona személyeket vesszük figyelembe, úgy hivatalosan 
mindössze tíz főre lehetett számítani az osztály felállításának kezdeti szakaszában: Horváth 
Tivadar és Kelemen György mellett ekkor került áthelyezésre dr. Vértes Imre tartalékos 
főhadnagy, Nagy Gyula és Szabó József tartalékos hadnagyok, Serényi István, Ákos 
Sámuel és Perlaky László tartalékos zászlósok. A tíz főből hat végig sem szolgálhatta az 
1945-ös évet, mert nem-tényleges, vagy létszámfeletti állományba, esetleg áthelyezésre 
került. A fennmaradó négy főből hárman szimbolikus alakjaivá váltak a HM Katona 
Politikai Osztályának.276 

                                                 
269 A debreceni Siketnéma Intézet és a HM KPO székhelyének egybeesése okán gyakran találkozunk azzal a 
tévedéssel, hogy ez is a hírszerzés megszervezésének közvetlen bizonyítéka lenne. A félreértés onnan ered, 
hogy a 2. vkf. osztály rádiófelderítése előszeretettel alkalmazta a kifinomult hallással rendelkező, de más 
érzékszervükben fogyatékossággal bíró személyeket. Az osztály kezdeti időszakában nem csak a szervezeti 
és személyi feltételek hiányoztak a rádiófelderítés és hírszerzés megalakításához, de a Siketnéma Intézet is 
csak a minisztérium, így a HM KPO ideiglenes elhelyezésére szolgált. 
270 HL. HM. 1945. Eln. 20.110 
271 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 14., 17. o. 
272 HL. HM. 1945. Eln. 22.464 
273 Minden esetben meg kell különböztetnünk egymástól az áthelyezés és a tényleges bevonulás időpontját, 
mert e kettő általában nem csak nem fedte egymást, de nem is mindig dokumentálták megfelelően. Az állítás 
különösen igaz az osztály működésének kezdeti időszakára. Pálffy György barátja és helyettese, dr. Vértes 
(Widder) Imre tartalékos főhadnagy a HM 1945. március 26-án kelt belső igazítása alapján 1945. március 21-
én „csatlakozott” a HM Hadműveleti IV. csoportjához és a HM KPO-ra osztották be. Ennek ellenére a HM 
Elnökségének folyószám szerinti irataiban hamarabb ismertették el tartalékos főhadnagyi rendfokozatát (HL. 
HM. 21.023 Eln. 1945.), mint Pálffy György nyugállományú vezérkari százados visszaténylegesítését és 
vezérkari őrnaggyá történt kinevezését (HL. HM. 21.094 Eln. 1945.). Dr. Vértes Imre áthelyezésének tényét 
a HM személyi kimutatása az 1945. március 27-én kelt helyzetjelentésében rögzítette, de minden jel arra 
mutat, hogy már Pálffy György mellett segédkezett Debrecenben. 
274 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 32. o. 
275 Vecsey-Horváth Tivadarról 1952-ben, a kistarcsai internálótáborban kelt jelentés szerint 1945 januárjában 
Debrecenben jelentkezett szolgálattételre, majd az ott megalakult HM KPO helyettes vezetője lett. Állítását 
más levéltári források és későbbi pályafutása nem igazolta. ÁBTL. 3.2.4. K-769. 17/3. o. 
276 Pálffy György, Serényi István és dr. Vértes Imre. 
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A személyzeti politika és a Honvédelmi Minisztérium által elrendelt áthelyezések  a 
jelek szerint nem minden esetben feleltek meg az osztályvezetőnek, ezért a hozzá került 
nemkívánatos személyeket rövid időn belül eltávolította az osztály kötelékből. Pálffy 
György számára fontos volt az osztály Katonai Főnökkel szembeni alárendeltségét 
megszüntetnie, ezáltal közvetlen honvédelmi miniszteri alárendeltségbe kerülni és 
befolyással élni az osztály működését érintő személyügyi kérdésekben. Az osztályon 
dolgozó alkalmazottak beosztása szempontjából különösen a kezdeti időszakra volt 
jellemző a meghívásos rendszer. Ez röviden úgy foglalható össze, hogy Pálffy szerette kézi 
vezérléssel irányítani az osztály életét, ami kiemelten hangsúlyos volt a személyzeti 
politikában. Az egyes személyek kiválasztásánál előnyt jelentett a személyes ismeretség, 
az MKP vagy a szovjet SZEB ajánlása.277 

A honvéd személyek alacsony száma nem jelentette azt, hogy csak ők dolgoztak az 
osztályon. Az osztályon jelentős számú polgári alkalmazott is dolgozott. A debreceni 
időszakról megállapítható, hogy a teljes állomány vizsgálatakor lényegesen tisztább képet 
lehet alkotni a személyi feltételekről és viszonyokról, mint 1945 nyarán. A HM 40. 
osztályának a HM KPO-ba olvasztását követően már nem lehetett pontosan nyomon 
követni, hogy informális úton ki melyik ismerősét hívta meg az osztályra, hogy nála 
dolgozzon a harcokat követő ínséges 1945-ös esztendőben. Másrészt a katonai 
létszámkorlátozások és az állománytábla szűkös lehetőségei miatt egyszerűbbnek tűnt 
leszerelni a megbízható kommunistákat és a továbbiakban, mint polgári alkalmazottat 
őrként vagy nyomozóként foglalkoztatni.278 Az 1945 márciusában áthelyezett személyek 
csak április elején, alig egy héttel a budapesti átköltözést megelőző héten kerültek át az 
osztályra. Feltételezhető, hogy 1945 áprilisáig az osztály nem tudott megfelelően működni, 
a HM utasításait is csak visszamenőleg, 1945. április 4-én kapták meg. 

Az osztály megszervezésének debreceni időszaka egy újjászerveződő államigazgatási 
rendszer kaotikus képét mutatta, ami a katonai szolgálat életre hívásának körülményeire is 
kihatott. A szervezet tényleges megalakulása és működésének első emlékei még nem 
adnak választ arra a kérdésre, hogy hivatalosan létezett-e HM Katona Politikai Osztály, 
vagy csak egyszerűen létrejött, létét pedig egy politikai akarat és érdek legalizálta.279 A 
katonai szervezet létrejöttének alapjai sem voltak teljesen tisztázottak, ami a disszertáció 
által tárgyalt időszakban visszatérő problémaként jelentkezett. Leszámítva egy, a szovjetek 
által uralt SZEB-nek küldött minisztériumi felterjesztést, valamint a Szovjetunió és az 
MKP támogatását, a HM KPO felállítására vonatkozó eredeti rendelet megkeresése és 
feltalálása olyan lehetetlen feladatnak tűnt az elkövetkező évek politikai kötélhúzásaiban, 
mint a jogalap hiányára hivatkozva feloszlatni a szervezetet.280 Vörös János honvédelmi 
miniszter, aki elrendelhette volna az osztály felállítását, leköszönését követően úgy 
nyilatkozott a kérdésben, hogy „a Katona Politikai Osztály működése tulajdonképpen 
törvényellenes, mert erre vonatkozólag seholsem tud egy ügydarabot lefektetve, amely 
szerint ő elrendelte volna egy ilyen osztály felállítását.”281 

                                                 
277 Serényi István Péter Gábor (OKVÁTH  2012. 69. o.), Sármány József Pálffy György ajánlásával és MKP 
párttagsággal (ÁBTL. 2.1. I/123. 2. o.) került az osztályra. Tanács György szerint a bekerülés legegyszerűbb 
módja, hogy adott személy „szerezzen (MKP – D. F.) Párt ajánlást és akkor behozza a Kat.Polra.” ÁBTL. 
3.1.9. V-249. 134. o. 
278 HL. HM. 1945. Eln. 21.165 
279  A politikai rendőrség megalakulásának és működésének rövid ideig tartó korai szakaszában is 
megfigyelhető hasonló párhuzam. Demény Pál magyar kommunista politikus 1945-ös őrizetbe vételéről írta 
Szabó Miklós, hogy „a hivatalosan még nem is létező politikai rendőrség letartóztatta.” SZABÓ 2013. 36-47. 
o. 
280 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 79. o.; Nagy Ferenc miniszterelnök 1946-ban egyenesen „átmeneti szervezet”-nek 
nevezte a HM KPO-t, amit fel kívánt oszlatni. NAGY 1990b. 15. o.  
281 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 79. o. (Dudás Béla kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. június 14.) 



44 
 

Az osztály létezésének és működésének első ismert, komoly vihart kavart politikai 
színezetű ügye a 7. honvéd gyaloghadosztály felállítása kapcsán, Topolyai István százados 
letartóztatásával vette kezdetét.282 Később kiderült, hogy Schwartz Miklós tisztviselő, 
egyúttal a sátoraljaújhelyi politikai rendőrség vezetőjének feljelentése és katonai hatásköre 
alapján a HM KPO utasítása, amelyben saját fogdahelyiség hiányára hivatkozva Topolyait 
a nyomozás megindításáig és a bűnvádi eljárás lefolytatásáig a sátoraljaújhelyi politikai 
rendőrség fogdájába vitette, egyazon írógépen készült. Az ügyből akkor kerekedett botrány, 
amikor az iktatókönyvek alapján megállapították, hogy a két dokumentum, a feljelentés és 
– nyomozati szakot kihagyva – a letartóztatási utasítás egy időben keletkeztek.283 „Hogyan 
történhetett meg, hogy egy 23 éves jogi képesítéssel sem bíró ideiglenes minőségű 
rendőrtiszt (Schwartz Miklós – D. F.) egyszerű bizonyítékokkal nem is támogatott 
feljelentése alapján egy őrnagyi rendfokozatot viselő284 osztályvezető (Pálffy György – D. 
F.) elrendeli a miniszter nevében egy több évtizedes kifogástalan szolgálati idővel 
rendelkező, már nyugállományban lévő főtisztviselőnek azonnali letartóztatását a 
formában, hogy az illető a rendőrség politikai osztályának adandó át, tehát a feljelentő 
kezeihez szolgáltatandó ki. Ezt az intézkedést akként hozza meg, hogy a bepanaszolt 
főtisztviselőnek még a csak legcsekélyebb alkalma sem volt igazoló jelentésének 
megtételére. /:állítólag a határozatot az osztályvezetője a panaszos fiatalember kezébe 
adta expediálás végett, s az egész elintézést együtt beszélték meg.:/”285 

Az osztály debreceni időszakára jellemző, hogy a személyi és infrastrukturális feltételek 
alkalmatlanok voltak önálló tevékenység folytatására. A jogalap és a feladatszabás 
pontosabb meghatározásának hiányában a HM KPO csupán kisegítő szerepet töltött be a 
politikai rendészeti szervek mellett. Az osztályvezető kinevezését követően még nem volt 
tisztázott visszavétele és előléptetése sem. A hivatkozott rendezetlen állapotok és felmerült 
kérdések tükröződtek Horváth Sándor vezérkari ezredesnek Pálffy Györggyel történt 1945. 
április eleji találkozásánál is.286 Horváth Sándort budapesti fogságba esését követően 
először a szovjet NKVD hallgatta ki, az ezt követő eseményekre így emlékezett vissza: 

„Miután ismételt felszólítás után sem voltam hajlandó aláírni az elkészített írást az új 
hadseregbe való belépésre, visszaraktak a szörnyű elhelyezésbe és másnap elvittek 
Debrecenbe s ott átadtak Vörös Jánosnak. A Debrecen-i Süket-Néma Intézetben töltöttem 
az éjszakát és André Sanyi szobájában kellett várnunk Vörös János megérkezésére. 
Egyszerre ideges morgás, ajtócsapódás hallatszott, majd egyedül hagytak és néhány perc 
múlva belépett az általam akkor még csak névről ismert Pálffy Österreicher civilben. 
Kérdezi: 

- Ön Horváth István vezérkari ezredes? 
- Igen. 

                                                 
282  A 7. honvéd gyaloghadosztály felállításakor Topolyai András százados a 71. honvéd kiegészítő 
parancsnokság parancsnoka volt. A parancsnokság területén élő katonakötelesek behívása során 30 fő zsidó 
vallású, a sátoraljaújhelyi politikai rendőrségen szolgált katonaköteles személyt is behívott a katonai 
szolgálatra, ezért feljelentették. 
283 HL. HM. 1945. Eln. 23.836 
284 A megjegyzés szerzője ismerte a szereplőket és feltehetően akarattal hangsúlyozta ki Pálffy György 
esetében, hogy „ őrnagyi rendfokozatot viselő (sic!) osztályvezető” , mert a hivatalos iratok szerint Pálffy-
Oesterreicher György nyugállományú vezérkari százados visszaténylegesítésének és vezérkari őrnaggyá 
történő kinevezésének procedúrája csak 1945. március 29. után kezdődött meg (HL. HM. 1945. Eln. 21.094). 
Visszavételének és előléptetésének 1945. március 15-i dátuma csak utólag, 1945 májusában került 
meghatározásra (HL. HM. 1945. Eln. 25.643). A debreceni iratok tanúsága szerint Pálffy György hivatalosan 
nem használta még a rendfokozatát, helyette osztályvezetői minőségében írt alá (HL. HM. 1945. Eln. 21.366) 
és a panasz alapján civil ruhában járt. 
285 HL. HM. 1945. Eln. 23.836 (vitéz Topolyay százados 71. honv. kieg. pk. ügye, 1945. április 10.) 
286 Feltehetően 1945. április 7-én: HL. HM. 1945. Eln. 24.406 



45 
 

- Miért nem jött át az oroszokhoz, midőn erre a felszólítást megkapta?287 
- Kérdem: Kihez van szerencsém? 
- Én Pálffy Österreicher vezérkari őrnagy vagyok… 
- Én (Horváth Sándor – D. F.) mint katona egy másik katonától szégyellek ilyet 

kérdezni. 
Erre kivett a zsebéből egy Vörös János által aláírt szolgálati jegyet 

- Közlöm, hogy miniszteri parancsra letartóztatom. 
Kiment, majd belépett két másik gyanús külsejű civil és elvittek a debreceni rendőrség 

fogdájába. (…) mégegyszer felkísértek Pálffy-Österreicherhez aki akkor már vezérkari 
őrnagyi egyenruhában fogadott egy hadbíró százados288 társaságában. Közölte velem, 
hogy ő az újonnan alakított Kat. pol. osztály vezetője és ki fog hallgatni. Első kérdése 
megint a délelőtti volt. Mondottam, hogy erre mai délelőtt megfeleltem… „Figyelmeztetem, 
hogy nekem megvannak az eszközeim arra, hogy magát beszédre bírjam.” Csengetésére 
két felgyűrt ingujjú verőember jött be. Mondottam, hogy engem ne üssenek meg mert 
védekezni fogok. Sokáig igen kellemetlen csend után kiküldötte a két embert majd egészen 
magából kikelve, viháncoló hangon kiáltotta: lássa, ha akkor átjött volna, most itt lehetne 
ahol én.”289 

Megalakulását követően, de 1945. március-áprilisában még valós hatalom nélkül a HM 
Katona Politikai Osztályt a honvédség és a rendőrség közötti súrlódások megszüntetésére, 
a korábban kifogásolt hatáskör és illetékesség hiányának orvoslása érdekében hozták létre. 
Elvben az osztály feladatellátása során hatásköri súrlódásai voltak a HM 40. osztállyal, de 
területi elkülönültségüknek köszönhetően a minisztérium budapesti átköltözéséig nem 
okozott problémát. Mivel az osztály megalakulását nem hirdették ki a Honvédségi 
Közlönyben,290 ezért Budapesten, valamint az alakulatoknál és a honvéd kerületeknél291 is 
külön (kém-) elhárítás működött. Az átköltözést követően nem csak a „külön életet élő” 
Budapest, de az ország egész területére kiterjedő illetékesség megteremtése is komoly 
kihívást jelentett a HM KPO-nak. 
 
 
3.2. Debrecentől Budapestig: a HM Katona Politikai Osztály átköltözése 
 
Miközben a katonai műveletek fokozatosan elhagyták Magyarország nyugati területét is, 
úgy vált egyre fontosabbá a magyar államigazgatás számára, hogy a néhány hónapos 
debreceni időszakát követően birtokba vegye az ostromot megszenvedett fővárost.292 A 
Magyar Honvédelmi Minisztérium átköltözéséről már 1945. április 6-án intézkedett a 
miniszter. A minisztérium 1945. április 7-én négy lépcsőben kezdte meg az áttelepülését 
Budapestre, az V. kerület Honvéd utca 28-30. szám alatt található, a harcokat és egy 
lőszerraktár felrobbanását követően lakhatatlan állapotban talált, de használhatóvá tett 

                                                 
287 Budapest ostroma alatt még működött a rádió-összeköttetés, amikor szovjet oldalról Hatz Ottó felhívta a 
magyar parancsnokságot, hogy szüntessék be a kilátástalan harcot. Horváth közölte Hatzzal, hogy nem 
hajlandó a beszélgetést tovább folytatni és átkapcsolta őt Hindy Ivánhoz. 
288 Varga Gábor hivatásos hadbíró százados. HL. HM. 1945. Eln. 27.838; HL. HM. 1945. Eln. 30.816 
289 HL. Tgy. 313. d. 3149. őe. (Horváth Sándor levele a budai kitöréskor történt fogságba-eséséről. Szovjet 
részről; majd a magyar katonapolitikai osztály részéről történt kihallgatásáról, 1945.) 10. o. 
290 HL. HM. 1945. Eln. 25.991 
291 Ide értve az 5. és 6. honvéd kerületi parancsnokságot, ahol – az új honvédség szervezésének indokával – 
1945. május 22-ig létezett önállóan szervezett elhárító személyzet. (HL. HM. 1945. Eln. 25.931) A későbbi 
„D” tiszteket az állománytábla eredetileg nem tartalmazta, ezért le kellett szerelni őket. (HL. HM. 1945. Eln. 
25.298; HL. HM. 1945. Eln. 25.124). 
292 HL. HM. 1945. Eln. 20.593 
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Károly főherceg laktanyába.293  A minisztérium budapesti elhelyezésére már 1945 
márciusában elkészültek az első tervek. Mivel a debreceni HM KPO az átköltözés 
megtervezését megelőzően viszonylag későn alakult és valós szervezettel nem rendelkezett, 
nem is számoltak vele. Másrészt Budapesten már működőképes volt a HM 40. osztálya, 
ezért a debreceni székhelyű, hasonló feladatokat ellátó, de még működésképtelen 
szervezettel előzetesen nem is foglalkoztak. A főváros ingatlanjainak felmérése során 
Hátszegi (Hatz) Ottó tartalék elhelyezési lehetőségként számolt az Alkotmány utca 5-7. 
szám alatti épülettel, ahová az új honvédségi laktanyák elkészültéig294 igény szerint és 
ideiglenesen a HM Törzskülönítmény került volna elhelyezésre. Az Alkotmány utcai 
épület, ami nem sokkal később, másfél hónapra a HM KPO székhelyévé és évekre az első 
beosztottak lakhelyévé vált,295  a harcok során bombatalálatot kapott, de az első 
állapotfelmérés alkalmával még kb. 30 helyiségét használhatónak nyilvánították.296 Az 
aránylag befogadóképes épület elhelyezési lehetőségei csak az ostrom utáni állapotokat 
ismerő Hátszegi számára tűntek bíztatónak. Ha figyelembe vesszük az állag további 
romlását és a fosztogatásokat, ez a szám drasztikusan alacsonyra csökkent alig egy-másfél 
hónappal később.297 

A minisztérium áttelepülésével együtt, a debreceni szervezésű HM KPO állománya a 
második lépcsőben, 1945. április 9-én zárt szállítmányként indult útnak Debrecenből a 
budapesti Nyugati pályaudvarra. Az osztály neve és feladata egy hónappal a SZEB 
jóváhagyását és megalakulását követően sem volt ismert és világos a Honvédelmi 
Minisztériumban. Az osztály az áttelepülési tervben még mindig „Kap. Kat. polg. o.”-ként 
szerepelt 2 fővel, míg a „Hir. o.”  mellett további 2 fő szerepelt.298 A zárt szállítmányt a 
törzsszázadból 3 tiszt 1 tiszthelyettes és 66 fő legénységi állomány,299  valamint a 
beosztottak családtagjai alkották. Eredeti utasítás szerint minden berendezési tárgynak 
helyben kellett maradnia Debrecenben,300 de ettől az osztály eltért és magával vitte 
egyetlen értékét, egy páncélszekrényt.301 

A Honvédelmi Minisztérium szerveinek Budapestre történt áttelepülése során az osztály 
munkatársait szállító szerelvény 1945. április 12-én indult el Debrecenből és április 13-án, 
a reggeli órában érkezett meg a nyugati pályaudvarra. Az osztály állományának aznapi 
feladata volt, hogy értéktárgyaikat – köztük a legfontosabb ingóságukat, egy 

                                                 
293 HL. HM. 1945. Eln. 25.689 187/a. o. 
294 A minisztérium székhelyéül szolgált Honvéd utcai Károly főherceg laktanya fa barakkjait a lakosság az 
ostrom során elégette. HL. HM. 1945. Eln. 25.689 192. 
295 Az osztálynak a Nádor és a Zrínyi utca sarkára történt budapesti átköltözését követően is az Alkotmány 
utca 5-7. szám alatti épületben lakott például Dudás Béla (3.2.4. K-1414. 112. o.), Kardos György (ÁBTL. 
2.1. I/14-a. 162. o.), Pálffy György (ÁBTL. 2.1. I/14-a. 162. o.) és a szomszédban, az Alkotmány utca 4. 
szám alatt Földy Lajos is (FÖLDY 1989a. 41-42. o.; ÁBTL. 2.1. V-32000/13. 110., 116. o.). 
296 HL. HM. 1945. Eln. 25.689 192. o. 
297 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 14-15., 20. o. 
298 A listán egymás alatt szereplő két tétel a SZEB-nek küldött felterjesztésben szereplő „katona politikai”  és 
„hírszerző”  osztályt jelentette. A „Hir. o.”  feloldása lehetne még „Híradó” , de ekkor ilyen nevű osztály 
nem létezett, illetve a két rövidítést a listán egymás alatt, de a felsorolás többi részéhez képest kettőspont 
elválasztás nélkül szerepeltették. HL. HM. 1945. Eln. 20.593, 22.464; A 2-2 fő a hivatalos állapotokat 
tükrözhette, ahol szakmai kompetenciától függetlenül töltötték fel a rendelkezésre álló beosztásokat. 
299 Ide, hivatalosan a törzsszázad és az őrzászlóalj állományába tartozhattak az alábbi a honvéd személyek, 
akik az átköltözést megelőzően 1945. április 7-én kelt, de elhelyezésre csak 1945. április 20-al került irat 
alapján leszerelésre és az osztály nyomozó csoportjának megerősítése céljából polgári alkalmazott 
nyomozóként áthelyezésre kerültek a HM KPO-hoz: Boda István tizedes, Fekete Gyula, Kornis Pál, Kalmár 
(Katz) Salamon őrvezetők, valamint Galgóczi Károly őrmester, Krecsmer Árpád és Papp Gábor 
szakaszvezetők, Keskeny László és Molnár Béla őrvezetők. HL. HM. 1945. Eln. 21.165 
300 HL. HM. 1945. Eln. 22.464 
301 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 14. o. 
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páncélszekrényt – az új székhelyükre átszállítsák.302 A szállítási eszköz igénylését még az 
állományjegyzék debreceni összeállításakor kellett volna jelezni, hogy a budapesti 
összekötő törzs parancsnoka intézkedni tudjon a szállításról.303 Az osztály nem jelzett saját 
igényt, így megérkezésüket követően a néhány fős állománynak kellett szállítóeszközt 
keríteni a romos Budapesten. Egy kis idő elteltével sikerült szerezniük egy szekérszerű 
szállítóeszközt,304 és mialatt a Honvédelmi Minisztérium állománya a Honvéd utcai Károly 
főherceg laktanyába költözött, a HM Katonai Politikai Osztály is útnak indult, hogy 
elfoglalja kijelölt helyét az Alkotmány utca 5-7. szám alatti épületben.305 Hasonlóan a 
korábbi mellőzöttséghez, a minisztérium már 1945. február végén elkezdte felmérni az 
egyes osztályok budapesti irodahelyiségekre és berendezési tárgyakra vonatkozó igényeit, 
de a HM KPO ezek egyikén sem szerepelt.306 Mindez azt támasztja alá, hogy a hivatalosan 
néhány fővel rendelkező és tisztázatlan körülmények között alakult osztály, a HM 
szervezeti rendjében nem tűnt jelentősnek és nem is számoltak vele. 

Az osztály hivatalos beosztottai és a hozzájuk csatlakozott személyek a Nyugati 
pályaudvarról kilépve a Berlin (mai Nyugati) térről a Vilmos császár (ma Bajcsy-
Zsilinszky) úton keresztül haladtak az Alkotmány utca felé. Budapest ostromát követően 
még döbbenetes látványt nyújtott a főváros, amivel többségük személyesen csak ekkor 
szembesült.307 A Debrecenből Budapestre költözést követően az osztály alig néhány fővel 
rendezkedett be a Berlin tértől nem messze található Alkotmány utcai épület néhány 
szobájában. Itt kezdték meg a munkatársak kiválogatását, a feladat végrehajtásához 
szükséges feltétételeik megteremtését. Az épület rossz állapotban volt, magán viselte a 
hónapokig tartó harcok nyomait. Az ablakok papírral, deszkával voltak borítva, az ajtók 
zárhatatlanok voltak. A papíron impozánsnak tűnő elhelyezési lehetőségekhez képest, az 
osztály tagjai csak a földszinten és a harmadik emeleten találtak néhány használhatónak 
tűnő szobát. Itt kezdtek el berendezkedni. Helyére tolták a páncélszekrényt és a romok 
között nekiláttak bútorokat és más ülőalkalmatosságokat keresni.308 

A súlyos létszámhiány következtében az osztály folyamatosan igényelte nyomozó 
csoportjának kiegészítését, illetve feltöltését.309  A Debrecenben leszerelt és polgári 
alkalmazottként áthelyezett 5+5 fő mellett310 a Budapesten kivált törzsszázad állományából 
egy, az épület őrzésére elkülönített őrséget kapott, ami egy tisztes rendfokozatú 
parancsnokból311  és 3 fő vezényelt legénységből állt. 312  A maroknyi emberrel, egy 
páncélszekrénnyel, használhatatlan épületben kezdte meg tehát működését az a HM 
Katona Politikai Osztály, amely hónapokkal később a magyar belpolitika meghatározó 
szereplőjévé vált. 

                                                 
302 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 14-15. o. 
303 HL. HM. 1945. Eln. 22.464 
304 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 15. o. 
305 HL. HM. 1945. Eln. 22.464 
306 HL. HM. 1945. Eln. 20.250 
307 Az osztályra beosztottak többsége, Pálffy György kivételével, aki az ostromot Budapesten élte át, csak 
ekkor szembesültek a pusztítással. Többségük az azt megelőző években a keleti hadszíntéren szolgált, lett 
hadifogoly és csak a debreceni hírekből tájékozódtak a főváros állapotáról. 
308 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 15. o. 
309 HL. HM. 1945. Eln. 21.165 
310 HL. HM. 1945. Eln. 21.165 
311 A háromfős őrség élére logikus egy tisztest kinevezni, de nem biztos, hogy ez megfelelt a HM KPO 
számításainak. Az iratok tanulsága alapján végül nem az eredeti, Debrecenben, 1945. április 6-án kelt utasítás 
„5./ Honv.Min.politikai oszt. /:Alkotmány u. 5-7.:/ őrsége egy pk. /:tisztes:/ és 3 fő, vez. a Honv.Min. 
törzsszázadtól.” érvényesült. (HL. HM. 1945. Eln. 22.464); A hivatalos áthelyezésekről csak néhány héttel 
később intézkedtek és első lépésben áthelyezték Szmetana József hivatásos századost az 1. honvéd 
törzszászlóaljtól a HM Törzskülönítmény állományába. (HL. HM. 825. d. 5. cs. 3. sz. h. pcs.) 
312 HL. HM. 1945. Eln. 22.464 
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3.3. Egyesítés egység nélkül: a párhuzamos szolgálatok összeolvasztása 
 
A debreceni honvédelmi miniszteri utasítás értelmében a budapesti kirakodást és 
elhelyezkedést követően meg kellett kezdeni az ügykör szerinti munkát az új szolgálati 
helyen.313 Az Alkotmány utcai berendezkedés és az alapvető munka (élet-) feltételeinek 
kialakítása után a HM KPO első feladata volt, hogy a szovjet SZEB segítségével 
felszámolja a HM 40. osztály tevékenységét.314 Az 1945. április 14-i Budapestre költözését 
követően az osztály már másnap megpróbálta kikapcsolni a konkurens szervezetet. 
Gyakorlatilag ugyanaz lett a sorsa a HM 40. osztályának, mint a korábban Pesten műkő ad 
hoc katonai nyomozócsoportoknak. Az események hátterében egyrészt az az igény 
húzódott, hogy közvetve az MKP irányíthassa és vezethesse a politikai nyomozásokért 
felelős szervezeteket. Másrészt, a HM 40. osztály alig két hónapig tartó működése alatt 
diszkreditálta magát a fővárosban, ami az újonnan alakult és még szinte ismeretlen HM 
KPO számára kellő indokkal szolgált a felszámolásához. 

Varjú Kálmán, a HM 40. osztály tagja utólag csak „Vészi-féle megindulás”-nak nevezte 
a szervezetet,315 utalva arra, hogy a csoporthoz és vezetőjéhez sok visszaélés fűződött.316A 
közvetlen előzményekhez hozzátartozik, hogy a „Vészy-féle” osztály 1945. április 7-én be 
nem jelentett módon 200 000 Pengőt foglalt le egy házkutatás során. Mivel az összeget 
nem adták át, a bejelentést követően a HM Gazdasági Hivatalának kellett bekövetelni az 
osztálytól, hogy ellátmányként használhassák fel.317 A budapesti állapotok viszonylagos 
konszolidálódásával és a debreceni átköltözést követően a HM 40. osztály tevékenysége 
már többek számára kényelmetlenné vált. A Honvédelmi Minisztérium 1945 áprilisának 
második hetében fokozatosan települt át a még mindig romos Budapestre. Vörös János 
honvédelmi miniszter 1945. április 9-én tartott ünnepélyes budapesti fogadásán a HM 40. 
osztályának munkatársai a meghívott vendégek szeme láttára próbálták meg letartóztatni a 
szélhámos, de befolyásos barátokkal bíró, többek közt a honvédelmi miniszter és családja 
bizalmát is élvező Grosz Gyula hadnagyot. A letartóztatást akkor Vörös Jánosné 
akadályozta meg.318 

Pár nappal később a Vészi által irányított HM 40. osztály ismét diszkreditálta magát. Az 
osztályvezető vezetésével 1945. április 12-én 250 fő, katonák és rendőrök indultak razziára 
a belvárosi éjszakában a Vörösmarty téren.319 A razzia végrehajtásához a csapaterőt az a 
budapesti szervezésű honvéd zászlóalj adta, amelynek szervezését és vezetését Földy Lajos 
századosra bízták.320 A razzia szervezetlensége és a túlkapások következtében az akció 
hatalmas politikai hullámokat vert fel, hatására Vészit feljelentették,321 leváltották az 
osztály éléről, majd nem sokkal később a szovjet hatóságok letartóztatták. A razziában 
közreműködő honvéd zászlóaljat ezt követően irányították Jászberénybe, hogy 
csatlakozzon az alakuló 1. honvéd gyaloghadosztályhoz. 322  Mindezen előzményeket 

                                                 
313 HL. HM. 1945. Eln. 22.464 
314 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20. o. 
315 HL. HM. 1948. Eln. 302.517 
316 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 170. o. 
317 HL. HM. 1945. Eln. 22.468 
318 MARKÓ 1988. 19. o. 
319 MARKÓ 1988. 19. o. 
320 HL. HM. 1945. Eln. 22.995; Az irat a megbízás dátumát 1945. április 9-ben jelölte meg, de Földy Lajos 
visszaemlékezése szerint a zászlóalj 1945. április 1-én már állt és 1945. április 17-ig Budapesten tartózkodott. 
FÖLDY 1989a. 20. o. 
321 HL. HM. 1945. Eln. 27.442; HL. HM. 1945. Eln. 27.470 
322 FÖLDY 1989a. 20. o.; KIS 1978. 142. o. 
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követően érkezett meg Budapestre a helyi katona politikai nyomozó szerv vetélytársa, a 
HM KPO.323 Bár az osztály sem rendelkezett megfelelő jogalappal, de a HM 40. osztálynál 
mégis kiemelték, hogy „a katonapolitikai elhárító szervezet létrehozásához a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság engedélye kellett, azonban Vészi és csoportja ezzel nem 
rendelkezett.”324 

Az egyesítés körülményeit a résztvevők mindegyike másként látta, vagy láttatta. Varjú 
Kálmán, a HM 40. osztályának nyomozója kihallgatása során az eseményekkel 
kapcsolatban óvatosan fogalmazott és tömören foglalta össze a történteket: „A 
felszabadulás után a Veres Pálné utcában, a mai Kat. Pol. megelőzőjeként a Vészi István-
féle megindulásban (sic!) vettem részt addig, amíg a debreceni kormánnyal Pestre jött 
Pálffy vk. szds. át nem vette a mai Kat. Pol. vezetését.”325 Dudás Béla megfogalmazásában 
„a nyomozó csoportot a HM Katona Politikai Osztály feloszlatta, illetőleg a beosztottak 
egy részét átvette.”326  Kornis Pál, az ellenérdekelt HM KPO leendő párttitkára 
hosszasabban időzött el ennél a meghatározó epizódnál: „Az első operatív feladat mindjárt 
az első napon – a legnagyobb meglepetésünkre – a Budapesten már működő Katona 
Politikai Osztály felszámolása volt. A Honvédelmi Minisztériumnak ugyanis Budapesten 
működött egy kirendeltsége – a magát német ügynökből demokratává átfestő Hátszeghy 
(Hatz) Ottó vezetése alatt, s ennek keretében egy Vészi nevű szélhámos néhány emberrel, 
főként kalandorral létrehozott egy úgynevezett katonapolitikai osztályt is. Igazolványt 
készítették, felhatalmazták magukat letartóztatások foganatosítására, saját szakállukra 
jártak el, minden törvényes alap nélkül cselekedtek, megfélemlítésekkel visszaéléseket 
követtek el.”327 Vele szemben Kruchina Viktor, aki vezető beosztást töltött be a HM 40., 
majd Katona Politikai Osztályán is, így emlékezett vissza a történtekre: „A Katona 
Politikai Rendőrség, amikor Pálfi Oszterreicher György vezetése alatt Debrecenből 
Budapestre költözött, mindannyiunkat le akart tartóztatni, de Vörös János nem hagyta 
nekik. Hogy megmentse osztályomat, egyezséget kötött a kommunistákkal és a Katona 
Politikai Rendőrséget egyesítették a 40. osztállyal. A név Katona Politikai Osztály, a vezető 
Pálfi Oszterreicher György kellett, hogy legyen (…).” 328 

A visszaemlékezések minden esetben egy epizódot mellőznek: a „hatalomátvétel” 
tényleges megvalósításának módját. A HM 40. osztály 1945 áprilisában még valós ütőerőt 
képviselt a helyi szovjet parancsnokság alárendeltségében. Létszáma a budapesti 
őralakulatok felállítása során egy váltásban 40 fő bevethető csapaterő alkalmazását tette 
volna lehetővé329 a HM KPO alig tucatnyi beosztottjával szemben. A két szervezet 
létszáma közötti aránytalanságot és a döntés politikai hátterét jól szemlélteti Tanács 
György visszaemlékezése is, aki szerint „1945. márciusában a kormánnyal együtt Bp.-re 
érkezett, Pálffy, Vértes, Kis Barna fhdgy., Gáspár Márton, Serényi és még pár fő, 
/Bokorné/. Beköltöztek az Alkotmány u. 5-7. sz. alá, és Veres [helyesen: Vörös – D. F.] 
János hm. parancsára a H.M. 40. osztály beolvadt, a debrecenből jött részlegbe, amit Kat. 
Pol. Oszt.-nak neveztek el.”330 A létszámok közvetve bizonyítják, hogy a budapesti 
konkurencia felszámolásának kérdése szovjet támogatással és a politika asztalán dőlt el. A 

                                                 
323 MARKÓ 1988. 19. o. 
324 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 21. o. (Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… I. kötet) 
325 HL. HM. 1948. Eln. 302.517 (Összefoglaló jelentés Varjú Kálmán vallomásáról, 1948. április 20.) 
326 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o. (Dudás Béla kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. június 13.) 
327 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20-21. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
328 KRUCHINA 1961. 331-332. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o. (Összefoglaló jelentés Tolvay Béla, Kruchina 
Viktor és Tanács György kémkedési ügyéről, 1949. április 5.) 
329 HL. HM. 1945. Eln. 22.995; Ugyanezt támasztja alá Tanács György visszaemlékezése, aki 50 főben adta 
meg a HM 40. osztály tagjainak létszámát. ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o. 
330 ÁBTL. 3.1.9. V-249. (Összefoglaló jelentés Tolvay Béla, Kruchina Viktor és Tanács György kémkedési 
ügyéről, 1949. április 5.) 133. o. 
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letartóztatási kísérlet eredményeként és szovjet segítséggel a HM 40. osztályt 
feloszlatták,331  illetve tagjait börtönbe akarták zárni, de ezt Vörös János egy 
kompromisszummal még meg tudta akadályozni.332  

Természetesen Vörös János honvédelmi miniszter akár kevésnek is bizonyulhatott volna 
akarata érvényre juttatása során. A miniszter mellett Szent-Györgyi Albert és a baloldali 
Szociáldemokrata Párt gyakorolt nyomást a kommunista párta és a szovjet vezetésre, hogy 
ne tartóztassák le az osztály munkatársait. A Szociáldemokrata Párt tiltakozására a HM 
KPO-nak szabadon kellett engednie és át kellett vennie a vetélytárs osztály állományát. 
Hogy megmentsék a nyomozókat, kompromisszumos megoldást hoztak: a HM 40. és 
Katona Politikai Osztályai összeolvadtak.333  A kihallgatási jegyzőkönyvek alapján 
feltételezhető, hogy az egyesítés részeként a volt HM 40. osztálynak a háborús bűnösökkel 
szembeni nyomozati tevékenysége 1945. április-májusában megszakítás nélkül tovább 
folytatódhatott.334 

Az egyesítés folyamatának módjáról mindkét érintett fél visszafogottan fogalmazott. Az 
egyesítés a politikai döntéshozók egyezsége volt és a visszaéléseket elkövető személyek, 
így Vészi István osztályvezető letartóztatásán túl nem került sor a konkurens szervezet 
vezetőinek őrizetbe vételére. Az egyesítés valószínűsíthetően 1945. április 13. és 15. 
közötti napokban zajlott le. Kornis Pál az eseményt a megérkezés napjára (1945. április 13.) 
tette,335 de a valós erőkifejtés lehetőségét cáfolja, hogy aznap délelőtt a részükre kiutalt 
épületben rendezkedtek be az osztály tagjai, majd ő is engedélyt kért Pálffy Györgytől, 
hogy saját és elhunyt bajtársai családjait felkereshesse.336 Kruchina Viktort, mint a HM 
KPO későbbi osztályvezető-helyettesét visszamenőleges hatállyal 1945. április 15-el, 
feltehetően az új osztályra történt átvételének hivatalos időpontjában léptették elő folyamőr 
századosból őrnaggyá.337 

A két osztály egyesítésének utólagos magyarázatát egy látszólagos félreértés adta, amit 
legjobban „a tyúk, vagy a tojás” megoldhatatlan dilemmájához hasonlíthatnánk. A 
hivatalos magyarázat szerint a pesti ad hoc katonai nyomozó csoport „feloszlatását 
követően Vészy Debrecenbe utazott a Dálnoki kormányhoz és onnan Vörös János 
felhatalmazásával tért vissza, hogy alakítsa meg a Katona Politikai Osztály elődjét, a HM. 
nyomozócsoportot, amely a minisztérium Budapestre érkezése után oda beolvad”, ezért 
„amikor Pálfy György vk százados (…) a Katona Politika törzsével megérkezett Vészyt 
eltávolították, majd az egész csoport beolvadt a Katona Politikába.”338 Az egyesítés és 
ezzel együtt az egyetemes jogutódlás részeként, az osztály ekkor örökölhette meg a HM 40. 
osztályának székhelyéül szolgált Budapest IV. kerület Veres Pálné utca épületrészt, ami a 
növekvő létszám és az Alkotmány utcai épület szűkös lehetőségei között ideiglenes és 
előnyös megoldásnak mutatkozott.339 A két szervezet egyesítését követően átvették a HM 
40. osztály irattárát,340 többen átkerültek az osztályra,341 egyeseket letartóztattak,342 míg a 

                                                 
331 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 30. o. 
332 A kompromisszum alapja az a „tévedés” volt, hogy korábban Vörös János honvédelmi miniszter maga 
bízta meg Vészi-t az osztály felállításával. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66., 170. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 112. o. 
333 KRUCHINA é.n. 332. o.; FÖLDY 1989a. 67. o. 
334 HL. HM. 1945. Eln. 21.485 
335 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20. o. 
336 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 15. o. 
337 HL. HM. 1945. Eln. 23.227 
338 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. (Dudás Béla kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. június 13.) 170. o. 
339 HL. HM. 1945. Eln. 21.485; 4. melléklet: a katonai hírszerző és elhárító szolgálat budapesti székhelyei, 
1945-1947. 
340 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 10. o. 
341 Dénes László, Dudás Béla, Kruchina Viktor, Nagy Gyula, Szabó József, Szalay Péter, Szamosi Edit, 
Szörényi Endre, Tanács György, Tarnócy Imre, Varjú Kálmán stb. 
342 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20-21. o. 
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többiek egyszerűen kiváltak vagy az osztály átláthatatlan és megfoghatatlan 
állományviszonyú nyomozói karát erősítették.343 A változásoknak egyik osztályon sem 
örültek a beosztottak. A rivalizálás és az egymással szembeni bizalmatlanság még másfél 
évig, az úgynevezett „Magyar Közösség”-ügy felgöngyölítéséig meghatározta az osztály 
mindennapjait.344 

A második világháború utolsó hónapjainak átmeneti időszakában egy jogilag légüres 
térben különböző katona politikai nyomozó csoportok alakultak és tevékenykedtek 
hosszabb-rövidebb ideig, majd eltűntek. Mindközül kiemelt szerep jutott a debreceni HM 
Katona Politikai Osztályának, ami a minisztérium átköltözésével a budapesti szervezetet is 
magába olvasztotta. Az osztály a háborús és népellenes nyomozómunka, valamint a 
lefolytatandó igazolási eljárások szükségességét használta ki megalakulásakor, de az MKP 
vezetése és a Szovjetunió irányítása mellett egyidejűleg látott hozzá egy katonai hírszerző 
és (kém-) elhárító szolgálat alapjainak lerakásához. A szervezet létrejöttét és működésének 
kezdetét követően az első paradigmaváltásra csak akkor került sor, amikor a 
feladatrendszer hangsúlyváltozásai hatására a háborús és népellenes bűntettek hátrébb 
sorolódtak a prioritások sorában. A katonai működési területen klasszikus értelemben vett 
hírszerzés és (kém-) elhárítás feladatai már a szervezet alapjainak létrejöttekor megjelentek 
az osztály feladatszabásában. A szükséges feltételek megteremtése már az 1945-ös év 
nyarától megkezdődött. A katona politikai és elhárító feladatszabás mellett viszonylag 
korán létjogosultságot nyert az a vélemény, hogy hosszú távon a HM KPO-nak a 
funkcionális elődszervnek tekintett 2. vkf. osztály országon belül elfoglalt helyét és 
szerepét kellett átvennie.345 
 
 
3.4. Az osztály szervezete és működése az Alkotmány utcai időszakban 
 
Az osztály rövid időt, alig másfél hónapot töltött az Alkotmány utcában. A nem megfelelő 
elhelyezési körülmények miatt az első napokban a munkát az épület helyiségeinek 
takarítása, a munkafeltételek megteremtése jelentette. Ezt hosszabb távon az osztály 
beosztottai csak a szakfeladatok ellátásának rovására tudták volna ellátni, ezért Pálffy 
György utasítást adott, hogy a romok eltakarításához és a rendrakáshoz a Mária Terézia 
laktanyában346 internált, főleg nyilas személyek közül 10 főt rendeljenek az osztályra a 
munka elvégzésére.347 Az osztály visszás történetére jellemző módon az is előfordult, hogy 
a háborús bűntett elkövetésével gyanúsított személy – hogy elrejtőzzön az őt kereső 
politikai rendészet elől – takarított, tisztította a cipőket, vállalta a „csicskás (sic!)”  
tisztiszolga szerepét a katona politikai rendőrségen.348 Ez az időszak minden tekintetben a 

                                                 
343 Dr. Tarnóczy Imre a HM 40. osztályán kezdte pályafutását, de 1945 júniusában önként megvált a 
szolgálattól. ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 8. o. 
344 OKVÁTH  2002. 16-19. o. 
345 FÖLDY 1989a. 24. o. 
346 A volt Kilián György Laktanya a budapesti Ferenc körút és Üllői út kereszteződésében. Földy Lajos nem 
sokkal korábban itt állította fel a magyar hadifoglyokból álló 32. honvéd gyalogzászlóaljat, „amelyikben elég 
sok ilyen vagány elem is volt (sic!)”  [MNVK. 2. Csfség. levele dr. Liptai Ervin ezredesnek (Révész elvtárs 
visszaemlékezéseiből, Földi Lajosra vonatkozóan) 5. o. (másolat a szerző birtokában)] és túlkapásaikat 
követően, 1945. április 17-én gyalogmenetben indították őket útnak Jászberénybe, így érdemben elkerülték a 
HM Katona Politikai Osztályt. 
347 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 21. o.; A nyilas munkásszázadok felállításának ötlete hivatalosan 1945 
májusában vetődött fel. A politikai internáltakat főleg romeltakarításra és építési anyag hordására, a 
szakképzetteket szakmunkák elvégzésére használták. HL. HM. 1945. Eln. 29.131 
348 Csernai József főtörzsőrmester, egy volt keretlegény, aki „szabályosan a nyakamba varrta magát, közölte, 
hogy nem megy el, ő lesz a csicskásom, takarítani fogja a szobákat és a fogdában fog aludni. Végül, hogy 
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HM KPO kezdete volt: „Szervezetéről ezekben a napokban még nem beszélhetünk, az első 
napokban még tízen sem voltunk. A gazdasági hivatali főnök és Vértes százados kivételével 
mindnyájan nyomozók voltunk, s Pálffy közvetlen irányítása alatt kezdtünk a munkához. (…) 
A Katonapolitikai Osztály tehát nehéz körülmények között kezdte munkáját. (…) Ezt az 
időszakot eredeti dokumentumok segítségével nem lehet feldolgozni, mert nincsenek 
dokumentumok, annak idején se készültek.”349 

Korabeli, a HM KPO-ra vonatkozó iratok léteztek ugyan, de az osztály nem érezte úgy, 
hogy tevékenységét dokumentálnia kellene.350  Ha szükséges volt, akkor személyi 
ügyekben, különösen áthelyezésekkor, igazolási eljárások lefolytatására, jutalmazási és 
előléptetési ügyekben már tollat és papírt ragadtak az alkalmazottak. A hiányosságok a 
szervezet,351 feladat és működés hármasának megfelelő dokumentáltságában jelentkeztek. 
Ismeretlenek és zavarosak voltak a pontos beosztások, aminek egyik oka éppen a 
differenciálatlan szervezeti rendnek (illetve utóbbi hiányának) volt betudható. Az osztály 
beosztottainak saját felfogásban „mindnyájan nyomozók”352 voltak, és csak azt tudták, 
hogy üldözniük kell azokat a (katona) személyeket, akik háborús és népellenes 
bűncselekmények elkövetésével voltak gyanúsíthatók. A felettes honvédelmi miniszternek 
vagy a minisztériumnak szolgáltatott információk gyakran távol álltak a valóságtól. Ennek 
oka kezdetben vélhetően nem valamiféle „alattomos kommunista konspirációban” 
keresendő. A korabeli gyakorlatra a valós „tenni akarás” volt jellemző, míg a bürokráciát 
feleslegesnek minősítették és háttérbe szorították.353 Ez a magyarázata, hogy az osztály 
beosztottainak hivatalos névsora nem egyezett azokkal a jegyzékekkel, amelyeket a HM-
ben vezettek, vagy részükre továbbítottak. Utóbbi csoportba nem tartoztak bele a polgári 
alkalmazottak, zömmel nyomozók sem, akik körében nagyarányú és követhetetlen 
fluktuáció uralkodott.  

Az osztály meghatározatlan szervezeti keretei és feladatszabása félreértések sorát 
eredményezték. Feltételezhető, hogy a budapesti költözést követő két hétben az osztály 
nehezen tudta definiálni önmagát. Tevékenységét a munkához szükséges állapotok 
megteremtése, a HM 40. osztályával kialakult konfliktus rendezése és az ad hoc jellegű 
politikai nyomozások tették ki. A változás a két szervezet egyesítését követően indult meg. 
Május elején a harcok véget értek az európai hadszíntéren és egy lassú konszolidációs 
folyamattal párhuzamosan, a HM KPO-nak is rendeznie kellett a sorait.354 Az osztály 1945. 
májusi, a honvédelmi miniszternek felterjesztett szervezeti ábrája egy kis katona politikai 
sajátossággal az előd hírszerző és elhárító szerv klasszikus felosztását követte. Az osztály 

                                                                                                                                                    
megszabaduljak tőle, belementem (sic!). Valóban minden reggel megjelent takarítani, csizmát tisztított, jobb 
tisztiszolgát keresve se lehetett volna találni.” HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 31. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
349 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
350 Szükséges ismét kihangsúlyozni, hogy az egyesítést követő első hónapban az osztály már működött, de a 
belső állapotok konszolidálatlanok maradtak. Az osztály hírneve már megelőzte hivatalos névhasználatának 
kiforrottságát, amit nem lehet pusztán konspirációs okokkal magyarázni.  
351 Ide értve az átlátható személyi állományt is. 
352 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20. o. 
353 A visszaemlékezések mindegyikéből kiderült, hogy többségük nem volt képzett, de összekötötte őket a 
felelősségre vonásokban való önkéntes részvételük és a közös tenni akarás jelszava. HL. Tgy. 289. d. 3039. 
őe. (Szigethy Miklósról megemlékezés); HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. (Kornis Pál visszaemlékezése); HL. Tgy. 
292. d. 3065. őe. (Páricsi Ernő visszaemlékezése) stb. 
354 Horváth Sándor vezérkari ezredes fent idézett 1945. április 7-i letartóztatása és kihallgatása a HM KPO 
első ügyei közé tartozott. (HL. Tgy. 313. d. 3149. őe.) Horváth Sándor lefokozásáról és a honvédségből való 
kicsapásáról a beadványt az osztály 1945. április 7-én tette meg (HL. HM. 1945. Eln. 21.520), de csak 1945. 
május 28-án kísérték át a Budapesti Népügyészségre (HL. HM. 1945. Eln. 27.633). Egy másik esetben, 1945. 
május 29-én, báró Podmaniczky Félix bűnügyében a HM KPO úgy küldte át ügyét a Budapesti 
Népügyészségre, hogy az ügyész számot nem írt rá, míg a máshol fellelt és hivatkozott ügyiratszám alatt nem 
a tárgyban szereplő irat volt (HL. HM. 1945. Eln. 26.862). 
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szervezetén belül az osztályvezető alárendeltségében négy alegységet tűntettek fel az 
iratokon: egy Nyilvántartó, egy Hírszerző, egy Elhárító és egy Ügyészi alosztályt.355 

A szervezetlenségre vonatkozó állítást igazolja, hogy a debreceni felterjesztésben még 
katona politikai és hírszerző osztályként meghatározott, az elhárítást is magába foglaló 
szervezet két hónap elteltével is csak a Hírszerző és Ügyészi alosztályok vezetőjét tudta 
megnevezni. A „HM Katonai Nyilvántartó Osztály”-án bizonyos „Bálintit Kálmán 
százados” állt a hírszerző, dr. Varga Gábor hadbíró százados az ügyészi részleg élén. 
Kettőjük közül dr. Varga Gábor, a szervezet politikai nyomozati és vizsgálati tevékenysége 
okán már Debrecenben az osztályra került.356 A másik személy, „Bálintit Kálmán százados” 
valójában Bálintitt Károly százados személyét takarta, akinek nevét hibásan szerepeltették 
és soha nem tartozott az osztály állományába.357 

Az, hogy az osztály a miniszternek küldött felterjesztésében szereplő négy alosztályánál 
dr. Varga Gábort leszámítva nem tudott más vezetőt megnevezni, valamint az a tény, hogy 
a háborút követő feladatok fontosságát tekintve csak a kevésbé releváns Hírszerző 
alosztályt és vezetője nevét szerepeltette (rosszul), magyarázatra szorul. Pálffy György 
Bálintitt Károllyal az osztály Budapestre költözését követően egyszer találkozott.358 
Bálintitt a HM Élelmezési Osztályának helyettes vezetője volt, de a háborús években 
Ankarában teljesített kül- és ezáltal hírszerző szolgálatot. Pálffy György osztálya 
megszervezéséhez szakembereket, Bálintitt Károly munkát keresett a háború befejezését 
követően. Kettőjük között a találkozót Sólyom László hozta össze, de azt követően a 
kapcsolat megszakadt. Bálintitt nem kereste Pálffyt, amit az is indokolt, hogy a szovjet 
hatóságok az eseményekkel egy időben tartóztatták le kémkedés vádjával korábbi felettesét, 
Hátszegi Ottót.359 Feltételezhető, hogy akár számoltak még személyével az osztályon, akár 
nem, Bálintitt Károly hivatásos tisztként megfelelő szakmai tapasztalattal és rendfokozattal 
bírt, hogy a miniszternek szánt felterjesztésben szerepeltessék a nevét. Tették ezt annak 
ellenére az osztályon, hogy még a nevére is rosszul emlékeztek és a felsorolt alosztályok 
sem tükrözték a később kialakult szervezeti rendet. 

A vezetők hiánya nem magyarázható a beosztottak alacsony számával. Az osztályon 
vagy az osztálynak360  napról napra többen dolgoztak, de átfogó ismerete az 
állományviszonyokról Pálffy Györgynek sem volt. A HM KPO-nak nem mennyiségi, 
hanem minőségi problémái voltak. 1945 tavaszán még hiányoztak azok a megfelelő 
beosztottak, akiket vezető beosztásba lehetett volna kinevezni. A minisztériumi vezető 
beosztások leggyorsabb betöltetéséhez legalább négy feltételnek kellett teljesülnie s a 
jelöltnek: (1) tényleges szolgálati viszonyú, (2) hivatásos, (3) igazolt (4) honvéd tisztnek 
kellett lennie. A feladat és beosztások jellegét tekintve előnyt jelenthetett a főtiszti 
rendfokozat. 1945 májusában hiába volt az osztálynak ismeretlen számú polgári 
alkalmazott nyomozója, a minisztérium személyi nyilvántartása csak 22 fő honvéd 

                                                 
355 HL. HM. 1945. Eln. 24.130 
356 HL. HM. 1945. Eln. 27.838; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 14. o.; HL. HM. 825. d. 5. cs. 30. sz. h. pcs. 2. p.; 
HL. HM. 1945. Eln. 30.816 
357 HL. HM. 1945. Eln. 24.130 
358 Bálintitt Károly urat a szerző New York-i levelezési címén 2013 tavaszán levélben megkereste, de válasz 
nem érkezett tőle. Az értekezés kéziratának lezárását követően nyert információ szerint Bálintitt 2006-ban 
elhunyt, de utóbbiak ismerete nélkül életéről még további cikkek jelenhettek meg. 
359 Bálintitt Károly szavaival élve: „Azt kell mondanom – bár érdemtelen vagyok rá – , az Úristen reám 
tekintett, mert ha bármelyik állást betöltöm, Sólyom Lászlóval vagy Pálffy Györggyel együtt kivégeznek”.  
BÖLÖNI 2007. 
360 A különbségtétel oka, hogy míg sokan ténylegesen ott dolgoztak, addig mások megváltak a szolgálattól és 
az osztály bizalmi hálózatát szervezték, erősítették. ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 8. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171. 
o.; ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 19. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 32-33. o. stb. 



54 
 

személyről tudott.361 Közülük először Pálffy Györgyöt nevezték ki alezredessé (törzstisztté) 
és vették át a vezérkari állományba, hogy megfelelő rendfokozatú személy álljon az 
osztály élén.362 Rajta kívül 4 fő hivatásos állományú katona szerepelt az állománytáblán, 
de a ténylegesen szolgáló tisztek között a főhadnagyi volt a legmagasabb rendfokozat. 
Pálffy alatt két százados szolgált. Az egyik Kruchina Viktor, egy volt folyamőr százados, 
aki még egy hónapig nyugállományban volt és csak 1945. május közepén, visszamenőleg 
ténylegesítették vissza és léptették elő. 363  A másik dr. Vértes Imre, aki eredetileg 
gyógyszerész és tartalékos főhadnagy volt, majd századosként az egészségügyi karban 
tartották nyilván.364 A fenti hátrányos körülmények a gyakorlatban nem jelentettek nagy 
problémát, de nem is szolgálták egy szakmailag megfelelően képzett, a minisztérium előtt 
is vállalható szervezet kiépítését.365 

Vélhetően már a dr. Varga Gábor hadbíró főhadnagy nevével fémjelzett Ügyészi 
alosztály is csak adminisztratív csúsztatás volt. Hiába szerepeltették alosztályként, az 
ügyészi (hadbírói) részleg nem kívánt nagy apparátust, alig egy hónappal később már az 
osztályvezető törzsében néhány fővel „Hadbírói iroda”  elnevezés alatt végezte az osztály 
tevékenységének jogi támogatását.366 1945. május elején vált világossá, hogy szervezeti 
szinten komoly elmaradásai vannak az osztálynak, amiért természetesen az azt megelőző 
időszak körülményei is felelősek voltak. Az Alkotmány utcában alig másfél hónapig 
székelő HM KPO kezdeti szervezeti felépítése egyszerű volt. Az osztály élén Pálffy 
György állt, aki mellett egy osztályvezetői iroda működött, amit 1945 májusában még 
Segédtiszti főcsoportként is szerepeltettek saját irataikban.367 Az osztályvezetői iroda 
vezetője Kelemen György tartalékos zászlós – később hadnagy368 –, segédtiszt Riskó 
András tartalékos főhadnagy volt.369 Kelemen az osztály debreceni megalakítása óta Pálffy 
György mellett szolgált, de a budapesti időszak szervezési feladatai során már nem vált be. 
Az osztályvezető 1945. májusi értékelés szerint „sok igyekezettel és ambícióval, viszont 
kevés, a szolgálathoz szükséges érzékkel és képességgel”370 vezette az irodát. 

A gyakorlatban az osztály szervezési és segédtiszti feladatait az osztály Budapestre 
költözését követően, 1945. április 12-től Riskó András látta el, akit hivatalosan csak 1945. 
április 19-én,371 HM kimutatásokban 1945. április 22. és 28. között osztottak be az 
osztályra.372  Ő feltételezhetően már Kelemen György mellett is ott dolgozott az 
osztályvezetői irodán és bírt az iroda viteléhez szükséges képességekkel. Pálffy 
megemlékezésben neki tulajdonította az érdemet, hogy az osztály budapesti szervezése 
során „lelkes odaadással és példa mutató munkabírással vett részt az osztály feladatának 
végrehajtásában, megszervezte az osztályvezető irodáját és közvetlen szerveit, ezáltal a 

                                                 
361 Az osztály tiszthiányát jellemzi a (hivatásos) tisztek áthelyezésére vonatkozó 1945. április végén kelt eseti 
kérelem indoklása is, miszerint: „az oszt.-nak ht. tisztre is szüksége van (sic!)”  HL. HM. 1945. Eln. 22.957 
362 A szervezet belső tagozódása és a vezetők rendfokozata ez esetben is a 2. vkf. osztály (így a HM) 
szervezési gyakorlatát tükrözte. HARASZTI 2007. 175-185. o.; SPÁCZAY 1973. 407-408. o.; SZAKÁLY  2008. 
19-45. o. 
363 HL. HM. 1945. Eln. 23.227; HL. HM. 1945. Eln. 25.643 
364 HL. HM. 1945. Eln. 20.304; HL. HM. 1945. Eln. 26.429 
365 A politikai megbízhatóságuk mellett, mindezek ismeretében válik értelmezhetővé Gát Zoltán alezredes és 
Földy Lajos százados szerepe és jelentősége a vezető beosztások betöltésénél. 
366 A hadbírói iroda az osztályvezető mellett működött, ahol dr. Varga Gábor hadbíró százados irodavezető és 
dr. Somóczy Lóránt polgári alkalmazott, a hadbíró jegyzőkönyvezetője végezték az osztály jogi támogatását. 
HL. HM. 1945. Eln. 30.816 
367 HL. HM. 826. d. 18. sz. h. pcs. 
368 HL. HM. 826. d. 2. sz. h. pcs. széljegyzetei és láttamozásai. 
369 HL. HM. 1945. Eln. 23.930 
370 HL. HM. 1945. Eln. 122.027 (Kelemen György jutalom és előléptetés iránti kérelme, 1945. május 23.) 
371 HL. HM. 825. d. 5. cs. 8. sz. h. pcs. 
372 HL. HM. 1945. Eln. 23.930 
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központi vezetést nagymértékben tehermentesítette és saját, éjt- nappallá tevő munkájával 
nagyban hozzájárult az osztály beosztásainak kialakulásához (sic!) és a munka 
eredményessé tételéhez.”373 

Az osztály vázát az alapfeladatok ellátását szolgáló Elhárító és Hírszerző alosztályok 
alkották, amelyeket a budapesti átköltözést követően folyamatosan töltöttek fel 
beosztottakkal, tettek szervezetszerűvé és működőképessé.374 Az Elhárító alosztályon belül 
három főcsoport látta el a honvédségi munkával kapcsolatos politikai igazolási és (kém-) 
elhárító feladatokat. Külön vizsgálati (előadói) és nyomozati főcsoport működött. A 
honvéd kerületekben és hadosztályoknál fokozatosan megszervezték (átvették) a 
parancsnokságok mellett működő kémelhárító apparátust.375 

A katonai elhárítás egyelőre kinevezett vezető nélkül, de gyakorlatilag dr. Vértes Imre 
irányítása mellett működött.376 Vértes beosztásától függetlenül a kezdetektől ellátta Pálffy 
osztályvezető-helyettesi és bizalmi feladatait, az osztály vezetésének legbelső köréhez 
tartozott.377 1945 áprilisában az szerveződő katonai elhárítás működésének alapját a katona 
politikai nyomozások folytatása jelentette, ahol Kornis Pál visszaemlékezésében „a g.h. 
főnök és Vértes százados kivételével mindanyájan nyomozók voltunk, s Pálffy közvetlen 
irányítása mellett kezdtünk munkához.”378 Az alosztály fokozatosan két vizsgálati (előadói) 
főcsoportra tagozódott, mert az osztály előtt álló feladatok „az első napokban főleg a 
háborús bűnösök kézrekerítése, de nagyon rövid időn belül elsősorban a hadseregnek a 
reakciótól való megtisztítása”379 volt. Az átmenet heteit követően az osztály budapesti 
tartózkodása során először 1945. május 3-án lépett nyilvánosan színre és intézett felhívást 
az ország és a főváros lakosságához: „A honvédelmi minisztérium katona politikai osztálya, 
- /V., Alkotmány-u. 5-7./ felhívja a közönség figyelmét, hogy katonai személyek /: az új 
honvédség tagjai, valamint a Szálasi-féle hadseregből még le nem szerelt egyének:/ által 
elkövetett politikai természetű bűnügyek kivizsgálása a honvédelmi minisztérium katona 
politikai osztályának ügykörébe tartozik.”380  

A május eleji rövid tájékoztató alapján az osztály a katonai személyek két csoportját 
különböztette meg: vagy már „az új honvédség tagjai”, vagy „a Szálasi-féle hadseregből 
még le nem szerelt egyének”.381 Ez a csoportosítás lett az alapja a németek mellett még, 
vagy ellenük már hadban álló kettéosztott ország, kettéosztott hadseregének tagjai ellen 
folytatott nyomozati és vizsgálati eljárásoknak. Ezt a logikusnak tűnő felosztást követte az 
Elhárító alosztály I. és II. előadói főcsoportja is a feladatok meghatározása és a hatáskörök 
elhatárolása során.382 A hatásköri elhatárolása alapján az I. előadói főcsoport már az új 
honvédségen belül, a II. előadói főcsoport pedig a németek mellett továbbra is kitartó, 
később nyugati hadifogságból visszatért, a felállított vélelem szerint háborús és népellenes 
bűncselekménnyel gyanúsítható személyekkel szemben járt el. Az elméleti felosztást 

                                                 
373 HL. MN. 102/08/530. cs. 22. o. npcs. 11. p. (Riskó András dícsérete, 1946. március 14.) 
374 A katonai hírszerzés szervezete és működése a hivatkozott Alkotmány utcai időszakban még egyáltalán 
nem alakult ki. 1945 júniusáig sem a szervezet, sem a beosztások/beosztottak nem utaltak arra, hogy a 
rendezett hivatalszerű munkavégzés megindult volna. 
375 Ezeket eredetileg I/b. osztályoknak, később „D” osztályoknak, „D” tiszti szolgálatnak nevezték. HL. HM. 
1945. Eln. 25.124; ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. o.; OKVÁTH  2000. 60. o.; GYARAKI  1995. 107-108. o. 
376 Dr. Vértes Imre tartalékos százados Földy Lajos hivatásos százados 1945. július 15-i áthelyezéséig és 
1945. július 18-i bevonulásáig töltötte be az alosztályvezetői beosztást. 
377 ÁBTL. K-1414. 99. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 8-9. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 193. o. 
378 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. (Kornis Pál visszaemlékezése) 20. o. 
379 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. (Kornis Pál visszaemlékezése) 32. o. 
380 MNL. XXVI-A-14. 1945. 05. 03. 24. sz. (A HM Katona Politikai Osztály felhívása, 1945. május 3.) 
381 MNL. XXVI-A-14. 1945. 05. 03. 24. sz. (A HM Katona Politikai Osztály felhívása, 1945. május 3.) 
382 Az osztály vezetőinek aláírása mellett az értesítés megjelenésével megközelítőleg egy időben, 1945. 
május 16-án jelent meg a korabeli budapesti HM házi parancsainak széljegyzeteiben először a „Lássa: I. ea. 
főcsop., II. ea. főcsop., Nyomozó főcsop.” elnevezése. HL. HM. 826. d. 18. sz. h. pcs. 
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követően az egyes ügyek vizsgálata során már csak azt kellett eldönteni, hogy a hivatásos 
honvéd személy követett-e el politikai természetű bűncselekményt vagy sem.383 Az I. 
előadói főcsoport az elkövetkező hónapokban fokozatosan vonta hatáskörébe az új 
honvédség alakulatainak, újjászerveződő honvéd kerületi parancsnokságainak, a határőrség 
és a HM szerveinek elhárító és politikai igazolásokkal összefüggő feladatait.384 A főcsoport 
vezetője a megbízott alosztályvezető, dr. Vértes Imre százados volt. A II. előadói főcsoport 
katonai vonalon látott hozzá a háborús és népellenes bűncselekmények elkövetésével 
vádolt honvéd személyekkel szemben elrendelt vizsgálatok lefolytatásához. A főcsoport 
vezetője, osztályvezető-helyettessé történt előléptetéséig, az osztály Nádor utcába történt 
költözéséig báró Kruchina Viktor folyamőr százados,385 helyettese pedig Szörényi Endre 
előadó volt.386 

Az osztály 1945. májusi nyilvános színrelépése és hitvallása mellett megindult valós, 
szervezetszerű munkavégzése is. Nekiláttak egy katona politikai nyilvántartás 
megszervezésének. Az osztály nyilvántartása a későbbiek során ugyan differenciálódott, 
kezdetben azonban ez szolgáltatta a munkavégzéshez szükséges megfelelő információs 
hátteret. Az adatszolgáltatás a HM 40. és Katona Politikai Osztályának meglévő, feltárt és 
rendszerezett dokumentumaiból állhatott.387 Ez utóbbiaknál jelentősebbek voltak azok a 
feljelentések, jegyzőkönyvek és dokumentumok, amelyeket ezt követően gyűjtöttek össze. 
Az 1945. május 3-i felhívásában az osztály kérte a lakosságot, hogy: „(…) akinek tehát 
ezekkel kapcsolatban adatok vannak birtokában, kéri, hogy ezeket az adatokat a nyomozás 
megindítása, illetőleg elősegítése céljából bocsássa az osztály rendelkezésére, mert ezzel is 
elősegíti az új magyar demokratikus honvédségnek a fasiszta és reakciós elemektől való 
megtisztítását.”388 

A politikai nyomozás minden esetben valamilyen vélt, vagy valós információ, akár 
lakossági panasz alapján indult meg.389 A lakosság személyesen is jelentkezhetett az 
székhelyén működő panaszfelvevő irodában.390 Az Elhárító alosztály I. és II. előadói391 
főcsoportjai mellett külön főcsoportot hoztak létre az átláthatatlan nyomozói kar 
összefogására. A Nyomozó főcsoport vezetésével Marschall László tartalékos századost 
bízták meg, akit visszamenőleg már 1945. április 10-ével az osztály állományába helyezték, 
de beosztását csak később, május elején foglalhatta el.392 A Nyomozó főcsoport egy 
szervezési szinten állt az Elhárító alosztály előadói főcsoportjaival, utóbbiak vizsgálati 
munkáját támogatta nyomozati tevékenységével.393  A nyomozókat meghatározott 
feladatokra küldték ki, de feltételezhetően több személy és csoport már korán 

                                                 
383 MNL. XXVI-A-14. 1945. 05. 03. 24. sz. 
384 A feladat súlyát szemlélteti, hogy az osztály – konszolidációját követően – tervbe vette a korábbi katonai 
igazolási eljárások igazoló jelentéseinek felülvizsgálatát. HL. HM. 1945. Eln. 30.483. 
385 HL. MN. 187/7/82. mf. 1. sz. o. npcs. 4. p. 
386 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 48-49. o. 
387 Ide nem értve a korábban működő ad hoc katonai nyomozócsoport által feltárt iratanyagot, amit a csoport 
feloszlatását követően Tömpe Andrásnak és politikai rendészeti osztályának adtak át. ÁBTL. 2.1 V-77995 
170. o. 
388 MNL. XXVI-A-14. 1945. 03. 03. 24. sz. (A HM Katona Politikai Osztály felhívása, 1945. május 3.) 
389 A politikai rendészeti osztályok esetében ugyan ezt a tendenciát találjuk. A Péter Gábor által készített 
jelentés szerint: „Az osztály a politikai rendészeti ügyek 60 %-át a társadalom közreműködése /:feljelentések, 
besúgások:/ és 40 %-át saját kezdeményezés /:nyomozások:/ útján kapja meg.” HORVÁTH Ibolya (szerk.): 
Iratok az igazságszolgáltatások történetéhez 2. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 84. o. 
390 MNL. XXVI-A-14. 1945. 03. 03. 24. sz. 
391 Funkcionális szempontból vizsgálati. 
392 Lásd: HL. HM. 826. d. széljegyzeteit. 
393 Az osztályra beosztott polgári alkalmazott előadói (vizsgálati) és átláthatatlan állományviszonyú és 
összetételű nyomozói kar közötti különbséget jelzi, hogy a tárgyalt időszakban még alá-fölérendeltségi 
viszony jellemezte őket. HL. MN. 191/7/82. mf. 45. o. npcs. 9. p. 
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„specializálódhatott” meghatározott típusú esetek felderítésére, ami a későbbi 
differenciálódáshoz vezetett. 

A mind teljesebb nyilvántartást a hálózati operatív munka sem nélkülözhette. A 
társadalmi kapcsolatok kiépítésén keresztül, ha nem is kiterjedten, de a HM KPO már a 
megalakulásával egy időben hálózatépítésbe kezdett és törekedett a 2. vkf. osztályhoz 
kötődő „B” (Bizalmi)  hálózat ügynökeinek felhasználására.394 Korán megalakult egy ún. 
„T” csoport,395 amelynek funkcióját vagy rövidítését tekintve három lehetséges feloldása is 
lehetett: (1) „Titkos”, (2) „Társadalmi”, vagy (3) „Tanács”. Pálffy György parancsára 1945 
májusában Tanács György állított fel egy titkos csoportot, ami csak néhány beosztottal 
működött, de annál több kültaggal rendelkezett a társadalmi élet színterein. Gyakran a volt 
HM 40. osztály beosztottjait is ide sorolták be, ha nem tudtak nekik más beosztást kínálni, 
vagy utóbbiak a civil életben helyezkedtek el. Dr. Tarnóczy Imre visszaemlékezésében: 
„Utána [a HM. 40. osztály feloszlatását követően – D. F.] átkerültem az Alkotmány utcába. 
Itt Pálffy vezérőrnagynál jelentkeztem, mint a többiek, mert az osztály újjáalakult. Én nem 
léptem be szolgálatba, mert kereskedelmi pályán helyezkedtem el. Itt alakult meg a dr. 
Tanács által felállított csoport, melynek kültagja lettem.”396 Pálffy közvetlen megbízásával 
Tanácsnak egy bizalmi (társadalmi) hálózatot kellett kiépítenie, hogy az osztályon kívüli 
figyelőik a testület „szeme és füle legyenek a társadalmi élet különböző vonalain.”397 
Tanács mellett eleinte csak egy polgári alkalmazott gépírónő, majd később Szalay Péter 
előadó dolgozott. A beérkezett politikai jelentésekből egy összefoglaló jelentést 
szerkesztettek, amit az MKP pártvezetés felé továbbítottak és az Andrássy út 60-nal is 
kicseréltek egymás közt.398 

Az elhárításhoz képest a katonai hírszerzés az osztály jelentéktelenebb részlegének 
számított. Bár a Hírszerző alosztályra való hivatkozás többször felbukkant 1945 
márciusától, de a tárgyalt időszakában még nem létezett.399 A szervezet 1945 nyaráig hol 
csoportként,400 hol főcsoportként szerepelt401 és Gát Zoltán alezredes megérkezéséig 
gyakorlatilag nem funkcionált rendeltetésszerűen.402 Ha katonai hírszerzés még nem is 
működött a hivatkozott időszakban, de már létezett egy Rádió (fő)csoport. Élére Pataky 
Ernő, tartalékos főhadnagy polgári alkalmazott előadóként került kinevezésre,403 akit 
személyes kapcsolatukra tekintettel404 maga Pálffy György hívott meg az osztályra és 
bízott meg a feladattal.405 Pataky Ernőt hivatalosan 1945. május 16-al, igazolási eljárása 
befejezéséig ideiglenesen helyezték az osztályhoz, de aláírása már 1945. május 10-én 
feltűnt a HM házi parancsainak láttamozásaikor,406 és áthelyezésének dátumát utólag 1945. 
május 1-ére módosították.407 A Rádió csoport még nem foglalkozott rádiófelderítéssel, 
mert az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek nem álltak rendelkezésére, így – 

                                                 
394 ÁBTL. 4.1. A-1363/3. 1. o. 
395 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 32-33. o. 
396 ÁBTL. 3.1.9. V-77995  40. o. (Vázlat Tarnóczy Imréről, 1947.) 
397 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171. o. (Összefoglaló Tanács György kihallgatásáról, 1946. április 10.) 
398 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171. o. (Összefoglaló Tanács György kihallgatásáról, 1946. április 10.) 
399 A „Hírszerző alosztály” neve először 1945. július 6-án tűnt fel az iratokban: HL. MN. 102/08/529. cs. 24. 
sz. o. npcs.; HL. MN. 102/08/528. cs. 1. sz. alo. npcs. 
400 1945. június 5-ig. HL. MN. 187/7/82. 1. sz. o. npcs. 
401 1945. június 5. és 11. között. HL. MN. 102/08/529. cs. 6. sz. o. npcs. 
402 HL. HM. 1945. Eln. 29.839 
403 HL. HM. 1945. Eln. 27.912 
404 Pataky Ernő rádió műszaki alkalmazott az Egyesült Izzónál, ahol Pálffy György cégvezető volt. ÁBTL. 
2.1. I/14-a. 186-187. o. 
405 ÁBTL. 2.1. IV/32. 2. o. 
406 HL. HM. 826. d. 14. sz. h. pcs. 
407 HL. HM. 825. d. 5. cs. 22. sz. h. pcs. 
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az osztály júniusi átköltözéséig – a megfelelő szakemberek408 és polgári műsorvevő 
készülékek felkutatásával igyekezett működési feltételeit megteremteni.409 

Az osztályvezető közvetlen alárendeltségében a Hírszerző és az Elhárító alosztályok, 
valamint a Segédtiszti és Rádió főcsoportok mellett további általános (adminisztratív) 
csoportok kerültek felállításra. Fokozatosan alakultak ki az igazoló, a jóléti, a gazdasági stb. 
csoportok, amelyek az osztály Nádor utcai berendezkedését követően, Kruchina Viktor 
őrnagy osztályvezető-helyettessé történt kinevezésével kerültek utóbbi alárendeltségébe.410 
Az első szervezeti egységek között jött létre a Fogda és az Őrcsoport is. A HM 40. osztály 
állományának letartóztatásával és az első őrizetesek megérkezésével egy időben vált 
nyilvánvalóvá, hogy nincsenek megteremtve fogva tartásuk feltételei: „megérkeztek az első 
őrizetbe vettek, akkor derült ki, nincs aki őrizze őket.”411 Ezt követően került Sásdy Károly 
alhadnagy mint foglár az osztályra és töltötte be ezt a pozíciót a szervezet fennállása során. 
Ezzel egy időben, az osztály nyomozói karából, az Alkotmány utcai épület és a foglyok 
őrzésére alakult meg Párkány János törzsőrmester vezetésével az Őrcsoport. 

Az osztály szervezeti kereteit csak fokozatosan lehetett feltölteni, ami a létszámhiány 
következtében 1945 júniusát megelőzően még nem valósulhatott meg. A szervezet 
személyi feltöltésének időszaka elhúzódott, majd a belpolitikai körülmények hatására 
nagyarányú fluktuáció jellemezte. Nemcsak megfelelő szakemberek nem álltak 
rendelkezésre a háborút követő hónapokban, de jelentkezésük után hosszú időbe telt, amíg 
a hivatalos áthelyezési parancsot követően bevonulhattak az osztályra. 1945 márciusától a 
szervezetnek több mint fél évre volt szüksége, hogy az állománytáblán rendelkezésre álló 
tiszti és tiszthelyettesi helyeket feltöltse. A személyzet kiválogatását a kezdeti időszakban 
maga Pálffy György végezte, de a szakfeladatok ellátására egykori honvéd- és 
csendőrtiszteket is átvették az osztályra és hangsúlyt helyeztek a 2. vkf. osztály volt 
beosztottjainak felkutatására, kihallgatására és esetleges átvételére.412  

Az osztály személyzeti problémáinak forrásai a polgári alkalmazottak voltak. A kezdeti 
időszakban csak nehezen lehetett követni a tevékenységüket. Az alosztályvezetők gyakran 
saját hatáskörükben, az osztályvezetőt megkerülve vették fel régi ismerőseiket, 
családtagjaikat. A hivatásos állományhoz képest megközelítőleg kétszer annyi polgári 
alkalmazott társult, de a nyilvántartás hiányosságai, a gyakori munkaelhagyás miatt kilétük 
és tényleges létszámuk nem rekonstruálható. Jellemzően adminisztratív, nyomozati vagy 
szakfeladatot413 láttak el.  

A háborús és népellenes bűncselekményekkel gyanúsítható személyekkel szemben 
folytatott politikai nyomozások szabályozatlansága ellenére, a HM az osztályt kérte fel, 

                                                 
408 Dr. Haris (Hecht) Ervin 1945. május 2-én került az osztályra. (HL. HM. Ig. Biz. 4532.) Az osztály 
hivatalosan csak (három héttel később) 1945. május 23-án kérte beadványában dr. Haris Ervin tartalékos 
százados és Bartha Dezső őrmester beosztását a csoporthoz. Jól szemlélteti az osztályon uralkodó állapotokat, 
hogy mindkettőjüket Porubszky Jenő hozta be Pataky Ernő csoportjába, de az osztályvezető politikai és 
szakmai véleménye még mindig rövid és tartózkodó volt beosztottaival szemben: „még nem ismerem”. A 
kérelmek és a hivatalos áthelyezés csak 1945. június 2. és 8. közötti időszakban történt meg. (HL. HM. 1945. 
Eln. 24.350; HL. HM. 825. d. 5. cs. 34. sz. h. pcs.). 
409 VADÁSZ 2007. 183-184. o.; VÁRHEGYI 2008. 182. o. 
410 HL. MN. 187/7/82. mf. 1. sz. o. npcs. 4. p. 
411 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20-21. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
412 A szervezet tevékenysége szempontjából meghatározó hivatásos tisztek egy csoportja a Nádor utcai 
átköltözést követően csatlakozott a HM KPO-hoz: Gát Zoltán alezredes1945. június 22-én (HL. HM. 825. d. 
5. cs. 52. sz. h. pcs.), Korondi Béla György csendőr százados 1945. július 30-án (HL. HM. 825. d. 5. cs. 78. 
sz. h. pcs.), Szentfalvy Jenő alezredes 1945. július 15-én (HL. HM. 1945. Eln. 126.075), dr. Nyerges Pál 
csendőr százados 1945. július 23-án (HL. HM. Ig. Biz. 7684.), Váradi Tibor hadnagy 1945. augusztus 1-én 
(HL. HM. 1945. Eln. 126.202) helyezték. 
413 Nem igazolt tisztek esetében, akiknek nem tudtak beosztást kínálni. 
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hogy végezze el az igazolási eljárásokkal kapcsolatos nyomozásokat.414  A kezdeti 
időszakban az osztály szervezeti lehetőségeinek korlátai miatt gyakoriak voltak a politikai 
motívumoktól sem mentes nyomozások és letartóztatások. A feladatot a honvédelmi tárca 
az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény 14. pontjából vezette le, de úgy értelmezte, hogy a 
háborús bűnösök letartóztatására és a felettük való ítélkezésre tekintettel, Magyarország a 
népbíróságok felállításáról rendelkező 81/1945. M.E. rendelettel eleget tett.415  Bár 
megteremtették a végrehajtás szervezeti alapjait, hiányzott a politikai nyomozómunka 
feladatrendszerének definiálása és elhatárolása. A másik nehézség, hogy a feladatellátás 
során, különösen a politikai természetű ügyek esetében a végrehajtás jellegénél fogva vagy 
dokumentálatlan volt,416 vagy nem minden esetben fedte a valóságot. 

Révész Géza az osztály feladatát megalakulásának első percétől a Magyar Kommunista 
Párt politikájának szellemében, az új honvédség létrehozásában és támogatásában, az 
ellenséges elemek leleplezésében és felelősségre vonásában, a hadsereg reakciótól417 
történő megtisztításában való aktív közreműködésben határozta meg.418 Pálffy György 
1945. áprilisi tájékoztatása szerint az osztály feladata, hogy „(…) minél hamarabb meg kell 
teremteni az alapokat ahhoz, hogy a népi demokráciának megfelelő hadserege legyen, de 
annak figyelembevételével, hogy a hadseregre azonnal van szükség. Ezért, minthogy 
hadsereg tisztek nélkül elképzelhetetlen, fel kell használni és meg kell győzni mindazokat, 
akik ebben a hadseregben minden hátsó gondolat nélkül, őszintén szolgálni kívánják a 
népet.”419 Az osztályvezető szemléletes tájékoztatása és az MKP meghatározása mellett a 
HM KPO-ra háruló feladatok az osztály párttitkárának visszaemlékezésében az alábbiak 
voltak: (1) a háborús és népellenes bűnösök felelősségre vonásának előkészítése, (2) a 
hadseregnek reakciótól való megtisztítása, (3) a hadseregnek az ellenségtől való 
megvédése, valamint (4) a demokratikus néphadsereg létrehozása és erősítése.420  

Összegezve a budapesti átköltözés időszakát megállapítható, hogy a szakfeladatok 
ellátásában az egyes részegységeket kezdetben egy-egy személy képviselhette. A súlypont 
a gyéren dokumentált, túlkapásoktól hemzsegő nyomozati tevékenységen volt, amit 
kiegészítettek a párhuzamosan folytatott vizsgálatok. Az osztály – a korábbi ad hoc jellegű 
és politikai hátterű feladataitól eltekintve – Budapestre érkezését és a rivális katona 
politikai osztály felszámolását követően, 1945. április 14. után kezdte meg 
tevékenységét.421 Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a későbbiekhez viszonyítva sem 
jelentős szervezettel, sem kiforrott személyi állománnyal nem rendelkezett, úgy az is 
egyértelmű, hogy feladat- és hatáskörüket, így a politikai nyomozómunka határait is, 
egyénileg értelmezték. 
 
 
 
 

                                                 
414 HL. HM. 1945. Eln. 23.591 
415 HL. HM. 1945. Eln. 24.108 
416 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 77. o. 
417 Hogy ki számított „reakciósnak”, azt sokféleképpen meg lehetett határozni és leggyakrabban Révai József 
hosszas felsorolását idézi a szakirodalom. RÉVAI József: Ki a reakciós? Szabad Nép, 1945. július 22.; 
SZAKÁCS, ZINNER 1997. 45-47. o.; A hétköznapokban elterjedt és tömör meghatározásokra jó példa 
Szeremlei Gyula, a 6. honvéd gyaloghadosztály nevelő (és „D”) tisztjének Balatonalmádiban 1945-ben 
mondott beszéde: „Azt mondják visszajön a régi világ. Akik ezt mondják, azok reakciósok, akik pedig 
reakciósok – s itt Gyula felemelte a hangját –, azt széttiporjuk.” KIS 1985. 51. o. 
418 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 17. o. 
419 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 19. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
420 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 63-64. o. 
421 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20. o. 
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3.5. „Politikai rendőrség tisztek ügyével ne foglalkozzék” 
 
A HM Katona Politikai Osztálya megalakulásának pillanatától eljárt a háborús és 
népellenes bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyekkel szemben. Tette, 
tehette mindezt attól a gyakorlati körülménytől függetlenül, hogy erre milyen jogi vagy 
elvi felhatalmazása volt. Az ideiglenes kormányzat mindent megpróbált, hogy a polgári 
politikai rendészeti szervek működését és a katona állományú személyekkel szembeni 
tevékenységét törvényes keretek közé szorítsa vagy legalábbis saját felügyeleti és 
ellenőrzési jogát érvényesítse. A célja egyértelmű volt: „politikai rendőrség tisztek ügyével 
ne foglalkozzék.”422 A mondat előrevetítette az osztály feladatszabását, ugyanakkor a 
kijelentésnek két olvasata is lehetett: egyrészt, a Magyar Államrendőrség politikai 
rendészeti szervei ne járjanak el hivatásos honvéd személyek ügyében. Másrészt, és egy 
alternatív megoldást felvetve, mellőzni a meglévő polgári és katonai politikai rendészeti 
szerveket és áthelyezni a katona politikai nyomozásokat az igazságszolgáltatáshoz.423 

Az első polgári illetékességű politikai rendészeti szervek megjelenésével egy időben 
kerültek honvéd tisztek előbbiek őrizetébe. Ez a jelenség a honvédelmi tárca debreceni 
időszakától kezdve meghatározó napi probléma maradt. A budapesti és vidéki helyzet 
tarthatatlansága miatt a honvédelmi miniszter 1945. május 3-án egy általános átiratot 
szerkesztetett a belügyminiszterhez, majd utóbbi hosszas hallgatása és a honvédelmi tárca 
háromnaponkénti sürgetésének hasztalansága miatt, a hadügy az igazságügy minisztert is 
bevonta a kérdéses problémára jogi úton adható válaszok megvitatására.424 Az álláspontok 
ezt követően sem közeledtek, de a HM döntései hatással voltak a HM KPO 
konszolidációjára. Ha döntés nem is született a felmerült kérdésekben, az 1945 
augusztusának végéig húzódó levélváltások meghatározták az osztály szervezeti 
fejlesztésének irányát, feladatának és működésének súlypontjait, egyben igyekeztek 
orvosolni a polgári és katonai szervek közötti hatásköri súrlódásokat.425 

A korábbi letartóztatások és túlkapások miatt a kormány megpróbálta volna a rendőrség 
működését megregulázni426 és tevékenységüket vegyes ellenőrző bizottságok felállításával 
felügyelni. A rendőrség túlkapásaival szemben a hivatásos és tartalékos állományú 
személyek a még csak a fővárosban működő, és talán kezdeti szervezetlensége, valamint 
csekély létszáma okán kevésbé hírhedt katonai rendészeti szerv vélelmezett illetékességére 
hivatkoztak.427 A politikai rendészeti szervek oldaláról lépéselőnyt jelentett az a tény, hogy 
a HM KPO az országos hatáskörű jelenléthez szükséges szervezetrendszerrel, a katonai 
igazságszolgáltatás pedig megfelelő büntetőintézeti lefedettséggel nem rendelkezett, hogy 
a sérelmezett eljárásokat a rendőrségtől átvegye.428 A Magyar Államrendőrség rendelkezett 
a működéséhez szükséges jogszabályi alappal, eljárását ésszerűségi elvek igazolták, amit a 
belügy- helyett az igazságügy miniszter 1945. május 24-én kelt válaszlevelében közölt a 
honvédelmi tárcával: „(…) célszerűségi szempontok szólnak amellett is, hogy a 
népügyészségek ne legyenek kénytelenek két nyomozó hatósággal együtt működni. 
Különösen országos viszonylatban merülnének fel nehézségek ebben a kérdésben, mert 
vidéken politikai rendőrség már mindenütt működik, míg katonai szerv – Miniszter úr 

                                                 
422 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 (Az igazságügy miniszternek címzett iratgyűjtőn szereplő megjegyzés, 1945.) 
423 PÜNKÖSTI 1992. 120. o. 
424 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 
425 SZAKÁCS, ZINNER 1997. 127. o. 
426 BORHI 2005. 76. o. 
427 HL. HM. 1945. Eln. 27.320 
428 HL. HM. 1945. Eln. 27.328; A szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokság bíróságának „büntető intézete 
nincs, hanem vizsgálati foglyait és elítéltjeit a politikai rendőrség foglyai mellett tudja csak elhelyezni, kiket 
polgári őrök őriznek.” 
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átiratából kitünőleg – csak Budapesten, ami a vidéki népügyészségek munkája elé 
akadályokat gördítene. Mindezek ellenére a Miniszter úr átiratában felhozott indokok 
alapján szükségesnek tartanám, hogy a nyomozást végző rendőri szervek és valamilyen – 
esetleg már felállított (sic!) – katonai szervek között szoros együttműködés álljon fenn. 
Ennek az együttműködésnek a kiépítése érdekében látnám szükségét annak, hogy Miniszter 
úr a belügyminiszter úrral érintkezésbe lépjen.”429 

A gyakorlatban felmerült akadályok esetében több szempontot kell figyelembe venni. 
Egyrészt, hogy a katona szervekkel szemben lehet-e joga a politikai rendőrségnek 
hivatásos katona személyt letartóztatni. Másrészt, ha eljárás alá is vontak valakit, igazolási 
eljárásuk elbírálásáig teljesíthettek-e tényleges szolgálatot a honvéd kerületek 
létszámfeletti állományában? Mindkét kérdésre adott igen válasz visszás helyzetet 
teremtett.430 A népbíráskodásról szóló rendelet és annak módosítására való hivatkozás a 
létező legrosszabb lehetőségek egyike volt, mert a rendelet a Magyar Államrendőrséget 
jogosította fel a politikai nyomozásokra.431  Mivel a háborús és népellenes 
bűncselekmények elbírálása a népbíróságok hatáskörébe tartozott, a jogszabály 
rendelkezése szerint a bűnvádi előkészítésre a polgári szervek voltak feljogosítva.432 
Másodsorban, a megszállt országban különleges jogbiztonsági helyzetet teremtett a 
törvényerejű rendeletek kihirdetése, amely dr. Valentiny Ágoston igazságügy miniszter 
érvelésében „speciális törvényes szabály (…), természetesen módosította” a 
törvényeket.433  

Az eljárások átvételéhez szükséges hatáskör hiányára a HM későn eszmélt rá. Az első 
lehetséges megoldásnak az tűnt, hogy a jövőben a hivatkozott ügyekben a nyomozást a 
katonai szervek fogják végezni és közvetve, vagy közvetlenül a népügyészségnek 
továbbítanák az iratokat.434 Az első büntetőjogi jogszabály tervezete, ami a hatáskör 
illetékességi területét határozta volna meg, viszonylag későn, csak 1945. július 14-én került 
miniszteri jóváhagyásra.435 Addig is a HM, a belügyi tárca hallgatása miatt 1945. június 
20-ig háromnaponta szóban, majd azt követően írásban is igyekezett a választ megsürgetni. 

436 
A rendelettervezet soha nem került a minisztertanács elé,437 de csak a korábban 

elfogadott és kihirdetett minisztertanácsi rendeletek megváltoztatásával lett volna képes 
elhatárolni az egyes hatásköröket. A népbírósági hatáskörbe utalt bűncselekmények 
elkövetésével gyanúsítottakkal szembeni fellépés szervezeti elhatárolására a 
minisztertanács egy szakbizottság elé utalta a kérdést, de maga nem foglalkozott vele. A 
bizottság állásfoglalásának eredményeként csak azt sikerült elérni, hogy a belügyminiszter 
utasította a rendőri szerveket, működjenek együtt a katonai társzervekkel, de a jogszabályi 
rendezés 1945. augusztus 11-én még mindig váratott magára.438 Szükségmegoldásként egy 
– ebből a szempontból bármikor felrúgható és a belügy részéről jogszabályba nem ütköző 
– informális megállapodás született. 1945 augusztusának végére „egy tárcaközi 
                                                 
429 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 (Az igazságügy miniszter levele a honvédelmi miniszternek, 1945. május 24.) 
430 HL. HM. 1945. Eln. 27.531 
431 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 
432 81/1945. ME. számú rendelet 2. §-a népbíróság jogkörét kiterjesztette a fegyveres erő tagjaira is, a 24. § 
alapján a népbíróság előtt a vádat a népügyész képviselte, a nyomozás tekintetében a Büntető perrendtartás 
83-86. §-át tekintette irányadónak. A Büntető perrendtartásról szóló 1896. évi törvénycikk 84. §-a a 
nyomozást végrehajtó szervként a rendőri hatóságokat jelölte meg, ahol a 85. § taxatíve felsorolta a rendőri 
közegeket is. 
433 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 (Az igazságügy miniszter levele a honvédelmi miniszternek, 1945. május 24.) 
434 HL. HM. 1945. Eln. 27.531 
435 HL. HM. 1945. Eln. 27.320 
436 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 
437 MNL. XIX-A-83-a. és HL. HM. 1945. Eln. 30.796 
438 HL. HM. 1945. Eln. 29.969 
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megállapodás jött létre a belügy, igazságügy- és honvédelmi miniszterek között, amelynek 
értelmében a honvédek ellen a továbbiakban a rendőrség politikai osztálya a katona-
politikai osztállyal együttműködve fog eljárni.”439 A megoldás azt is jelentette, hogy a 
gyakorlatban kialakult, de jellemzően a kivételek által erősített és az osztály létezése során 
soha nem tisztázott irányelvek rögzültek a polgári és katonai szervezet működésének 
összehangolására, a hatáskörök írásban nem létező elhatárolására. 

A HM KPO oldaláról nézve a fenti elv a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy „a 
Katonapolitikai Osztályon külön csoport foglalkozott a háborús és népellenes bűnök 
ügyeivel (...). Az első időszakban nem tisztázták pontosan, kikkel foglalkozik a politikai 
rendőrség, kikkel az osztály; legtöbbször, aki elfogta, le is zárta az ügyet az ügyészségnek 
való átadásig. Később már kialakult, hogy a Katonapolitikai Osztályhoz a volt katonák 
ügyei tartoznak.”440  Az elhatárolás meghatározatlansága nem kedvezett a későbbi 
hatásköri súrlódások kezelésének. 

A Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium között kialakult vita közepette a 
szükségmegoldások közé sorolható a szovjet SZEB gesztusa. Az 1945. március 12-i 
állásfoglaláshoz és támogatáshoz hasonlóan 1945 nyarán is a szovjetek léptek közbe, hogy 
felülről irányítva az eseményeket, feladatot szabjanak az osztálynak. Vlagyimir Petrovics 
Szviridov, a magyarországi szovjet SZEB elnökének helyettese 1945. június 13-án 
levélben felkérte a honvédelmi minisztert, hogy a Szovjetunió területén elkövetett 
bűncselekményekkel gyanúsított személyekkel szemben járjon el. A kérést a HM is úgy 
értelmezte, hogy „azok személyének felkutatása a katonai nyilvántartó osztály ügykörébe 
tartozik” és a közvetve a SZEB-nek küldött miniszteri válasz is jelezte, hogy a „politikai 
osztályom bevonásával a szükséges intézkedéseket folyamatba tettem.”441 A HM KPO-nak 
a megszállt ország legmagasabb szintjéről származtatva szabtak feladatot, de a kereteket 
csak a gyakorlat alakította ki. 

A belügyi és honvédelmi tárca kötélhúzása nem vezetett eredményre, de a gyakorlat 
fokozatosan áttörte a Magyar Államrendőrség jogszabályokkal körülbástyázott 
ellenszegülését. A belügy engedékenysége mögött célszerűségi és politikai indokok álltak. 
A politikai indok a kommunista vezetés alatt álló társszervekkel szemben elvárható 
bizalom volt, ahol a MKP belső és vele szorosan összefonódva a SZEB, illetve Szovjetunió 
külső áldása egyidejűleg garantálta a HM KPO létjogosultságát. A célszerűségi indokok 
mögött a háború végét jellemző helyzet, a politikai nyomozómunka mennyiségének 
hirtelen megugrása állt, ami sok esetben a tömegesen szolgálatra jelentkező honvéd 
személyek ügyeinek intézését jelentette. A számszerűen nagy, de többnyire jelentéktelen 
munkateher megosztása egyaránt jelenthette a leterheltség bizonyos fokú csökkentését és a 
kiemelten kezelt különleges ügyek visszatartását. A két szerv együttműködésének jogi 
alapjai nem, csak elvi keretei voltak. Az együttműködés és összhang legmagasabb szintje 
és egyben garanciája Pálffy György és Péter Gábor baráti kapcsolatán múlott.442 

A „politikai rendőrség tisztek ügyével ne foglalkozzék” elv másik lehetséges olvasata, 
annak a lehetőségnek a megfontolása volt, hogy egy megfelelő jogi szabályozás esetén 
esetleg a HM KPO is mellőzhető lehetne. A HM szemszögéből nézve egy volt főhadnagy, 
majd vezérkari főtiszt vezetése alatt álló katona politikai osztály Alkotmány utcai feltűnése, 
szemben a Magyar Államrendőrség politikai rendészeti szerveinek eljárásával még mindig 
nagyobb biztonságot jelentett a honvédség tagjainak. Az osztály kezdeti megítélésre 
jellemző, ahogy Kornis Pál visszaemlékezett egy tiszthelyettes történetére, akivel a keleti 
hadszíntéren együtt szolgált, majd ugyanő a politikai rendészeti szervek elől bujkálva az 

                                                 
439 HL. HM. 1945. Eln. 27.320 (Dr. Zettl Ágoston hadbíró főhadnagy panasza, 1945. július 18.) 
440 KORNIS 1988. 121-122. o. 
441 HL. HM. 1945. Eln. 30.790 (A honvédelmi miniszter válaszlevele a miniszerelnöknek, 1945. július 25.) 
442 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o.; NA. FO. 371/59072. III/9. o. 
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Alkotmány utcában kereste fel őt: „Korniskám! Tartóztassál le engem, én egy vén 
gazember vagyok, csak egy kívánságom van, hogy a te börtönödben ülhessek.”443 

Ahogy kezdetben a szervezetlen és kis létszámú HM KPO még mindig a „kisebbik 
rossznak” tűnt a Magyar Államrendőrség politikai rendészeti szerveihez képest, úgy 
változott meg 1945 nyarán a HM véleménye is. A katona állományú panaszosok többsége 
az osztály módszereit és az eljárás tisztaságát kifogásolták. A minisztérium megpróbált a 
„demokratikus honvédség érdekeire” hivatkozva, bizottság felállítása útján, akár 
visszamenőleg is kivizsgálni az osztály tevékenységét. A tárca végül tehetetlennek 
bizonyult saját osztályával szemben, mert utóbbi kilépett a minisztérium szervezeti keretei 
közül és elvben csak a miniszternek tartozott (volna) felelősséggel. Az egyre gyakoribb 
panaszos visszaélésekre utalt András Sándor vezérőrnagy kézzel írott megjegyzése, 
miszerint: „1, Sürgős és erélyes kivizsgálást javaslok esetleg visszamenőleg, mások 
kihallgatásával. 2., Szükségesnek tartom a vizsgálat eredményéről a H.M. urat 
folyamatosan tájékoztatni, mert a szóbanforgó osztály a H.M. úr közvetlen 
alárendeltségébe tartozik.”444 

Ahogy a HM KPO önjáróvá vált, létszámában megerősödött és kinőtte az Alkotmány 
utcai épület befogadóképességét, ugyanolyan gyorsasággal tűnt el az osztály neve minden, 
a jogszabályi változásokat sürgető, a katonai hatáskörben eljáró szervezetet kijelölő 
tervezetből. A jogi csoport által készített jogszabály-tervezetből és a kézírásos 
széljegyzetekből 1945 májusában mindenhonnan kihúzogatták a HM Katona Politikai 
Osztály nevét. A minisztérium nem határozta meg pontosan, hogy mely részleget gondolja 
alkalmasnak a katonai nyomozások lefolytatására, az üres helyeken csak sejtelmes 
utalásokat tett, hogy ne lehessen sejteni, létező vagy leendő szervezettől lenne-e szó.445 

Az 1945. júniusi elképzelés szerint, a mind gyakoribb panaszokra hivatkozva előre be 
nem jelentett módon „repülő bizottságok” ellenőrizték volna a politikai rendészeti 
szerveket a törvényesség, arányosság és célszerűség alapelveinek szem előtt tartásával, de 
ez a tervezet sem említette meg név szerint a „saját”  politikai rendőrséget. Az átirat 
készítői tisztában voltak korlátozott lehetőségeikkel és a feladat kivitelezésének 
nehézségeivel, ezért megállapították, hogy „az ellenőrző bizottságnak feladata ellátásához 
szükséges karhatalom álljon rendelkezésre.” 446 A megvalósítás akár repülő bizottságok 
felállítása, akár egy alternatív katonai szervezet felállítása útján, természetesen csak terv 
maradt. 

A második világháborút követő szűk belpolitikai mozgástérben a honvédelmi tárca 
kétségbeesett próbálkozásainak nem volt dimenziója. Már rendelkezett egy katona politikai 
szervezettel és ez még abban az esetben is így volt, ha az elsőt az MKP által életre hívott és 
a szovjet megszállók által támogatott riválisa számolta fel. Új szervezet létrehozására sem 
idő, sem kellő politikai akarat nem volt. A Belügy- és Honvédelmi Minisztérium kényes 
egyensúlyát a megfelelő és szívélyes együttműködés tudta csak garantálni, amelynek 
biztosítéka Pálffy György személye és osztálya kommunista támogatottsága volt. Minden, 
az alapvetéssel ellentétes lépés a korábbi állapotok visszatérését jelenthette még akkor is, 
ha hamar kiderült, az illetékesség elhatárolásán túl nem sok különbség tapasztalható a két 
szervezet működésében. A HM KPO konszolidációja 1945 júniusától vette kezdetét és ez 
teremtette meg az alapokat ahhoz, hogy a „jelentéktelennek” tűnő szervezet valós hatalmi 
tényezővé válhasson Magyarországon.  

                                                 
443 HL. HM. Tgy. 295. d. 3098. őe. 31. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
444 HL. HM. 1945. Eln. 28.057 (András Sándor vezérőrnagy megjegyzése a Felkey-ügyhöz, 1945. június 21.) 
445 HL. HM. 1945. Eln. 29.542 
446 HL. HM. 1945. Eln. 27.041 (Honvédelmi miniszteri emlékeztető a rendőrségi szolgálatot teljesítő 
személyek működésének ellenőrzéséről… 1945. június 5.) 



64 
 

4. A HM  KATONA POLITIKAI OSZTÁLY KONSZOLIDÁCIÓJA  
 
 
4.1. Az osztályvezető és osztálya 
 
Ha a HM KPO-nak még nem is, de személy szerint Pálffy Györgynek nagy hatalma volt és 
komoly befolyással rendelkezett a megszállt ország szűkös keretei között,447 ezért „nem 
volt szüksége különösebben beszámolni cselekedeteiről, Rákosi teljes pouvoirt adott 
neki.”448 „Mi a hatalom?” – tette fel a kérdést a visszaemlékező Földy Lajos. „A hatalom 
az a viszony egy ember és egy másik ember között, vagy embercsoport és egy másik 
embercsoport között, ahol a hatalom birtokosa minél inkább hangsúlyozza valamely 
cselekedet végrehajtásának szükségességét, annál kevésbé vesz részt a cselekedet 
végrehajtásában.” – válaszolta meg a Tolsztoj Háború és béke című művét idézve.449 „Ezt 
a def.-t [definíciót – D. F.] életem során minduntalan bizonyítva láttam. A hatalom 
birtokosai kiadják az intézkedést, de nem vesznek részt az intézkedés végrehajtásában (…) 
Ez így is volt, ez is a hatalom természetéből folyik. Amikor [Pálffy György – D. F.] az 
Egyesült Izzóból elkerült és átvette a kat. pol. csoport vezetését, akkor onnan magával 
hozta a titkárnőjét. Ez is tipikus jelenség, hogy az emberek megbízható embereiket 
igyekeznek magukkal hozni és ilyenekkel körülvenni magukat. Valójában engem [Földy 
Lajost – D. F.] is azért vett oda a csoporthoz és nem tartóztatott le, /mint ahogy eredetileg 
ez volt a terve,/ hanem odavett magához (…); bennem nem kellett semmiféle konkurrenciát, 
vagy legalábbis saját karrierjének akadályát nézni, mivel tudta rólam, legalábbis 
beszélgetésünk után már tudta, hogy nekem régi kommunista múltam volt, úgy hogy ezért is 
odavett magához.” 450 

A HM KPO-n az egyéni opportunizmus, a kényszer és a Pálffy György személyéhez 
fűződő hűség többnyire összeforrt a kommunizmussal.451 Kommunistának lenni inkább 
volt egyfajta kivételezett megkülönböztetés az osztályon dolgozó más beosztottakhoz 
képest, mint valós meggyőződés.452 A személyi kapcsolatokra és függőségi viszonyra 
Földy Lajos úgy emlékezett, hogy: „(…) amikor egy alkalommal egy fiatal tisztnek a kat. 
pol. csoporthoz való felvételéről volt szó, elmondotta nekem [Pálffy – D. F.], hogy ez az 
ember a Délvidék megszállása során fegyelmi vétség miatt agyonlőtt egy katonát. És mi ezt 
felvesszük a kat. pol. csoporthoz? – kérdeztem, P. [Pálffy – D. F.] erre azt válaszolta: Ha ő 
akkor azt csinálta, akkor nálunk is így fog viselkedni. Nyilvánvaló, hogy olyan emberekkel 
igyekezett magát körülvenni, akik az ő parancsait feltétlenül és gondolkodás nélkül 
végrehajtják.”453 Pálffy György a személyzeti politika és kiválasztás során gyakorlatilag 
kézi vezérléssel tudta irányítani az osztályát, ahol „maga kreálta egzisztenciákkal veszi 
körül magát, akik „testőrei és vazallusai” (sic!) ”. 454 

                                                 
447 Az osztály budapesti átköltözésével egy időben a fővárosi állomásparancsnokság egyenesen tőle kérte, 
hogy vesse be befolyását és személyesen járjon el a SZEB-nél, hogy – akár az osztálya létszámának 
felemelésével – erősítsék meg a magyar karhatalmat, ami a főváros áldatlan állapotán javíthatott volna. HL. 
HM. 1945. Eln. 26.859 
448 FÖLDY 1989a. 33. o. 
449 FÖLDY 1989a. 65-66. o.; Az eredeti műben: „A hatalom egy bizonyos személynek az a viszonya a többi 
személyhez, amelyben az illető személy annál kevésbé vesz részt a cselekvésben, minél inkább kifejezi a 
végbemenő közös cselekvésre vonatkozó véleményeket, feltevéseket és igazolásokat” LEV Tolsztoj: Háború és 
béke. Negyedik könyv. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1976. 326. o. 
450 FÖLDY 1989a. 23., 66. o. 
451 NA. FO. 371/59072. III/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/1. o. 
452 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
453 FÖLDY 1989a. 23. o. 
454 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 211. o. (Láncz István feljegyzése Pálffy Györgyről, 1954. június 15.) 
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Az osztályra beosztott alkalmazottak közül egyedül Pálffy György szerepelt vezető 
állásban, ő rendelkezett a fegyelmi fenyítő hatalommal és jogkörrel.455 Egyszemélyű 
vezetőként Pálffy különböző szinteken vezette és irányította osztálya működését.456 Az 
osztály egészét érintő ügyekben és elvi tájékoztatások céljából rendszeresen tartott 
osztályértekezleteket457 a Nádor utcai épület félemeleten lévő nagy boltíves helyiségében 
vagy az étkezdében, ahol minden beosztott – altisztek és küldöncök kivételéve – meg 
kellett, hogy jelenjen.458 Az osztályvezető az osztályértekezletek mellett a napi parancsnok 
kiadásának napján, 14:00-kor tartotta szokásos eligazításait az osztály vezető 
állományának és az ügyben érintett meghívott beosztottaknak.459 Létezett egy szűkebb 
körű vezető értekezlet is, amin részt vett az osztályvezető-helyettes, a Hírszerző- és 
Elhárító alosztály, az I. és II. előadói, a Nyomozó főcsoport, a Rádió csoport, a Gazdasági 
Hivatal, az Őrcsoport és a Segédhivatal vezetője.460 E mellett a legszűkebb kör – egyben 
informális és baráti kapcsolatok hálója –, a kinevezett főcsoport- és alosztályvezetőkből 
állt össze,461 így Pálffy György a legkényesebb vagy számára jelentőséggel bíró ügyeket 
kézi vezérléssel tudta elintézni.462  

Pálffy György osztályvezetői irodája a Nádor utcai épület első emeletén, a Nádor és a 
Zrínyi utca sarkán lévő sarokszobában volt.463  Az osztálytörzs állományába egy464 
telefonkezelő és egy HM altiszt küldönc tartozott. Az iroda előterében volt a segédtiszti 
iroda, ahol személyi titkárnője is tartózkodott. Az osztályvezetőnek és helyettesének külön-
külön titkárnője volt. Előbbi szolgálatára a kezdetektől Rosenfeld Edit, utóbbinak 1945. 
júniusi kinevezése óta Boda Alice állt rendelkezésére.465 

Az osztályvezető irányítása alatt álló szervezetei egységek vezetői saját felelősségi 
körükben vezették részlegüket, de meghatározott esetekben más vezetők párhuzamos 
ellenőrzési és felügyeleti joga is érvényesült. Az osztályvezető alárendeltségébe változó 
alá-fölérendeltségi rendben osztályok, alosztályok, főcsoportok, csoportok, hivatalok, 
irodák és részlegek tartoztak. Az osztályvezetőnek hivatalosan egy (adminisztratív) 
osztályvezető-helyettese volt, aki az Osztálytörzs466 munkáját irányította. Ide tartozott a 
Hadbírói iroda, a Gépkocsi részleg és a segédtiszt, valamint az adminisztratív egységek 
                                                 
455 HL. HM. 1945. Eln. 49.093; ill. HL. MN. 192/7/82. mf. 33. sz. o. npcs. 4. p. 
456 A vezetési és irányítási szintek felsorolásánál mellőzöm az MKP befolyását és a helyi pártcsoport 
informális szerepét az osztály életének alakításában. Az osztály pártkapcsolatait és jelentőségét külön 
fejezetben tárgyalom. 
457 Az iratokból ismert osztályértekezletek: 1945. július 4. 10:00 (HL. MN. 188/7/82. mf. 21. sz. o. npcs. 3. 
p.); július 6. 08:00 (HL. MN. 188/7/82. mf. 23. sz. o. npcs. 5. p.; 1945. szeptember 5. 16:00 (HL. MN. 
189/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p.) 
458 HL. MN. 102/08/529. cs. 21. sz. o. npcs. 3. p.; HL. MN. 189/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p.; 5. melléklet: 
az osztály Nádor utcai épülete. 
459 HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 11. p. 
460 HL. MN. 189/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 11. p.; az osztályértekezletek időpontja nem ismert, de gyakran az 
éjszakába nyúltak. HL. HM. 851. d. 164/1945. (Buda-Dél) 
461 Pálffy György osztályvezetőt baráti (és érdek-) kapcsolatok kötötték alárendelt vezetőinek többségéhez 
(Földy Lajos, Kardos György, Pataky Ernő, Vértes Imre, később Csonka György), ami számukra is előnyt 
jelentett az osztályon belüli magasabb beosztások betöltésénél. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 304. o. 
462 Földy Lajos visszaemlékezése szerint Pálffy „csak saját karrierjének építésével foglalkozott”, amihez a 
HM Katona Politikai Osztályt is eszköznek használta. Amikor Pálffy György altábornagyi rendfokozatban 
1948 februárjában a honvédség felügyelője (főparancsnoka) lett, Földy Lajost a HM Katona Politikai 
Csoportfőnökség csoportfőnökévé nevezték ki. Visszaemlékezése szerint „nemcsak az elhárítást, hanem a 
felderítést is irányítanom kellett. Kellett volna, ha P. [Pálffy – D. F.] nem intézkedik minduntalan a fejem 
felett.” FÖLDY 1989a. 31. o. 
463 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 111. o.; 5. melléklet: az osztály Nádor utcai épülete. 
464 Később kettő fő. 
465 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
466 Az osztályvezető-helyettes az Osztálytörzs élén állt, amit a forrásokban néhol, logikailag hibásan 
„Törzsosztály”-nak is neveztek. A disszertáció a hivatalos Osztálytörzs elnevezést használja. 



66 
 

közül a Segédhivatal, a Gazdasági Hivatal és a Jóléti csoport. Az osztály – igazodva a 
hírszerző és elhárító szolgálat klasszikus feladatellátásához – Hírszerző, Elhárító és 
Nyilvántartó alosztályra tagozódott. A Hírszerző és Elhárító alosztályt alosztályvezető 
irányította, munkáját a közvetlen alárendeltségébe tartozó alosztálytörzs támogatta. Az 
Elhárító alosztály kezdetben két előadói és egy nyomozó, később összesen két főcsoportra, 
valamint további csoportokra tagozódott, és alárendeltségébe tartozott a honvéd kerületi 
parancsnokságok és hadosztályok elhárító apparátusának szakmai irányítása is. Az 
Őrcsoport a nyomozói kar állományából került feltöltésre, alárendeltségébe tartozott a 
fogda és fegyverraktár. Osztályvezető-közvetlen volt a Rádió csoport, ami a katonai 
hírszerzésért felelős alosztályvezető felügyelete alatt állt. Az osztályon belül, de részben az 
osztályvezetőtől függetlenül egyéb politikai, kulturális és szociális szervezeti egységek is 
működtek, így a Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete, a Kulturális és Vigalmi 
Bizottság, valamint a helyi pártszervek.467 
 
 
4.2. Az osztályvezető-helyettes és az Osztálytörzs 
 
4.2.1. Osztályvezető-helyettes 
 
Az osztályvezető-helyettesi tisztség betöltése és gyakorlása két különböző, gyakran 
egymástól eltérő megközelítést igénylő helyzetet tükrözött. A kezdeti időszakban Pálffy 
György mellett barátja, dr. Vértes Imre jelentette az általános helyettest és bizalmast. Az 
osztály működésének konszolidációjával és az első parancs 1945. június 5-i kiadásával 
Pálffy György az osztályvezető-helyettesi feladatokkal az akkor még bárói címét viselő 
Kruchina Viktor folyamőr őrnagyot bízta meg. Kruchina megbízásával egyidejűleg a II. 
előadói főcsoport vezetését dr. Parádi István százados468 vette át, aki aznap vonult be az 
osztályhoz.469 A kinevezését követő első hónapokban Kruchina Viktor is nekilátott az 
egyesített HM KPO szervezésének, de Dudás Béla visszaemlékezése szerint „hamar 
észrevehetővé vált [rajta – D. F.] bizonyos fokú levertség és megbántan panaszkodott, hogy 
nem tud teljes mértékben együttműködni Pálffyval, ahogy szerette volna.”470 Az összhang 
hiányát a szovjet hatóságok bizalmatlanságban és Kruchina kinevezése körüli politikai 
körülményekben kell keresni. Kruchina már a budapesti átköltözést és egyesítést követően 
is problémát okozott az osztályon. Személye angolszász kapcsolatai miatt volt gyanús a 
szovjet hatóságok előtt, akik őt korábban letartóztatták, majd szabadon engedték.471 
Személyéhez a kommunista párt baloldali látszatszövetségese, a Szociáldemokrata Párt 
ragaszkodott, ezért lett ő „formailag Pálffy helyettese, gyakorlatilag azonban kezdettől úgy 
el volt szigetelve, hogy adminisztratív teendőktől eltekintve fogalma se volt a bent folyó 
munkáról.” 472  Kruchina Viktor nem élvezte Pálffy György bizalmát, a sikertelen 
együttműködési próbálkozásokat követően ott akadályozták egymást, ahol tudták.473 

Az 1945-ös egyesítést és átszervezést követően a HM KPO-n csak Kruchina Viktor 
került magas vezetői beosztásba a HM 40. osztály átvett állományából. 1945. június 5-i 
osztályvezető-helyettesi kinevezése pusztán egy baloldali pártpolitikai kompromisszum 
eredménye volt. Az első napi parancs szűkszavú közlésén túl az osztály hivatalosan még 
                                                 
467 7. melléklet: a HM Katona Politikai Osztály szervezete (1945. november). 
468 Dr. Parádi István szolgálaton kívüli csendőr századost az osztály más beosztottjaival egy időben, 1945 
tavaszán vették vissza hivatásos tiszti állományba. HL. HM. 1945. Eln. 25.991 
469 HL. HM. 1945. Eln. 27.513; HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 3-4. p. 
470 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 67. o. (Dudás Béla kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. június 13.) 
471 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o. 
472 HL. Tgy. 295. d. 3095. őe. 34. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
473 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. 
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1945. július elején sem jelezte a honvédelmi tárca felé Kruchina osztályvezető-helyettesi 
minőségét. Helyette az 1945. június 22-én beosztott474 Gát Zoltán alezredest tűntették fel 
Pálffy György osztályvezető helyetteseként.475 A magyarázat a minisztérium és az osztály 
létszámának feltöltését és a beosztások betöltését megnehezítő személyi feltételekben 
keresendő. Ahogy korábban, úgy a tárgyalt időszakban sem lehetett az 1945. április 
elsejével őrnagyi rendfokozatba lépett Kruchina Viktort a már egy évvel korábban 
alezredessé előlépett Gát Zoltán felettesévé megtenni.476 Helyette hivatalosan a fenti 
megoldást alkalmazták mindaddig, amíg Kruchina Viktort elő nem léptették.477  Ez 
magyarázza, hogy a rangidősséget is figyelembe véve, az osztályvezető miért rendelkezett 
úgy, hogy a helyettesi teendőket Kruchina Viktor, vagy mindkettőjük távolléte esetén Gát 
Zoltán alezredes lássa el.478 Az elméleti és gyakorlati megkülönböztetés oka, hogy a HM 
szervezési rendjében egy osztály osztályvezető-helyettese elvben – az előd 2. vkf. osztály 
gyakorlatában is – rendszerint egy alezredesi rendfokozatú személy volt.479 

A másik különbség, hogy Kruchina megnevezése az osztályvezető szóhasználatában 
„állandó helyettesként” szerepelt és a rendfokozati különbségek ellenére is hangsúlyozták 
az osztályon belül betöltött pozícióját.480 Beosztása alapján részt vett a szűk körben 
összehívott hivatalos vezetői értekezleteken,481 de mellőzöttsége – más, jogkörrel nem 
rendelkező személyek lehetőségeihez viszonyítva – elzártságában volt tapasztalható. 
Izolált helyzetének lényege, hogy „ismeretei nem terjedtek túl a sajtóban leközölteken.” 482 
A beosztással együtt járó inkább adminisztratív, mintsem operatív helyettesi feladatok 
egyik lehetséges, érzelmektől sem mentes olvasata a „Szociáldemokrata Párt exponensé”-
nek mellőzöttsége.483 A másik magyarázat logikusabb és a sértve érzett fél megnyugtatását 
is szolgálta. Bár Pálffy György osztályvezetőként valóban mellőzte helyettese 
tájékoztatását a napi ügyek tekintetében, de hivatkozhatott arra, hogy a korábbi 2. vkf. 
osztály osztályvezető helyettese a HM KPO-n is hasonlóan feladatokért volt felelős.484 

Alárendeltségébe tartozott az Osztálytörzs az osztályvezetői irodával és a segédtiszttel, 
a Segédhivatal, a Jóléti csoport és a Gazdasági Hivatal,485 ahol a számadótest parancsnoki 
teendők ellátásával is megbízták.486  Az Osztálytörzsnek alárendelt Gépkocsi részleg 
esetében csak egyes jogköröket gyakorolhatott.487 Korlátozására jellemző volt, hogy az 
osztály gépkocsiállományából saját használati igényét külön kellett bejelentenie az elhárító 
alosztályvezetőnek.488  

                                                 
474 HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs. 
475 HL. HM. 1945. Eln. 28.838; HL. HM. 825. d. 5. cs. 51. sz. h. pcs. 
476 HL. HM. 825. d. 5. cs. 8. sz. h. pcs.; HL. HM. 1945. Eln. 28.838 
477 Kruchinát először 1945. április 15-el (máshol 1945. április 1-el: HL. HM. 1945. Eln. 25.643, ill. HL. HM. 
1945. Eln. 27.838) őrnaggyá (HL. HM. 1945. Eln. 23.227), majd 1945 őszén alezredessé nevezték ki (HL. 
HM. 826. d. 133. sz. h. pcs.). 
478 HL. MN. 191/7/82. mf. 40. sz. o. npcs. 5. p. 
479 HARASZTI 2007. 175-176. o.; ÁBTL. 4.1. A–414/2 9. füz. 1-19. o. 
480 HL. MN. 102/08/529. cs. 5. sz. o. npcs. 2. p. 
481 HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 11. p. 
482 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 34. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
483 HL. Tgy. 295. d. 3095. őe. 34. o. 
484 HARASZTI 2007. 175. o.; ÁBTL. 4.1. A–414/2. 9. füz. 1-19. o. 
485 HL. HM. 826. d. 117. sz. h. pcs. 
486 HL. MN. 102/08/529. cs. 4. sz. o. npcs. 3. p. 
487 Kruchina Viktor őrnagy és Gát Zoltán felelősségi körének elhatárolásáról: HL. MN. 187/7/82. mf. 36. o. 
npcs. 6. p.; HL. MN. 102/08/529. cs. 26. sz. o. npcs. 3. p. 
488 HL. MN. 187/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 5. p. 
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Ideiglenes feladatai közé tartozott az osztály Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete 
helyi csoportjának megalakítása és koordinációja,489 valamint az ország háborút követő 
újjáépítésében a közmunka-kötelezettség szervezése.490 Kifejezetten nagy leterheltséget 
jelentett az utóbbi ellenőrzése. A hírszerző, elhárító és adminisztratív részlegektől kirendelt 
személyek gyakran meg sem jelentek az osztályvezető-helyettes által meghatározott 
számban és helyen, ezért több adminisztrációval jártak, mint valós eredménnyel.491  

A súrlódások az osztályvezető és helyettese között utóbbi kinevezését követően 
fokozatosan felerősödtek. Ekkor, 1945. június 5-én rendelték el először az őrizetben lévő 
foglyok kötelező orvosi vizsgálatát.492 Ezen felül, a kezdeti időszakban különösen akkor 
volt nagyobb mozgástere Kruchinának, ha Pálffy külföldön vagy vidéken tartózkodott és 
állandó helyettesként döntési helyzetbe került. Ez a pillanat először 1945. június 11-én jött 
el, 493  az aznap kiadott utasítások Pálffy osztályvezetői parancsával még korábban 
elkészültek, de már Kruchina írta alá őket.494 Az osztályvezető első hosszabb távolléte 
alatt495 az ügyeleti beosztásokon és az állományrendezéssel kapcsolatos rendelkezéseken 
túl semmi nem zavarta meg az osztály életét,496  ezért következő alkalommal az 
osztályvezető távollétét már be sem jelentették, de az 1945. július 13-i osztály napi 
parancsot már Kruchina Viktor adta ki. A parancs értelmében visszamenőleges hatállyal 
kellett értesíteni minden parancsnokságot az osztály által letartóztatott személyekről, 
továbbá magasabb szinten szabályozták a kórházi ápolás alatt álló őrizetesek 
kihallgatását.497 Ez indította el azt a folyamatot, aminek eredményeként Kruchina hivatali 
mozgásterét folyamatosan szűkítették. 
 
 
4.2.2. Segédtiszt 
 
A segédtiszti feladatokat az osztály Budapestre költözését követően, 1945. április 12-től 
Riskó András tartalékos főhadnagy látta el.498 Riskó hivatalosan 1945. április 19-én,499 
illetve a HM kimutatásai szerint 1945. április 22. és 28. közötti500 időszakban került 
áthelyezésre és beosztásra. Feladata az osztályvezető irodájának, az Osztálytörzs 
munkájának támogatása volt. Általa került be az Osztálytörzs állományába az orosz 
fordítói tapasztalattal rendelkező Kurilovics Szonja polgári alkalmazott gépírónőként.501 A 
segédtiszt irodája az osztályvezető első emeleti sarokszobájának irodája mellett volt. A 
segédtiszt klasszikusan az osztály belső szolgálatát szervezte. Ügyköre alapján szabályozta 
az osztályvezetői referádákat, a napi program betartását, az ügyfélforgalmat, a gépkocsik 

                                                 
489 HL. MN. 187/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 9. p., 37. sz. o. npcs. 6. p.; Az osztályon korábban nem működött 
szakszervezet, Kruchina Viktor az osztályvezető helyettesítésének körében 1945. augusztus 1-én augusztus 
3-ra megjelenési és a helyi csoport megválasztásának kötelezettségét írta elő az összes szakszervezeti tagnak. 
490 HL. MN. 187/7/82. mf. 37. sz. o. npcs. 5. p. 
491 HL. HM. 825. d. 1. cs. 27. sz. b. ig., valamint: 21.350/eln.kat.pol.-1945. sz.; HL. MN. 102/08/529. cs. 25. 
sz. o. npcs. 6. p., 46. sz. o. npcs. 7. p., 50. sz. o. npcs. 11. p., 51. sz. o. npcs. 22. p., 55. sz. o. npcs. 8. p. 
492 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 5. p. 
493 HL. MN. 102/08/529. cs. 5. sz. o. npcs. 2. p. 
494 HL. MN. 102/08/529. cs. 6. sz. o. npcs.  
495 HL. MN. 102/08/529. cs. 5., 11. sz. o. npcs. 
496 HL. MN. 102/08/529. cs. 5-11. sz. o. npcs.; A 7. sz. o. npcs. – feltehetően fél, vagy negyed ív terjedelmű 
papíron – hiányzik. Az előző napokon kiadott parancsok és ügyeleti rend alapján nem valószínű, hogy 
tartalma a többi rutinszerű parancspont rendelkezéseitől eltért volna. 
497 HL. MN. 187/7/82. mf. 27. sz. o. npcs. 3-4. p. 
498 HL. MN. 190/7/82. mf. 22. sz. o. npcs. 11. p. 
499 HL. HM. 825. d. 5. cs. 8. sz. h. pcs. 
500 HL. HM. 1945. Eln. 23.930 
501 ÁBTL. 2.1. VII/41. 98. o. 
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és küldöncök kirendelését, intézte az osztály vezetőjének és helyettesének hivatalos 
postáját.502 

A segédtisztnek az osztály állományával kapcsolatos személyügyi teendői a létszám 
mind dinamikusabb növekedésével és a kapcsolódó feladatok ellátásával egyre nagyobb 
terhet jelentett és akadályozta az Osztálytörzs működését, ezért a személyi jellegű 
megkereséseket korlátozták.503 A személyi ügyek rendezése során rajta keresztül történt az 
új alkalmazottak állományba vétele, a szükséges formanyomtatványok kitöltése, az 
áthelyezésekkel és nem-tényleges viszonyba helyezéssel kapcsolatos feladatok. Ő intézte 
az osztály katona állományú tagjainak rendfokozat- és állományviszony-igazolását.504 

A segédtiszt jegyzett ellen minden, az osztály részéről kiadmányozásra került hivatalos 
iratot, az osztály hivatásos és szerződéses polgári alkalmazotti állományába tartozók 
igazolásait, valamint igazolta mindazok másolatának hitelességét. A segédtiszt állította ki 
az osztály által használatos igazolványokat, parancsokat, szabadságos igazolványokat. Ő 
jelölte ki a napos ügyeletes tiszteket, a Nyomozó főcsoport vezetője által felterjesztett 
ügyeletes nyomozói és ügyeletes motorkerékpáros küldöncöt, valamint a gépkocsi előadó 
által kijelölt gépkocsivezetőket. Ő szerkesztette meg 10 napra előre az ügyeletes 
szolgálatba vezényelhetők listáját, amit 1-4 nappal a szolgálat előtt tett közzé. Esténként az 
ő irodájában tartózkodtak osztály ügyeletes tisztjei is. Gyűjtötte a HM házi parancsait, 
minden héten kedden és pénteken ő szerkesztette meg és adta ki az osztályvezető napi 
parancsait. Ő továbbította az osztály törzsének, főcsoportjainak, csoportjainak, irodáinak, 
hivatalainak, később meghatározott alosztályvezetőinek az osztály napi parancsait.505  
 
 
4.2.3. Hadbírói iroda 
 
A Hadbírói Iroda (Ügyészi csoport506) alkalmazottai az Osztálytörzs alárendeltségében, a 
segédtiszt mellé voltak beosztva.507 Az iroda vezetője az osztály megalakulása óta dr. 
Varga Gábor hadbíró százados volt.508  A csoport végezte az osztály által végzett 
nyomozati és vizsgálati tevékenység jogi támogatását. Ők szerkesztették meg a 
vádemeléshez szükséges vádemelési javaslatot és készítették elő a gyanúsítottak átadását a 
Népügyészségnek. 
 
 
4.2.4. Gépkocsi részleg 
 
Az osztály a kezdetektől rászorult (volna) a megfelelő mennyiségű és minőségű 
gépjárműre. A folyamatos és hatékony feladatellátás biztosítása és az elégséges 
járműállomány üzemben tartása nehéz feladatnak bizonyult a háborút követő hónapokban. 
A hiányos járműellátottságának volt egy objektív technikai és egy szubjektív politikai 
oldala. A debreceni megalakulását követően a katonai főnök alárendeltségébe tartozó 

                                                 
502 HARASZTI 2007 176. o.; ÁBTL. 4.1. A–414/2. 9. füz. 1-19. o. 
503 HL. MN. 188/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 14. p. 
504 HL. MN. 102/08/529. cs. 10. sz. o. npcs. 3. p., 54. sz. o. npcs. 7. p., 59. sz. o. npcs. 7. p. 
505 HL. HM. 1945. Eln. 122.029; HL. MN. 102/08/527. cs. 3. sz. o. npcs. 3. p.; HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. 
o. npcs. 2. p., 11. sz. o. npcs. 4. p., 43. sz. o. npcs. 4. p., 23. sz. o. npcs. 3. p., 38. sz. o. npcs. 6. p., 51. sz. o. 
npcs. 16. p.; 52. sz. o. npcs. 5. p.; Személyre szólóan Földy Lajos, Kruchina Viktor, néha pedig Gát Zoltán 
kapta meg az osztály napi parancsait. 
506 Az iroda korábbi „ügyészi” jelzője jobban érzékeltette a szervezeti egység feladatát: a vizsgálatot követő 
és a népügyészségi vádemelést megelőző vádemelési javaslat elkészítése. 
507 HL. MN. 188/07/82. mf. 51. sz. o. npcs. 18. p. alapján. 
508 HL. HM. 1945. Eln. 27.838; HL. HM. 1945. Eln. 30.816; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 14. o. 
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osztály nem szerepelt a gépjárműigényléseknél előnyben részesített szervezetek sorában,509 
ezért sokáig jármű nélkül volt kénytelen működni.510 Csak hetekkel a budapesti átköltözést 
követően, 1945. május 3-tól kapta meg állandó használatra az A-008 forgalmi rendszámú 
Willys gyártmányú szolgálati gépkocsit. A kiutalás valójában korlátozással járt, mert csak 
mint futárjárművet és csak szolgálati utakhoz lehetett igénybe venni. A jármű üzemben 
tartásához szükséges üzemanyagot sem biztosították központilag, azt vásárlás útján kellett 
beszereznie. Feltételezhetően az amerikai kölcsönbérletből, de szovjet használatból 
származó Willys katonai gépjárművel együtt érkezett meg az osztály első polgári 
alkalmazott gépkocsivezetője, Nagy B. Zoltán is.511 Budapesten a HM 40. osztálynak már 
a két szervezet egyesítését megelőzően is voltak gépjárművei. Vészi István 1945 
februárjában három igazolvánnyal tért vissza Debrecenből, közülük az egyik feljogosította 
kincstári anyagok, gépkocsik és roncsok összegyűjtésére.512 A kezdeti időszakban Varjú 
Kálmán foglalkozott az osztály gépjármű ügyeivel. A tárolásra és a szervizelésre szolgáló 
garázst akkor még a pesti oldalon, a Váci út 85. szám alatt rendezték be. Ott láttak hozzá, 
hogy a háborúból visszamaradt roncsokból használható gépkocsikat szereljenek össze.513 

Az egyesítést és a HM KPO Nádor utcai átköltözését követően a gépjárművek 
tárolásáért, üzemben tartásáért a Gépkocsi részleg lett a felelős. A részleg tevékenységét 
Varjú Kálmán gépkocsi előadó vezette tovább,514 korábbi felettese, Kruchina Viktor 
osztályvezető-helyettes irányítása alatt. Az osztálygarázs vezetője 1945. szeptember 1-ig 
Szabó József szakaszvezető, azt követően Pénzes László gépkocsizó műszaki alhadnagy 
garázsmester volt.515 A gépjárművek elosztásának újraszabályozásával együtt az összes 
gépkocsival kapcsolatos személyzeti és anyagi ügyek felügyelete 1945. július 11-től Gát 
Zoltán alezredes alárendeltségébe került.516 A döntés indoklását nem ismerjük,517 de a 
gépkocsi ügyekért felelős Varjú Kálmán előadónak a változást követően, 1945. augusztus 
7-ig kellett átadnia beosztását Lukács György főhadnagynak.518 A Gépkocsi részleg 
vezetőjének leváltásával, egyre kevesebben maradtak meg vezető beosztásban az egykori 
HM 40. osztály beosztottjai közül. Az elhúzódó átadás-átvétel befejezéseként, Varjú 
Kálmán az ostrom alatt szerzett arcsérülésére hivatkozva 1945. november 18-al nem-
tényleges viszonyba került.519 

Az osztályon kezdetben uralkodó szegényes állapotokra Kornis Pál így emlékezett 
vissza: „Nem volt az osztálynak pénze, nem vagy alig volt közlekedési lehetősége, nem 
álltak rendelkezésre technikai eszközök. Talán három egészen rossz gépkocsink volt, kopott 
gumikkal, többet kellett javítani meg ragasztani, mint amennyit futottak. Az egyik kocsival, 
egy Adler Juniorral fordult elő, hogy az Opera előtt nem nagy sebességgel haladva 
leszakadt az alja, és a fenéklemezen csúsztunk az úttesten, a karosszéria a kerekekkel 

                                                 
509 HL. HM. 825. d. 5. cs. 4. sz. h. pcs. 
510 HL. HM. 825. d. 1. cs. 24. sz. b. ig. 
511 HL. HM. 825. d. 5. cs. 11. sz. h. pcs. 
512 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 133. o. 
513 HL. HM. 1948. Eln. 302.517 
514 HL. HM. 1948. Eln. 302.517 
515 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 17. p. 
516 HL. MN. 102/08/529. cs. 26. sz. o. npcs. 3. p. 
517 Tanúvallomási jegyzőkönyvek alapján 1945 nyarán, a később kémkedéssel vádolt Kardos Edit kérésére 
járt közben az osztályon Szilvássy Nándor, a 2. vkf. osztály volt tagja szabadon bocsátása érdekében. Kardos 
Edit Varjú Kálmán barátnője lett, aki pénzügyileg támogatta őt. A viszonyról tudomást szerzett Varjú 
felesége, aki kémkedéssel vádolta meg és jelentette fel Kardos Editet. HL. HM. 1948. Eln. 302.517 
518 Az átadás-átvétel elhúzódása miatt a határidőt végül 1945. augusztus 14-ig tolták ki. HL. MN. 102/08/529. 
cs. 36. sz. o. npcs. 5. p., 41. sz. o. npcs. 3. p. 
519 HL. HM. 826. d. 117. sz. h. pcs.; Varjú Kálmán súlyos sérülésére történt hivatkozása ellenére már 1945 
novemberében autójavító műhelyt hozott létre és kb. 20 családot foglalkoztatott. Nem zárható ki, hogy 
akarattal váltották le látványosan az osztály gépkocsi előadói tisztségéből. HL. HM. 1948. Eln. 302.517 
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otthagyott bennünket.”520 Az osztály gépjármű helyzete először a Nádor utcába történt 
átköltözést követően javult, de ez még nem enyhített az osztályon uralkodó gépkocsi- és 
üzemanyaghiányon, ezért az anyagbeszerzést, fogoly- vagy anyagszállítást mindig 
összehangolták. Minden esetben, amikor gépkocsit indítottak útba vidékre, tájékoztatni 
kellett a többi főcsoport- és csoportvezetőket, hogy egy gépkocsival és egy úttal lehetőleg 
több szolgálati ügyet el tudjanak intézni.521 A járművek hiánya és rossz állapota nemcsak 
indokolta a technikai eszközök megóvását és hatékony kihasználását, de üzemben tartása 
megfelelő karbantartó apparátust igényelt. A gépkocsi részlegnek mindent magának kellett 
beszereznie, ha javítani, vagy karbantartani akarta az osztály járműparkját. A szükséges 
szerszámokat és eszközöket az osztály nyomozói jogszerűtlenül, gyakran hatáskörükkel 
visszaélve, lefoglalások útján szerezték be, amit azt követően már nem is adtak vissza a 
tulajdonosoknak.522 

1945 nyarán nőtt a járművek száma, az osztály 4 személy- és 1 tehergépkocsival, 
valamint 5 motorkerékpárral rendelkezett, de ez még mindig alatta maradt a szervezet 
működéséből és feladatköréből várható szintnek.523 Utóbbiak elosztása problematikus, az 
osztály szervezeti mobilizációja nehézkes volt. A tisztázatlan járműigénylések, az egyes 
szervezeti alegységek egymást akadályozó kívánságainak szabályozására az osztályvezető 
rendezni kényszerült az osztály állományába tartozó gépjárművek elosztását.524 
Elsőbbséget élvezett a Nyomozó főcsoport, de a szolgálat és az országos hatáskörű 
feladatellátás így is akadozott. A problémát csak részben indokolták a háborút követő 
nehéz állapotok. Az egyes beosztottak vidéki útjaik során gyakran indokolatlanul és 
öncélúan használták a gépjárműveket. A szervezeti konszolidáció részeként a szolgálati 
utak szabályozására és ellenőrzésére került bevezetésre a gépkocsivezetők menetkönyve, 
amibe minden megtett utat rögzíteni kellett. Így kívánták a legalacsonyabb szintre szorítani 
azoknak az utazásoknak a számát, amelyek vagy indokolatlanok voltak, vagy nem is 
tartoztak az osztály hatáskörébe. A gépjárműpark számszerű növekedésével egyidejűleg a 
gépkocsi előadónak a korábban A-0008 forgalmi rendszámú, 1945 júliusában H-0000 
rendszámot viselő Willys terepjáró személygépkocsit, ekkor kellett leadni a minisztérium 
Tátra utcai garázsában.525 

Az osztály gépkocsi ellátottsága 1945 őszétől, a nyugaton rekedt magyar hadifoglyok 
hazatérésével egy időben javult. „Jelentkezett a portán három magyarul beszélő, magas 
rendfokozatú egyenruhát hordó fiatalember. Egészen furcsa egyenruha volt rajtuk, (…) 
maguk készítették. Nagyon vigyáztak arra, hogy se angol, se amerikai ne legyen, csak 
valami hasonló, hogy hamis egyenruhaviselésért ne legyenek felelősségre vonhatók, (…) 
akár tábornoknak is lehetett volna nézni őket. (…) Szabadon közlekedtek a zónahatárok 

                                                 
520 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 59. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
521 HL. MN. 187/7/82. mf. 23. sz. o. npcs. 7. p. 
522 HL. HM. 1945. Eln. 122.580 
523 Nem ismert, hogy a hét honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályai, illetve a három honvéd hadosztály 
I/b. osztálya és „D” tisztjei 1945-ben rendelkeztek-e gépjárművel. 1945-től a honvéd alakulatok elhárító 
tisztjei részére motorkerékpárt vezénylés útján a HM-től kaptak (HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 54. sz. ho. 
pság.-i pcs. 10. p.). Kivételnek az 1. honvéd gyaloghadosztály bizonyult, ott a hadosztályparancsnokság I/b. 
osztálya részére egy Opel személygépkocsit és megközelítőleg 250 liter üzemanyagot utaltak ki, ami arányait 
tekintve a HM KPO lehetőségein is túlmutatott (HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 56. sz. ho. pság.-i pcs. 3. p.). A 
honvéd kerületi parancsnokságok állománytáblázatában először 1946-ban tűnnek fel a „D” osztályoknak 
kiutalt gépkocsik (HL. HM. 1946. Eln. 1946.), azt megelőzően egyedi esetekben engedélyezték az alakulatok 
gépjárműveinek használatát (HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 53. sz. ho. pság.-i pcs. 6. p.); A HM KPO 
gépjárműveinek megkülönböztetésére egy, a szélvédő mögött elhelyezett nagy alakú címer és az osztály neve 
jelezte hovatartozását. ABÁDI 1972. 104-105. o. 
524 HL. MN. 187/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 4. p.; Lásd még: 3. melléklet: az osztály Gépkocsi részlegének 
állománya, 1945-1946. 
525 HL. MN. 102/08/529. cs. 24. sz. o. npcs. 5. p. 
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között.”526 A találkozást követően a HM KPO nevében tárgyaló Kornis Pál tartalékos 
alhadnagy nem tett feljelentést és nem adta át az ügyet sem a Magyar Államrendőrségnek, 
sem a saját I. előadói főcsoportnak, hanem egyezséget kötött a csempészekkel. 527 
„Ajánlatuk a következő volt: ők jó állapotban lévő magyar gépkocsikat hoznak haza, a felét 
leadják, ha a másik felét értékesíthetik. Megállapodtunk, s nem sok idő múltán meg is 
jelentek egy jó állapotban lévő Ford Sedan-nal /ez lett Pálffy elvtárs kocsija/ és Horthy volt 
nagy Mercedesével, amit az eredeti gépkocsivezető, Székely Ferenc vezetett. Nekünk ez 
pillanatnyilag elég is volt, ők aztán másokkal nyilván folytatták még az üzletet.” 528 Horthy 
Miklós kormányzó Mercedese az Elhárító alosztály alárendeltségébe került és többnyire a 
katonai elhárítást vezető Földy Lajos használta.529 A gépkocsi visszatért sofőrjét, Székely 
Ferenc törzsőrmestert késő ősszel regisztrálták a Buda-Dél Internálótábor katona politikai 
kirendeltségén.530 Székely a kormányzó sofőrjeként 1944 óta ismerte Kruchina Viktort, 
majd 1945 nyarán Salzburgban találkoztak. Hazatérését követően, 1945. november elején 
Kruchina beajánlotta őt Lukács Györgynek. Székely Ferenc a Gépkocsi részlegén folytatta 
pályafutását, az osztály felső vezetőinek sofőrje lett.531 

A gépjármű beszerzések másik, legálisabbnak tűnő útja a Nyomozó főcsoport 
lefoglalásain keresztül történt. A lefoglalt gépjárműveket a Gépkocsi részleg raktározta, 
vette át honvédségi tulajdonba vagy adta ki saját használtra.532 A gépkocsik növekvő 
száma ellenére nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a hétköznapokon az 
osztály legfontosabb közlekedési eszköze még mindig a kerékpár volt. A háborút követő 
közlekedési nehézségeket követően a fővárosi tömegközlekedés ismételt megindulásával, a 
minisztériumtól nyugta ellenében felvett kerékpárokat 1945 őszéig használhatták az 
alkalmazottak.533 Az osztály életében egy másik átmeneti és szükségmegoldás a ló volt, 
amiből 1945. november 3-án kettőt is növedékbe vettek,534 de közlekedési (esetleg későbbi 
élelmezési) felhasználásukról már nem rendelkezünk megfelelő ismeretekkel. Akiknek 

                                                 
526 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 59-60. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
527 Nem számított egyedi esetnek, hogy a HM KPO technikai eszközök vagy pénz szerzésére csempészekkel 
működött együtt a kölcsönös nyereség reményében. SZÁSZ 1989. 150. o.; Bővebben az osztály Gazdasági 
Hivataláról szóló alfejezetet. 
528 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 60. o. (Kornis Pál visszaemlékezése); A visszaemlékezés elhallgatta azt a tényt, 
hogy a sikeres őszi együttműködést követően az osztály nyomozói már 1945. december 22-én „felfedezték”, 
de csak 1946. január 6-án jelentették a kincstári tulajdonú gépkocsikat, valamint egyes gyanús személyeket, 
akik bejáratosak voltak a HM KPO Budapest, IV. kerület Veres Pálné utca 1. szám alatt található épületébe, 
ahol a Gépkocsi részleg telephelye is volt. HL. HM. 852. d. (Tehel István főcsoportvezető 1946. január 6-án 
kelt jelentése) 
529 ÁBTL. 3.1.9. 201. o.; Ha nem Székely, akkor maga Földy vezette a „nagy fekete” autót, amiről Makra 
Zoltán is megemlékezett visszaemlékezésében: „Veszélyes helyen szolgáltam és könnyen felkelthetem a 
biztonsági szolgálat figyelmét. (…) Július első napjai egyikén a kora reggeli órákban egy nagy fekete 
Mercedes állt meg a házunk tornáca előtt. A gépkocsiból három honvédtiszti egyenruhát viselő férfi szállt ki. 
Az első pillanatban azt hittem, értem jöttek. Hamar felismertem azonban egyiküket, Földi Lajos századost (…) 
Örömmel üdvözölt és bemutatta tiszttársait Pálffy Östreicher György v.k. századost és Vértes főhadnagyot.” 
MAKRA Zoltán: Honvédelmi miniszterek szolgálatában 1940-1944. Magánkiadás, München, 1986. 110-111. 
o. 
530 HL. HM. 851. d. 163/1945. sz. (Buda-Dél) 
531 HL. MN. 102/08/527. cs. 74. sz. o. npcs. 5. p.; ÁBTL. 3.1.9. 201. o.; Székely gyakran fuvarozta Pálffy 
Györgyöt, Földy Lajost, Vértes Imrét és Kruchina Viktort is, aki rajta keresztül próbált információt szerezni a 
vezetők úti céljairól. 
532 HL. MN. 188/07/82. mf. 43. sz. o. npcs. 6. p. 
533 HL. MN. 102/08/529. cs. 62. sz. o. npcs. 13. p. 
534 HL. MN. 189/7/82. mf. 71. sz. o. npcs. 15. p.; Felmerülhetne a lovak saját élelmezési célra történt 
vásárlása is, de az iratok tanulsága szerint élelmezésileg (takarmányilag) kerültek növedékbe a Gazdasági 
Hivatalban. 
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viszont egyik sem jutott, és ez volt a többség, azok gyalog és tömegközlekedéssel jártak, 
amit az osztály a romló pénzügyi helyzet ellenére igyekezett téríteni.535 
 
 
4.3. Segédhivatal 
 
Az osztály – ügykörének bizalmas volta miatt – külön Segédhivatallal rendelkezett.536 A 
Segédhivatal az osztály általános adminisztratív ügyintézésének volt a legfontosabb 
szerve,537  valamint az 1945. október 16-tól bevezetett ügyeletes küldönci szolgálat 
várakozási helyét is itt jelölték ki.538A hivatal vezetését 1945. június elejétől 1945. 
november 14-ig a Kruchina Viktorral is jó kapcsolatot ápoló539 Arányi László polgári 
alkalmazott látta el, akit az osztály 1945. december 1-i állományrendezésével bocsátották 
el.540 Őt beosztásában 1945. november 15-el Hartai Ernő százados követte, akit polgári 
alkalmazottként vettek fel és az osztály fennállása alatti időszakban vezette a 
Segédhivatalt.541 Az állományvezetői teendők ellátásával 1945. szeptember 28-án Keleti 
Emil őrmestert bízták meg.542 

Az osztályon dolgozók a hivatalon keresztül igényelhették a munkához szükséges 
irodaszert és nyomtatványt, szervezték az írógépek nyilvántartását, elosztását, javítását, 
beszerzését. Ügykörébe az állományrendezéssel kapcsolatos nyilvántartás, hatáskörébe a 
tényleges állománnyal kapcsolatos személyi nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, 
okmányváltással kapcsolatos ügyintézés tartozott. Eredetileg 1945. augusztus 25-ig a 
Segédhivatal látta el az osztály napi és minisztériumi házi parancsainak őrzését is, de ezt a 
segédtiszt vette át.543 Az osztály az egyes ügydarabokat megalakulása óta külön HM 
elnökségi és általános iktatószámok folyószámszerinti számozásával látták el. Az 
osztálynak a honvédelmi miniszter 1945. május 21-én az ügyvitelhez szükséges külön 
121.350-től terjedő elnöki és 63.501-től felfelé terjedő általános iktató számcsoportot 
különített el. Az ügyvitel kezdeti szervezetlenségében az osztály helytelenül használta a 
nagy kezdőszámú iktatószámokat, ezért elnöki számcsoportjai elé utólag egy 1-est, az 
általános elé egy 6-ost kellett írnia.544  Elvben az elnöki számcsoportot a „Katonai 
nyilvántartó”545 használta feladatellátása során, míg az általános számcsoportot a „Katona 

                                                 
535 HL. MN. 187/7/82. mf. 22. sz. o. npcs. 2. p. 
536 HL. HM. 825. d. 5. cs. 21. sz. h. pcs.; A hibás iktatási rend magyarázata, hogy az 1945 májusában kiadott 
HM házi parancs idején a HM saját iktatószámai a 26.000-es folyószámszerinti magasságban jártak, ezért az 
osztály is a 20.000-es tartományban kezdte el az iratai iktatást. 
537 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
538 HL. MN. 188/07/82. mf. 60. sz. o. npcs. 6. p. 
539 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 116. o.; az osztály által őrizetbe vett honvéd személyek ügyében gyakran Kruchina 
nevében közvetve Arányi igyekezett felvilágosítást kérni: HL. HM. 852. d. 690/1945. D. (Szeged) 
540 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs., 71. sz. o. npcs. 5. p.;  
541 HL. HM. 1946. Eln. 5453; HL. MN. 189/7/82. mf. 69. sz. o. npcs. 10. p. 
542 HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs. 6. p.; 59. sz. o. npcs. 10. p. 
543 HL. MN. 102/08/529. cs. 6. sz. o. npcs. 2-3. p., 45. sz. o. npcs. 10., 12. p., 74. sz. o. npcs. 6. p.; HL. MN. 
189/7/82. mf. 80. sz. o. npcs. 5.; HL. MN. 102/08/530. cs. 1. sz. o. npcs. 6. p. 
544 HL. HM. 825. d. 5. cs. 21. sz. h. pcs.; A hibás iktatási rend magyarázata, hogy az 1945 májusában kiadott 
HM házi parancs idején a HM saját iktatószámai a 26.000-es sorszám magasságban jártak, ezért az osztály is 
a 20.000-es tartományban kezdte el a saját iktatást. A félreértések hibákhoz vezettek az ügyiratokon és csak a 
számsor alapján lehetett a jelzett irat típusára következtetéseket levonni. Lásd például mindkét típus 
betűjelének egyesítését: „a H.M. Kat. Pol. Oszt. f. hó 13-án kelt 124.870/Eln.Kat.Pol.Nyilv.-1945. (sic!) 
számú rendelete” In: HL. HM. 851. d. 4/1945. (Buda-Dél) 
545 Hivatalos rövidítés szerint xxx.xxx/eln.kat.pol.-xxxx. sz.; Például: Vadas József őrmester elleni ügy. 
121.940/eln.kat.pol.-1945. sz. alatt. 
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Politikai Osztály”546 saját belső működésének, személyi ügyeinek vitelére használta fel. A 
gyakorlatban az osztály a fenti megoldástól működése során többször eltért. 1945 
decemberében a minisztérium a saját iktató számcsoport elosztása és rendezése során a 
HM KPO-nak már a 100.001-től 150.000-ig terjedő elnöki és a 600.001-től 700.000-ig 
terjedő általános számcsoportot adományozta.547 

A Segédhivatal tevékenységét Kruchina Viktornak alárendelve, de többnyire önállóan 
látta el. A pozíció jelentősége a személyügyek, a nyíltparancsok (hivatalos utak), a név- és 
állománytáblázat, valamint az osztály szervezeti rendjével kapcsolatos feladatok 
intézésében mutatkozott meg. Az osztályvezető-helyettesi beosztás legnagyobb előnye a 
személyügyek felügyelete volt és jelentősége az elkövetkezendő másfél év során vált 
létfontosságúvá. Az 1945. szeptember 1-től havonta kiadásra (módosításra) került osztály-
állománytáblázatot hivatalosan az osztályvezető adta ki, ellenőrzését a Segédhivatal 
végezte el. A felvételre került beosztottak adatait szolgálati jegyen az osztályvezető-
helyettessel kellett közölni, akinek jóvá kellett hagynia minden változást.548  A 
Segédhivatal osztály állományrendezésével kapcsolatos feladatainak részeként Kruchina 
keze alatt megfordult minden személyügyi vonatkozású dokumentum, ezért kellő 
ismeretekkel rendelkezett az osztályon dolgozók munkakörét és előéletét illetően.549 Az 
osztályvezető-helyettes későbbi, az ellenérdekelt angolszász szolgálatokkal történt 
kapcsolatfelvétele során lényeges körülmény volt, hogy konspirációs okokból az osztály 
részlegeinek alárendelt vezetői 1945. november 1-től mindig csak a rájuk vonatkozó 
állománytáblázatot kapták meg.550  Velük szemben az adminisztratív osztályvezető-
helyettes információval bírt az osztály egészének szervezetétről, működéséről és a 
beosztottakról. 
 
 
4.4. Hírszerző alosztály 
 
A Hírszerző alosztály a HM Katona Politikai Osztály jelentős szervezeti egysége volt. Az 
osztály egészéhez viszonyított létszámarányához képest bármely más részlegnél nagyobb 
aktivitást mutatott.551 A magyar katonai hírszerzés megszervezése, vagyis a külföldre 
vonatkozó, valamint külföldi eredetű katonai és politikai információk megszerzése, 
elemzése, értékelése és döntéshozóknak történő továbbítása viszonylag korán, már 1945 
nyarán kezdetét vette. A hírszerző szolgálat alapjainak ismételt megteremtését nemzetközi 
dokumentum vagy az országgal szemben előírt rendelkezés nem tiltotta vagy korlátozta. 
Megszervezése és tevékenysége egy korlátozott szuverenitással bíró ország esetében mégis 
kritikával lett volna illethető a győztes szövetséges hatalmak részéről. Az ideiglenes 
fegyverszüneti egyezményben deklarált korlátozott állami jogosítványok és magyar 
kötelezettségvállalások, az osztály felállítása körüli illetékességi és hatásköri 

                                                 
546 Hivatalos rövidítés szerint xx.xxx/kat.pol.oszt.-xxxx. sz.; Például: Dr. Parádi István hivatásos százados 
állományba vétele a HM iktatóban 27.513/eln.-1945. sz. alatt, az osztályon 63.689/kat.pol.oszt.-1945. sz. 
alatt szerepelt. HL. HM. 1945. Eln. 27.513; vagy: Wank Marcell tartalékos főhadnagy beosztása a HM 
iktatóban 27.520/eln.-1945. sz. alatt, az osztályon 63.677/kat.pol.oszt.-1945. sz. alatt szerepelt. HL. HM. 
1945. Eln. 27.520; vagy: Dr. Szomori Sándor tartalékos alhadnagy nem-tényleges viszonyba helyezése iratai 
a HM iktatóban 27.536/eln.-1945. sz. alatt, az osztályon 63.703/kat.pol.oszt.-1945. sz. alatt szerepelt. HL. 
HM. 1945. Eln. 27.536. 
547 HL. HM. 826. d. 117., 140. sz. h. pcs. 
548 HL. MN. 102/08/529. cs. 46. sz. o. npcs. 8. p., 55. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 
10. p., 47. sz. o. npcs. 7. p. 
549 HL. MN. 185/7/82. mf. 1. sz. biz. ti. o. pcs.; HL. MN. 188/7/82. mf. 47. sz. o. npcs. 7. p. 
550 HL. MN. 102/08/529. cs. 63. sz. o. npcs. 5. p. 
551 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
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tisztázatlanságok, valamint a feladatszabásra vonatkozó nem hivatalos indoklások és a 
valóság között feszülő ellentétek következtében a magyar hírszerző szervezetet a létrejöttét 
követő évben három alkalommal oszlatták fel és alakították újra. 

A háború utolsó hónapjaiban az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény alapján 
közvetlenül nem volt létjogosultsága vagy más jogszabályi alapja egy katonai 
titkosszolgálat megszervezésének. Ez az állítás különösen igaz lehet egy hírszerzőszolgálat 
megszervezésekor. A második világháborút követően Magyarországot csak olyan államok 
vették körül, amelyek német megszállás alatt álltak a háborúban, vagy alárendelt 
szövetségesi szerepben vettek részt a keleti hadszíntéren a Szovjetunió elleni 
hadműveletekben. A környező országok sorát Ausztria nyitja, ami még a háború kitörését 
megelőzően került német megszállás alá és betagozódott Németországba. Ausztria a 
háborút követően mégis új államként születhetett újjá és négyhatalmi szövetséges 
megszállás alá került.552  A szlovák területek (Kárpátalja kivételével) ismét 
Csehszlovákiában egyesültek, míg a Balkánon újra Jugoszlávia lett a meghatározó 
államszövetség. Mindkét állam esetében igaz, hogy amolyan „kis szövetséges”-ként 
jelenhettek meg a háborút követő béketárgyalásokon, míg Ausztria különleges státuszt 
nyert.553 A német megszállás és irányítás mellett kollaboráló államok gyűrűjében Románia 
jelenthette volna az egyetlen kivételt, de – sikeres kiugrását és katonai átállását követően – 
a Magyarország szomszédos országaihoz hasonló, kedvezményezett szerepben tűnhetett fel 
a háború európai befejezését követően. A fentiek alapján egyenesen következik a kérdés, 
hogy Magyarországon miért és milyen feltételek mellett lehetett már 1945 tavaszától 
megszervezni a hírszerzést. 

A magyar katonai hírszerzés – megelőzve polgári társszervének hasonló 
próbálkozásait554– viszonylag rövid időn belül képes volt szaktevékenysége beindítására és 
határon túli aktív hírszerző tevékenység folytatására. Az 1945 tavaszi időhatár a szervezet 
valós működőképességét és eredményességét tekintve korainak tűnhet, de az alapok 
lerakása szempontjából egyáltalán nem túlzás. Nemzetközi dokumentum vagy hazai 
jogszabály közvetlenül nem szentesítette a magyar hírszerző szolgálat felállítását,555 de 
már 1945 márciusában elhatározás született egy hírszerző osztály felállításának 
szükségességéről. Ezt később praktikus okoktól vezérelve vonták össze a papíron 1945. 
február óta létező katonapolitikai és defenzív (elhárító) résszel.556 Az emlékeztető szerint 
és a SZEB-nek küldött átirat értelmében a honvédelmi miniszter már korábban 
rendelkezett a katonai elhárítás megszervezéséről. 557  A vesztes állam katonai 

                                                 
552 MARUZSA Zoltán: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az Európai integrációig. Eötvös 
József Főiskolai Kiadó, Budapest, 2007. 
553 FISCHER Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok. Dialóg Campus, 
Budapest-Pécs, 2001.; FISCHER Ferenc: A kétpólusú világ 1945-1989. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2007. 
36-45., 49-74. o. Ezt az álláspontot tükrözte az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény háborús kártérítési 
kötelezettsége is, ahol a Magyarország által fizetendő – elvben – 300 millió dolláros összeg 1/3-a 
Csehszlovákiát és Jugoszláviát illette a Szovjetunió mellett. 1945. évi V. törvénycikk 12. pont. GÁL, KATONA, 
SZILBEREKY 1970. 10. o.; A magyar jóvátételről: FÖLDESI 2002. 108-135. o., GÁBOR 2013.; illetve FÖLDESI 
1995. 45-55. o. 
554 A polgári és katonai illetékességi terület funkcionális párhuzamosságai mellett a Magyar Államrendőrség 
Államvédelmi Osztály II. alosztályának feladatszabása csak 1947 végén, a hidegháborús szembenállás 
következményeként bővült ki a határon túli hírszerzéssel. MÜLLER Rolf: A Magyar Államrendőrség 
Államvédelmi Osztályának szervezettörténete (1946. október – 1948. szeptember). Betekintő 2013/3. 7. o. 
555  Létét mégis a Moszkvában 1945. január 20-án megkötött előzetes fegyverszüneti egyezmény 14. 
pontjából vezette le. Megalapozottsága – a katonai elhárítás megszervezéséhez képest – mégis 
problematikusabb. 1945. évi V. törvénycikk 14. pont. BACSÓ 1947. 3-8. o. 
556 A dokumentumot Pálffy Györggyel is láttamoztatták, aki ekkor már – elvben – a HM. IV. Csoportjának 
defenzív részlegét vezette. HL. HM. 1945. Eln. 20.269 
557 HL. HM. 1945. Eln. 20.375 
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hírszerzésének megszervezése más megítélés alá esett a szövetséges hatalmak részéről. A 
megvalósítás a minisztérium oldaláról megkövetelte, hogy „a végleges szervezés 
megkezdése előtt az elvi írásbeli jóváhagyás érdekében a tervezett szerv felállítását a 
Szövetséges ellenőrző bizottságnak bejelentjük és jóváhagyását kérjük.”558 Az osztály élére 
szánt legalkalmasabb személynek már 1945 márciusának legelején Pálffy Györgyöt 
tekintették,559 aki ezzel a döntéssel papíron az elhárító defenzív osztály „tényleges” és a 
katona politikai osztály „ideiglenes” vezetését látta el egyidejűleg.560 Ezt követően vált 
egyértelművé, hogy „a Szövetséges Ellenőrző Bizottság köréből vett értesülés szerint ott 
nem volna kifogásuk az ellen hogy ha a magyar honvédség offenzív hírszerző tevékenységét 
az ellenség felé mielőbb megkezdené.”561  

Az elhárító és katonapolitikai tevékenység mellett furcsa volt egy hírszerző szervezet 
felállítása, ami elveszítette illetékességi területét. Az emlékeztető tanúság szerint az idézett 
és hivatkozott irat 1945. március 12-én született. Tisztázását és egyeztetését követően 
másnap, március 13-án adták ki, majd még ugyanazon a napon továbbították a 
magyarországi SZEB képviselőinek. A döntés körülményeiről és átfutási idejéről nem 
rendelkezünk információval. Pálffy György százados beosztásának kérdése 1945. március 
3-a óta húzódott, de csak március közepén öltött végleges formát. Ezt támasztja alá Pálffy 
március 29-én kelt visszaténylegesítési és előléptetési előterjesztése, ahol az időbeli hatály 
(ezzel a beosztás realizálódása is) március 15-i dátummal szerepelt.562 Pontos ismeretek 
híján vélelmezhetünk egy március közepi időpontot, ami alkalmas a katonai hírszerzés 
megszervezésének továbbgondolására. 

1945 márciusának közepén az osztály deklarált célja volt „a hírszerzés offenzív 
végrehajtása az ellenség által még megszállott területeken”563. A debreceni kormányzat 
katonai céljai, az ideiglenes fegyverszüneti egyezményben engedélyezett magyar 
alakulatoknak a háború befejezését megelőző hadba vetése még indokolhatta a hírszerzés 
megszervezését, de a német-magyar csapatok által megszállva tartott nyugati magyar 
területek 1945. április közepére gyakorlatilag eltűntek a térképről. Ezzel látszólag a 
tervnek is megvalósulás helyett az irattárban kellett volna végeznie. 

Hasonlóan az osztály szervezeti kiépüléséhez, a Hírszerző alosztály egészen 1945 
júniusáig csak papíron létezett. Valójában Pálffy György folyamatosan próbálta biztosítani 
a hírszerzés megalakításához szükséges feltételeket. A magyar katonai hírszerzés 
történetének bemutatása szegényesebb lenne, ha nem próbálnánk meg rekonstruálni az 
1945. április és június közötti időszak szűk két hónapjának eseményeit. A SZEB 
jóváhagyását és a hírszerző részleg nevesítését követően már csak a megfelelő vezető és a 
szakszemélyzet hiányzott. Megfelelő, azaz a szakmai kompetencia mellett meg kellett 
feleljen a Szovjetunió és az MKP elvárásainak. Olyan neves hírszerzőtiszt, aki nem 
kompromittálta magát ugyan akadt: Pokorny Hermann nyugállományú altábornagy 1945. 
február 8-án jelentkezett szolgálattételre a HM-ben,564 és márciusban az elsők között 
igazolták korábbi tevékenységét.565 Ezzel párhuzamosan az 1. honvéd gyaloghadosztály 
törzsében, megelőzve a minisztérium hasonló próbálkozásait, a hadosztály 40 %-os 

                                                 
558 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 (Kat.pol. és Hírszerző osztály felállítása, 1945. március 12.) 
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feltöltöttsége mellett már szerepelt a rendszeresített hírszerző tiszti beosztás, amit 
Homonnay Károly főhadnagy töltött be.566 

A HM 1945. májusi szervezeti ábráján és beosztási lajstromában ismét feltűnt az 
álnéven „Katonai Nyilvántartó Osztály”-nak nevezett HM KPO sematikus szervezeti 
felépítésében egy „Hírszerző alosztály”.567 A felterjesztett ábrán Pálffy György százados 
osztályvezető mellett csak a kiszemelt alosztályvezető, Bálintitt Károly százados került 
megnevezésre.568 A valóságban sem ő nem volt az osztályon, sem a katonai hírszerzés nem 
működött 1945 júniusáig.569 Az osztály hírszerzésének kezdeti időszakából kevés forrással 
rendelkezünk, de az osztály egészére jellemző szervezési nehézségek feltehetően itt jobban 
hátráltatták a szervezési munkálatokat. Nem valószínű, hogy a tervezgetésen túl komoly 
lépések történtek volna a hírszerzés megszervezésére. A magyar katonai hírszerzés 
megszervezése látszólag lekerült a napirendről, nem pusztán elnapolták.  

A HM KPO létrehozása óta a szovjet partnerszervekkel együttműködésben 
tevékenykedett. A magyar fél az ideiglenes fegyverszüneti egyezménnyel magyarázta a 
szervezet létét.570 A háborút követően a magyar katonai hírszerzés megszervezését már 
azzal indokolták a nyugati szövetségesek előtt, hogy az a külföldi politikai nyomozásokat 
folytatja majd a Magyarország területén kívül tartózkodó háborús bűncselekményt 
elkövetett magyarok állampolgárok ellen.571 A kölcsönösség alapján a magyar hírszerző 
szerv a határon túli nyomozásokban és külföldi illetékességű háborús bűnösök 
felkutatásában volt érdekelt. A gyakorlatban ez a fajta „nemzetközi” együttműködés572 és a 
háborús bűnösök kiszolgáltatása a kezdeti időszakban egyoldalúnak bizonyult, mert „a 
fenti személyeknek az érdekelt kormányoknak való kiszolgáltatásá[ra] csak azért nem 
került sor, mert a szovjet-hatóságok e tekintetben önállóan intézkednek.”573 A magyar 
katonai hírszerzésről, így különösen a „2. vkf. osztály: hírszerző és kémvédelmi osztály” 
szervezetéről, átszervezéseiről, személyi állományáról, tisztségeiről és az alkalmazott 
rendszabályokról a SZEB elnöki tisztségét betöltő Szovjetunió korán elkezdett 
érdeklődni.574 Az állítás igaz volt a HM KPO-ra is: érdekelte annak az elődszerv Offenzív 
alosztályának működése és külföldi kirendeltségeinek szervezete,575 de tapasztalatait is 
felhasználta a katonai hírszerzés megszervezésekor.576  

Az osztály 1945. június 5-től elkezdte napi tevékenységének dokumentálását, heti 2-3 
alkalommal napi parancsokat adott ki, amit meghatározott rendben köröztettek. A 
megalakult magyar katonai szolgálat a konspiráció legelemibb feltételeit sem biztosította. 
Az elosztó minden esetben feltüntette, hogy mely szervezeti egységek, milyen sorrendben 
kapták meg a napi parancsokat. Innen tudható, hogy elvben létezett katonai hírszerzés, 
amit a Katonai főnöknek felterjesztett „Hírszerző alosztállyal” szemben, a Nádor és a 
Zrínyi utca sarkán szerényen csak „Hírszerző csoport”-nak neveztek.577 1945. június 
második hetében a szervezeten belül változások történtek: a csoport június 11-én nem vette 
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át a napi parancsot, június 13-tól „Hírszerző főcsoport”-nak címeztette magát, majd június 
22-én minden, a hírszerzésre vonatkozó utalás eltűnt a napi parancsokból.578 

A Hírszerző csoport és főcsoport hónapjait követően, az osztályon belüli Hírszerző 
alosztály megszervezése és a tényleges hírszerző munka beindítása Gát Zoltán alezredes 
áthelyezését követően vette kezdetét. 1945. június 22-én nem csak a Hírszerző főcsoport 
neve tűnt el az osztály napi parancsaiból, de elhallgatott egy jelentős személyi változást is. 
Aznap került „igazolási eljárásának befejeztéig” a minisztérium „Katonai Nyilvántartó 
Osztályához” Gát Zoltán alezredes, akinek áthelyezése a HM házi parancsaiban csak 1945. 
július 6-án vált ismertté.579 Gát a hivatalos iratok szerint szolgálattételre jelentkezett a 
minisztériumban, ahol a HM KPO-hoz osztották be.580 Még aznap eltűnt az osztály 
Hírszerző főcsoportjára vonatkozó megnevezés az osztály napi parancsaiból. Megjelenését 
követően a HM Állandó Igazoló Bizottsága Gát Zoltán előző rendszerben folytatott 
tevékenységét két héten belül, 1945. július 5-én igazolta és áthelyezésének ténye még az 
aznapi HM házi parancsban megjelent.581 Még azon a napon, az osztály július 6-án kiadott 
osztály napi parancsából eltűnt a hírszerzés mellett a Nyilvántartó csoport elnevezés is és 
minden hivatalos értesítés nélkül megjelent helyette a „H. Alosztály /Gát alez. ur/” 
címzés.582Gát Zoltán alezredes megjelenésével és áthelyezésével vette kezdetét a magyar 
katonai hírszerző szolgálat rejtett újjászervezése. Egyidejűleg a Hírszerző és a Nyilvántartó 
alosztályok, majd 1945 augusztusában – részben az osztályon tapasztalható szakképzett 
tiszthiány miatt – a Rádió csoport és a Gépkocsi részleg is az irányítása alá került.583 

A Hírszerző alosztály megszervezője és vezetője, Gát Zoltán alezredes 1941. december 
1. óta állt a 2. vkf. osztály szolgálatában. Személye és korábbi kapcsolatai meghatározóak 
voltak a katonai hírszerzés hálózatépítésének későbbi sikereiben.584 A háború alatt 1943. 
március 15. és 1944. október 15. között látta el az Offenzív alosztály balkáni arcvonalának 
vezetését. A sikertelen kiugrási kísérletet és a nyilas hatalomátvételt követően 
letartóztatták. Felmentése után 1944. november 8-án megszökött és Budapesten bujkált, 
majd december 27-én átment az arcvonalon a szovjetekhez.585 Ezt követően – a HM KPO 
más alkalmazottaihoz hasonlóan – a Vörös Hadsereg elhárító szerveinek munkáját segítette. 
Átadta az általa elrejtett, a balkáni hírszerző hálózatra vonatkozó dokumentációt a szovjet 
hírszerzésnek,586 majd 1945. március 21-én Moszkvába szállították.587 Három hónapot 
töltött a Szovjetunióban, eközben szerezhette meg szovjet állampolgárságát is, amiről a 
magyar igazoló bizottsági előtt tett írásbeli nyilatkozatában mindvégig hallgatott.588 A 
korabeli, a HM Állandó Igazoló Bizottságának készített életleírása alapján tartózkodási 
helye a mögöttes harcterületen, Fjodor Ivanovics Tolbuhin hadseregcsoportjánál589 volt. 

                                                 
578 HL. MN. 102/08/529. cs. 6., 8., 15. sz. o. npcs. 
579 HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs. 
580 ÁBTL. 2.1. VII/38. 8-9. o.; HL. HM. 1945. Eln. 29.839; HL. HM. 1945. Eln. 30.930 
581 HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs.; 
582 HL. MN. 188/7/82. mf. 24 sz. o. npcs. 
583 HL. MN. 102/08/528. cs. 2., 3., 4., 5., 6., 8. sz. alo. npcs. 
584 A 2. vkf. osztály volt állománya gyakran Gát Zoltán kérésére vállalta el a szolgálatot: dr. Garzuly József 
(ÁBTL. 2.1. V-32000/13. 40-43. o.) vagy Molnár Lajos (ÁBTL. 2.1. VII/22. 54. o.). 
585 ÁBTL. 2.1. VII/38. 1-2. o. 
586 Ritter László szíves közlése Gát Zoltán visszaemlékezése alapján és ÁBTL. 2.1. VII/38. 3. o. 
587 ÁBTL. 2.1. VII/38. 1-2. o. 
588 NA. FO. 371/59072. VII/2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/18. o.; A szovjet állampolgárság 
megszerzése soha nem egy személyes választást, hanem a szovjet fél büntetőjogi megfontolásait tükrözte. 
Figyelmen kívül hagyva a Magyarországon uralkodó kaotikus állapotokat és a szovjet fél indokolatlan 
letartóztatásait, bármilyen felelősségre vonás jogszerűbbnek és egyszerűbbnek bizonyult, ha egy szovjet 
állampolgárral szemben gyakorolhatták joghatóságukat. 
589  Szovjet terminológia szerint: front. Gát Zoltán alezredes a Fjodor Ivanovics Tolbuhin marsall 
parancsnoksága alatt állt 3. Ukrán Front tevékenységét támogatta. 



79 
 

Valójában 1945. március végétől Moszkvában tartózkodott, de ezt titkolni volt kénytelen. 
Bár nem volt Magyarországon, az új honvédségbe történt visszavételét moszkvai 
időszakának kezdetétől, hivatalosan 1945. április 1-tól számolták.590  Gát az igazoló 
bizottság előtt tett leírása alapján 1945. június 20-i elbocsátását követően jelentkezett az 
újjászerveződő magyar hadseregbe.591 Moszkvából hazatérve először nem a HM-ben 
jelentkezett és nyert beosztást a katonai hírszerző és elhárító szolgálatnál, hanem fordítva. 
Az osztályon kézzel írt ügydarab tanúsága szerint „a Kat. pol. oszt. kéri a nála VI. 22.én 
jelentkezett (sic!) Gát Zoltán ht. alez-nek a H.M. létszámfeletti állományba vételét és a Kat. 
pol. oszt.-ra való beosztását. Szolgálatára feltétlenül szükség van.”592  Áthelyezését 
követően az új honvédségbe történt jelentkezésének dátumát az elhallgatott moszkvai 
szolgálattól számították.593 A HM KPO korai szovjet orientációjának egyik közvetett 
bizonyítéka, hogy a kiszemelt alosztályvezető sem a kint töltött időről, sem szovjet 
állampolgárságáról nem beszélt itthon. A szovjet és a magyar szervek viszonyában már ez 
a magatartás is túlmutat az együttműködés megszokott keretein, mert az alezredest 
feltehetően a Szovjetunióban eltöltött idő alatt készítették fel és bízták meg a magyar 
katonai hírszerzés megszervezésével.594 

Megérkezését követően Gát megpróbált a korábban tapasztalt szervezetlenségen úrrá 
lenni. Kivételes szerepét a szovjetek és Pálffy György bizalma mellett további praktikus 
okok is indokolták. Az osztály felállítását követő időszakra és működésének első évére 
igaz, hogy súlyos szakember- és tiszthiánnyal kellett megküzdenie. A problémának két 
oldala volt. Egyrészt, az osztályon nem, vagy az összlétszámához viszonyítva elenyésző 
volt a valódi szakemberek – hírszerző és (kém-) elhárító tisztek – száma. Másrészt, a 
második világháborút követően – az új magyar haderő egészére jellemző módon – 
hiányoztak a hivatásos és tényleges állományban szolgáló törzstisztek. Pálffy György, 
akárcsak későbbi helyettese, Kruchina Viktor századosi rendfokozatban lépett 
szolgálatba.595 Pálffy György először őrnaggyá, alezredessé, majd még az 1945. év vége 
előtt ezredessé, Kruchina Viktor őrnaggyá, majd alezredessé lépett elő. Előléptetésüket az 
őket ért korábbi hátrány kompenzálása, tényleges beosztásuk jelentősége és a tiszthiány 
indokolta. Az új magyar honvédség gyenge személyi lehetőségei között Gát kivételnek és 
valódi szakembernek számított. Földy Lajos tömör megfogalmazásában „a kat. pol. 
csoportnál képzett tiszt Gát ezredesen kívül nem igen volt”.596  

Gát Zoltán alezredes – gyakorlatilag a HM KPO egyetlen hivatásos szakembereként597– 
hozzá látott a hírszerzés, nyilvántartás és a rádiófelderítés szakfeladatainak megfelelő 
színvonalon történő ellátásának megszervezéséhez és felügyeletéhez. A Hírszerző alosztály 
történetének első időszakát 1945. június 22-től, Gát Zoltán alezredesnek az osztályra 
történt áthelyezésétől az alosztály (ide értve a Hírszerző és Nyilvántartó alosztályokat) 
1945. szeptember 26-i hatállyal történt megszüntetéséig számíthatjuk.598 Az alosztály 1945. 
szeptember 26-i feloszlatásáig a részlegen dolgozott Gát Zoltán alezredes alosztályvezető, 

                                                 
590 HL. HM. 1945. Eln. 27.838 
591 HL. HM. 1945. Eln. 30.930 
592 HL. HM. 1945. Eln. 29.839 (Gát Zoltán ht. alez. állományba vétele, 1945. június 27.) 
593 HL. HM. 1945. Eln. 27.838 
594 NA. FO. 371/59072. III/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7-8. o. 
595 HL. HM. 1945. Eln. 21.094; HL. HM. 1945. Eln. 23.227 
596 FÖLDY 1989a. 24. o. 
597 Az osztályvezető, helyettese és az elhárító alosztályvezető tisztként (századosként) kerültek az osztályra 
és mindkettőjük visszaténylegesítése, előléptetése folyamatban volt. Ebben a közegben Gát Zoltán jelentette 
az egyetlen objektív és szakmai folytonosságot a katonai hírszerző és elhárító szolgálat vezetésének 
megszervezésében. 
598 HL. MN. 188/7/82. mf. 55 sz. o. npcs. 7. p. 
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Korondi Béla György százados alosztályvezető-helyettes,599 Hegedűs István, Rápolthy 
Gábor,600  Zay György tartalékos alhadnagy, Berényi Endréné polgári alkalmazott 
alosztályvezetői titkárnő, 601 valamint Tálosi László polgári alkalmazott küldönc, akit 
beosztásában később Kőrösi József HM altiszt küldönc váltott.602 

Az osztály egészére jellemző problémák jelentkeztek az irányítása és felügyelete alá 
került Hírszerző alosztály és más részlegek esetében is.603 Az alosztályvezető 1945. 
augusztus 9. és szeptember 28. között összesen nyolc darab alosztályparancsot bocsátott ki: 
hatot augusztusban, a maradék kettőt szeptemberben.604  A leglényegesebb kérdés a 
személyügyi állapotok rendezetlensége volt. Alosztályvezetőként megpróbálta a szolgálati 
szabályzat szerint megszervezni az alosztály életét. Szabályozta az állandó alosztályvezetői 
kihallgatások időpontját, így például ugyanott kellett jelenteni minden személyi változást 
(kitüntetés adományozása, előléptetés, áthelyezés, bevonulás stb.), kérelmeket, panaszokat. 
Előírta, hogy mindenki, aki 1945. június 22-i áthelyezése óta rendfokozatában előlépett, 
azt kihallgatáson jelentse. Az alkalmazottak átláthatatlan csoportját a szabadságok és 
eltávozások, a felvételt és elbocsátást pedig saját engedélyéhez kötve próbálta 
konszolidálni. Az osztály és alosztály munkaidejének betartásában tapasztalt hanyagságot 
úgy próbálta megfékezni, hogy: „újólag és nyomatékosan figyelmeztetem beosztottjaimat, 
hogy akik az időpontokat nem tartja be, azzal nem tudok és nem is fogok (sic!) együtt 
dolgozni.” 605  1945. augusztus közepén a felügyelete alatt álló Gépkocsi részleg 
alkalmazottjairól még mindig nem állt rendelkezésre pontos névjegyzék.606  Hiába 
kezdődött meg az alosztály napiparancsainak kiadása, a gyakorlatban Gát Zoltán alezredes 
irányítása és felügyelete alatt álló részlegek sem az alosztály, sem az osztály napi 
parancsainak tartalmát nem ismerték.607 

Az alosztály napiparancsainak visszatérő intelmeiből megállapítható, hogy Gát 
alezredes alig két hónapos működése részben sikeres volt, de nem volt elegendő az áldatlan 
állapotok felszámolásához. Az alosztály lelepleződéséhez is az ott tapasztalt hanyagság 
vezetett.608 Sikerként lehetett elkönyvelni, hogy 1945. augusztus végére az osztály és 
alosztály legfontosabb közleményeit a beosztott állomány megismerte, kialakult az 
ügyiratkezelés és feladatszabás, -teljesítés rendje. A dokumentálatlan személyi állapotokat 
1945. augusztus 29-re sikerült felszámolnia. Kiadták a részlegekre vonatkozó hiteles név 
szerinti állománytáblázatot, ezt követően az új alkalmazottak szolgálatba állítását és 
elbocsátását az alosztályvezető utasítása alapján lehetett engedélyezni. 1945. augusztus 30-

                                                 
599 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 4. o.; Korondi Béla szakmailag képzett és tapasztalt (csendőr) 
tisztként 1945 augusztusában kerülhetett Gát Zoltán mellé, hogy alosztályvezető-helyettesként segítse 
munkáját. ÁBTL. 2.1. I/20. 13. o.; DÁVID  2012c. 185-193. o.; Korondi Bélát „Gorondy”  néven az 
angolszász szolgálatok Szovjetunió és kommunizmus szakértőként tartották számon. NARA. RG. 226. B. 
348. LSX-169. 13. o. 
600 HL. MN. 102/08/528. cs. 3. alo. npcs. 
601 Az 1945. augusztus-szeptemberi időszakban 1945. szeptember 6-tól két hétig egészségügyi okok miatt 
nem tudta ellátni a feladatát és csak az alosztály feloszlatását megelőző pár nappal tért vissza. Szabadsága 
idejére az alosztály napi parancskiadása gyakorlatilag szünetelt. HL. MN. 188/7/82. mf. 49. sz. o. npcs. 12. p. 
602 Tálosi László küldönc 1945. szeptember 4-én hunyt el, pótlásáról 1945. szeptember 9-én gondoskodtak. 
HL. MN. 188/7/82. mf. 49. sz. npcs. 10. 
603 Praktikus szakmai és elhelyezkedési okokból az osztályvezető a Hírszerző (és Nyilvántartó) alosztály 
irányítása mellett felügyeleti jogosítványokkal ruházta fel Gát Zoltán alezredest. HL. MN. 102/08/529. cs. 36 
sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 102/08/528. cs. 1., 2. sz. alo. npcs. 
604 HL. MN. 102/08/528. cs.; az alosztály napi parancsok megoszlása a következő: (1) augusztus 9.; (2) 
augusztus 13.; (3) augusztus 16.; (4) augusztus 17.; (5) augusztus 29.; (6) augusztus 31., (7) ismeretlen; (8) 
szeptember 28. 
605 HL. MN. 188/7/82. mf. 1. sz. npcs. 6. p. (Napi parancs az időpontok betartásáról, 1945. augusztus 9.) 
606 HL. MN. 102/08/528. cs. 2. sz. alo. npcs. 
607 HL. MN. 102/08/528. cs. 5. sz. alo. npcs. 
608 HL. MN. 102/08/528. cs. 1., 2. sz. alo. npcs. 



81 
 

tól megkezdték (volna) az alosztály havi munkateljesítményeinek összeállítását és mérését 
is.609 

A hírszerző szolgálat újjászervezésének és működésének fontosságát jelezte, hogy az 
osztály rendelkezésére álló havi 3000 liter üzemanyagból 480 liter (16 %),610 egy rendszám 
nélküli gépkocsi (11 %)611 és egy motorkerékpár (10 %)612 állt rendelkezésére.613 Az 
osztály lehetőségeihez és a létszámarányokhoz viszonyítva a gépjárművek száma és a 
magasabb üzemanyag-mennyiség a hírszerző- és rádió részlegek országon belüli és határon 
túli feladataival álltak összefüggésben. Egyrészt, a rádió részleg technikai hiányosságai 
miatt a működéséhez nélkülözhetetlen volt a Magyar Királyi Honvédség visszavonulása 
során hátrahagyott és elrejtett kincstári anyagának gyűjtése.614 Másrészt, a határon túli 
megszállt területeken hadifogságba esett magyar állampolgárok száma és a katona politikai 
nyomozati feladatok indokolták.615 

1945 őszén az megszervezett magyar katonai hírszerzés feladatellátásának hangsúlyai a 
következők voltak:616 (1) információt gyűjteni az osztrák és német területeken lévő volt 
nyilas párttagokról és megállapítani, hogy milyen szervezeteket és milyen céllal alakítottak; 
(2) minél több információt megtudni a nyugati szövetségesek Magyarországot érintő 
elképzeléseiről; (3) megállapítani, hogy a nyugati hatalmak mely szervezeti egységei és 
személyei foglalkoznak a magyar ügyekkel.617 A magyar katonai szolgálat többségében 
azokat a személyeket küldte ki nyugatra hírszerzési feladattal, akik helyismerettel 
rendelkeztek, esetleg korábban a nyugati szövetségesek által megszállt területekről tértek 
haza Magyarországra, vagy oda készültek. Az osztály a hírszerzési feladattal kiküldött 
személyek esetében is az „átszervezett formában, ellentétes politikai tartalommal”618elvet 
vallotta. A magyar katonai hírszerzés akkor vesztette el a legtöbb hírforrását, amikor a 
hírigényben 1946 tavaszától a magyar helyett a szovjet, a politikai tartalom tekintetében a 
kommunista érdek vált hangsúlyossá.619  Ez a belső konfliktus vezetett el a belső 
információ kiszivárogtatásához, ami a hírszerző szolgálat lelepleződéséhez vezetett itthon 
és külföldön.620 

A látszólagos szervezeti konszolidációt a korábbi áldatlan állapotok utóhatása és egy 
szerveződő katonai szolgálat hírszerzéséhez méltatlan eseménysorozat törte meg. A 
történtekről Gát Zoltán így emlékezett meg: „Többízben előfordult, hogy idegen tisztek és 
más kívülálló egyének is, igazoltatás nélkül irodai helyiségeinket végigjárták, a 
beosztottakat megismerték és a végén – előzetes bejelentés nélkül – hozzám kerültek. Az 
egyik angol tiszt, mikor aztán magam igazoltattam – meg is jegyezte, csodálkozik, hogy 
                                                 
609 HL. MN. 102/08/527 5., 6. sz. alo. npcs. 
610 Az egy gépjárműre vetített összes üzemanyag (480 liter) csak elosztásának arányaiban tűnik soknak. A 
korabeli járműtípusok fogyasztása – nem beszélve a háborút követően rombolt, túlterhelt műutak állapotáról 
– magas volt. Az üzemanyag-mennyiség 15-18 liter/100 km-es átlag fogyasztással számolva ca. 2500-3000 
km megtételére lehetett elegendő. Ez a mennyiség a magyar nyugati határszél, valamint az osztrák és 
délnémet területek eléréshez már kevésnek bizonyulhatott. Feltételezhető, hogy a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az osztály és az alosztály különböző forrásokból próbálta fedezni szükségleteit. 
611 Az osztály rendelkezésére álló gépjárművek (összesen 7 személy- és 2 tehergépjármű) arányában. 
612 Az osztály rendelkezésére álló motorkerékpárok (összesen 10 jármű) arányában. 
613 HL. MN. 187/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 5. p. 
614 Az alosztályvezetői dicséretekre vonatkozóan: HL. MN. 102/08/528. cs. 1., 4. és 6. sz. alo. npcs. 
615 HL. Tgy. II/b-4. őe. 4. o. 
616 Az információszerzés általános politikai témakörei a Rádió csoport és a Hírszerző alosztály 1945. őszi és 
1946. tavaszi időszakában azonosan voltak és általában Magyarország külföldi megítélésére, az országos 
érintő elképzelésekre és a vesztes államokon belüli számonkérésekre fókuszáltak. 
617 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 4. o. 
618 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. o. (A katonai elhárítás története, 1984.) 
619 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 3-4. o. 
620 A jelenséget az alosztály második újjászervezése és 1946. évi szervezet- és feladatmódosulása keretében 
vizsgálom. 
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eddig senki sem igazoltatta, ez náluk nem fordulhatott volna elő. Ezekből az esetekből 
kifolyólag felhívom mindenki figyelmét arra, hogy a magyar természet igen közlékeny és 
sajnos mindenkivel szemben feltétlenül jóhiszemű, amiből következik, hogy nálunk 
felderítést végezni nehézségekbe nem ütközik. Ezért elrendelem, hogy idegeneket hivatalos 
helységeinkben fogadni, előzetes engedélyem nélkül – tilos.”621 A dekonspirálódás miatt, 
de minden további magyarázat nélkül a Hírszerző és Nyilvántartó alosztályok 1945. 
szeptember 26-al megszüntetésre kerültek.622  

Az alosztály feloszlatását követően Gát Zoltán alezredes az 1945. szeptember 28-án kelt 
búcsúparancsában a következőket írta: „Felsőbb rendeletre (sic!) a „H” és „Nyil.” 
alosztályok feloszlanak. Ennek folyamányaként én is – az osztálytól távol – más beosztásba 
kerülök. Hosszú hónapok eredményes munkáját hagyjátok abba. Teljesen tudatában voltam 
és vagyok minden szervezési nehézségnek, ezért meghatott hálával köszönöm lelkes 
szorgalmatokat, azt a szerető buzgalmat, amivel Ti és főleg Ti623 megkíséreltétek az ország 
szempontjából oly létfontosságú H. szolgálat kiépítését. Őrizzétek és ápoljátok a magyar 
demokrácia szent tüzét és úgy áldjon meg Benneteket a magyarok szabadságszerető Istene, 
amennyi hűséggel és honszeretettel segítitek felépíteni az új és igazán magyar 
Magyarországot. Szeretettel Kérem, tartsatok meg jó emlékezetetekben. Talán szigorú és 
katonás voltam, de mindannyian a szívemhez nőttetek. Vezéreljen Benneteket az örök 
magyar katonasors!” 624 Gát Zoltán alezredes egyidejű áthelyezésével Pálffy György 
ezredes így méltatta alig két hónapos tevékenységét: „Gát Zoltán alezredes az osztály 
megszervezésénél tudásával, szakképzettségével és ügybuzgalmával példaadó 
tevékenységet fejtett ki. Most, amidőn áthelyezés folytán az osztályról távozik, itteni 
tevékenységért a szolgálat nevében köszönetemet fejezem ki. Pálffy György vk. ezds. 
osztályvezető.” 625 A hírszerzés látszólagos felszámolása ellenére, Gát Zoltán az osztály 
állományától csak másfél héttel később búcsúzott el: „Azoktól a bajtársaimtól és 
bajtársnőimtől, akiktől személyesen nem tudtam elbúcsúzni, ezúton búcsúzom szívélyes 
szeretettel.”626 A döntést a SZEB utasításával indokolták, de az a szovjet fél érdekében 
nem állhatott, a nyugati szövetségesek pedig nem kérték.627 Vélelmezhetjük, hogy a döntés 
valójában magyar-szovjet egyetértésben a szervezet korábbi dekonspirálódását követően 
született. 

Gát Zoltán alezredest papíron áthelyezték. Munkája elismeréseként – és a hírszerzés 
további szervezésének rejtett folytatásáért – visszamenőleg 1945. augusztus 1-el ezredessé 
léptették elő.628 Az alosztály alkalmazottai más beosztásokba kerültek.629 Az elbocsátott, 
illetve látszólag áthelyezett alkalmazottak közül egyedül Zay György tartalékos alhadnagy 
volt az, akit – Földy Lajos elhárító alosztályvezetővel ápolt barátsága ellenére – azért 
távolították el az osztályról és a katonai hírszerzésről, mert „sem munkatempója, sem 
magatartása az ügyek bizalmas kezelését illetően 630  nem felelt meg a 

                                                 
621 HL. MN. 102/08/527. cs. 6. alo. npcs. (Idegenek igazoltatása bebocsátás előtt, 1945. augusztus 31.) 
622 HL. MN. 102/08/529. cs. 55 sz. o. npcs. 7. p. 
623 Kiemelés az eredeti szövegben. 
624 HL. MN. 102/08/527. cs. 8. sz. alo. npcs. (Búcsúparancs, 1945. szeptember 28.); Lásd: 2. szemelvény: 
Gát Zoltán alezredes búcsúparancsa. 
625 HL. MN. 102/08/529. cs. 60 sz. o. npcs. 17. p. (Gát Zoltán alezredes dícsérő elismerése, 1945. október 16.) 
626 HL. MN. 189/7/82. mf. 39. sz. o. npcs. 
627 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
628  ÁBTL. 2.1. VII/38. 2. o.; Előléptetésével ismét az osztályvezetővel azonos (de nem rangidős) 
rendfokozatba került. 
629 1945 szeptemberétől Gát Zoltán alosztályvezető az 1. kerületi honvéd parancsnokság állományába, 
helyettese Korondi Béla az Elhárító alosztály II. főcsoportjához áthelyezésre; Hegedűs István és Zay György 
elbocsátásra, Rápolthy Gábor saját kérelmére állományból törlésre került. 
630 Kiemelés az eredeti szövegben. 
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követelményeknek”,631 ami egybecseng a Gát által kifogásolt, a brit tisztekkel szemben 
tanúsított jóhiszemű magyar közlékenységgel.632 Valójában a Hírszerző alosztály hivatalos 
feloszlatását követően a hírszerzés (és támadólagos elhárítás633) megmaradt az osztályon és 
(későbbi) személyi bázisa az Elhárító alosztály keretében felállított Közvetlen csoport 
alárendeltségében került rejtésre. A hírszerző részleg megszüntetésére irányuló elképzelés 
komolyságát jól szemlélteti, hogy néhány nappal később egy fiatal hírszerző hölgyet,634 
Milutinovits Líviát 1945. október 1-ével vették fel az osztályra és az Elhárító alosztály 
Közvetlen csoportjához, mint polgári alkalmazott gépírót osztották be.635  A katonai 
hírszerzés 1945. szeptember 26-i látványos felszámolását követően alig valamivel több 
mint egy hónapig maradt tetszhalott állapotban, hogy 1945. november 1. után ismét életre 
keljen.636 
 
 
4.5. Elhárító alosztály 
 
Az Elhárító alosztály vezetői helye az osztály legjelentősebb beosztása volt. A katonai 
elhárítás megbízott vezetője, egyben az I. előadói főcsoport irányítója 1945. július 17-ig dr. 
Vértes Imre tartalékos százados,637 majd július 15-i áthelyezését638 és 18-i bevonulását 
követően a tárgyalt időszak végéig Földy Lajos százados volt.639 A katonai elhárítás 
szervezése területi szempontból budapesti és vidéki egységekből állt. A központban 
Elhárító alosztály működött, tevékenységét elhárító alosztályvezető vezette. Az 
alosztályvezető irányítása alatt törzs, főcsoportok, csoportok álltak, amelyek az ő közvetlen 
vagy a főcsoportvezető alárendeltségbe tartoztak. A központi elhárító szervezet irányítása 
alatt a honvéd kerületek és hadosztályok defenzív szolgálatai álltak.640 Az alosztályvezető 
munkáját az Elhárító alosztálytörzs (alárendeltségében egy Nyilvántartó irodával) és az 
elhárító alosztályvezető-helyettes támogatta. Feladatellátás szempontjából az alosztály két 
vizsgálati (előadói) és egy nyomozati főcsoportból állt, amelyekből 1945 őszére a 
főcsoportok összevonásával két főcsoport került kialakításra. A főcsoportok 
alárendeltségébe funkcionálisan elkülönülő csoportok, különleges feladattal rendelkező 
csoportok (közvetlen-, tiszti igazoló- stb.), a honvéd kerületi parancsnokságok és a honvéd 
gyaloghadosztályok elhárító szolgálata, valamint az 1945 őszén kiépült szűrő- és 
internálótáborok katona politikai kirendeltségei tartoztak.641 

Beosztásának elfoglalását megelőzően Földy Lajos szolgálaton kívüli századost642 1945. 
április 9-én, még Budapesten egy olyan őrzászlóalj felállításával bízták meg, amelyet 

                                                 
631 HL. HM. 819. d. 10.098/1946. sz. (Pálffy György válaszlevele Zentai Vilmosnak, 1946. január 14.) 
632 HL. MN. 102/08/527. cs. 6. alo. npcs. 
633 Ebben az időben még nehéz elhatárolni egymástól a határon túli kémelhárítást, a támadólagos elhárítást és 
a klasszikus értelemben használt hírszerzést. ÁBTL. 4.1. A-1363/3. 12. o. 
634 NA. FO. 371/59072. IV/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/21. o.;  
635 HL. MN. 102/08/529. cs. 61 sz. o. npcs. 9. p. 
636 HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 13. p. 
637 HL. MN. 7. d. 25. őe. 
638 HL. HM. 825. d. 5. cs. 62. sz. h. pcs. 
639 HL. HM. 187/7/82. mf. 29. sz. o. npcs. 3. p. 
640 Elvben 1946 nyaráig a területi katona politikai szolgálat irányítása és ellenőrzése megoszlott az Elhárító 
alosztály illetékes főcsoportjának csoportja és az állományilletékes honvéd parancsnok között. 
641 9. melléklet: a HM Katona Politikai Osztály Elhárító alosztály szervezete (1945. november); 6-7. 
melléklet: a HM Katona Politikai Osztály szervezete (1945. június-1945. november). 
642 Földy Lajos 1937 nyarán vált meg a Magyar Királyi Honvédségtől. Miután gyakorlat közben hipnotizálta 
beosztott katonáit, az ezredorvos beutalta a pesti honvédkórház idegosztályára. Orvosi jellemzését 
megerősítették és 1937. június 1-én rokkant, mindennemű szolgálatra alkalmatlan minősítéssel szerelték le. 
FÖLDY 1989a. 9-10.; KUBINYI  é.n. 18-20. o.; ÁBTL. 2.1. IV/12. 86. o.; A jellemzés és elbocsátás mögött nem 
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csapaterőként alkalmaztak a HM. 40. osztály mellett.643 A budapesti razziák túlkapásait 
követően644  a zászlóaljat Jászberénybe irányították, hogy csatlakozzon a szerveződő 
honvédséghez.645  A zászlóalj útja során elkövetett visszaélésére Révész Géza így 
emlékezett: „Most az a Földi-féle zászlóalj, amelyikben elég sok ilyen vagány elem is volt, 
ez a jászberényi hadosztályhoz ment le gyalogmenetben 1945 március végén, vagy április 
elején.646 Még én ott voltam Debrecenben, amikor kaptam a rengeteg jelentést, hogy ezek 
rabolva, fosztogatva mennek azon a címen, hogy honvédségi egyenruhát, felszerelést 
keresnek, nagyon csúnyán viselkedtek. Akkor le is mentem a Pálffyval együtt. Mondtam, 
hogy ki kell dobni [Földy Lajost – D. F.] a hadseregből. Ez volt a szankció a Pol. Biz.647 
részéről, nagyon fontos feladat.”648 Jászberénybe érkezését követően Földy Lajos százados 
az 1/III. honvéd gyalogzászlóalj parancsnokaként több függelemsértést követett el,649 majd 
összeütközésbe került Szalay Tibor ezredessel, az 1. honvéd gyaloghadosztály 
parancsnokával. Szalay a „Földy-féle zászlóalj” éléről leváltotta Földyt és Budapestre 
indította útba.650 

Földy Lajosnak már rossz híre volt, amikor motorkerékpárjával visszaindult Budapestre. 
A Nádor utcában „jelentkezett az osztály kapuőrségénél, majd az ügyeletes tisztnél, aki 
Pálffy György alezredeshez, a parancsnokhoz utasította. Legnagyobb elképedésére, amint 
a hosszú várakozást izgalmában végigásítozta és bebocsátást nyert, a silány kincstári 
íróasztal mögött, volt tüzér hadnagy bajtársát, Oesterreicher Györgyöt pillantotta meg.”651 
Földy visszaemlékezése szerint „Pesten, mint minden tisztnek, jelentkeznem kellett Pálffy 
Györgynél, aki akkor már megjött Debrecenből és a kat. politikai csoport vezetője volt. 
Jelentkeztem nála és nyilvánvalóan gyanús voltam, hiszen Pesten a zászlóaljamról 
bizonyos rossz hírek terjedtek el (sic!), mert a gyalogmenet alatt nyilván bizonyos mértékig 
garázdálkodtak, hogy az élelmüket biztosítani tudják (sic!). Dehát ez nem volt komoly 
dolog, Pálffy azonban nyilván le akart tartóztatni. De a beszélgetés során rájött arra, hogy 
évfolyamtársak vagyunk, mind a ketten 32-ben végeztük az Akadémiát, mind a ketten 
Pécsre kerültünk, ő a tüzérséghez, én a vele szemben lévő laktanyába a gyalogsághoz.”652 

                                                                                                                                                    
feltétlenül kell tényleges idegrendszeri problémát látni. Földy Lajos egyszerűen meg akart válni a 
honvédségtől és elhelyezkedni a polgári életben. Hogy ne kellejen visszafizetnie az akadémiai képzés díját és 
kaució nélkül vehesse el leendő nejét, bizonyítania kellett egészségügyi alkalmatlanságát. DÁVID  2014b. 127-
136. o. 
643 HL. HM. 1945. Eln. 22.995 
644 MARKÓ 1988. 18-19. o. 
645 Budapestre érkezését követően, 1945. április 12. és 14. között a HM Katona Politikai Osztály még a 
konkurens HM 40. osztállyal és szervezési kérdésekkel volt elfoglalva. Ez elegendő időt biztosított ahhoz, 
hogy a felelősségre vonás előtt a zászlóalj és parancsnoka 1945. április 17-én elvonulhasson. 
646 A zászlóaljat 1945. április 16-án vonultatták be, április 17-én indultak el Budapestről és április 21-én 
érkeztek meg Jászberénybe. HL. HM. 1945. Eln. 23.559; HL. Pers. 24. 
647 MKP Politikai Bizottság 
648 MNVK. 2. Csfség. levele dr. Liptai Ervin ezredesnek (Révész elvtárs visszaemlékezéseiből, Földi Lajosra 
vonatkozóan, 1975. március 20.) 5. o. (másolat a szerző birtokában) 
649 HL. HM. 1945. Eln. 24.059; HL. HM. 1945. Eln. 24.368 
650 HL. HM. 1945. Eln. 30.388; A zászlóalj hanyag magatartása miatt Szalay úgy jellemezte Földyt, hogy: 
„Véleményem szerint Földy szds. nem rendelkezik kellő eréllyel és képzettséggel ahhoz, hogy egy zlj.-at, vagy 
akár egy szd-ot is elvezethetne. (…) A zlj-ba mutatkozó 15 %-os menetképtelenség kizárólag 
fegyelmezetlenség és rendetlenségből származott.” Ennek mond ellent, hogy Platthy Pál altábornagy már 
többször dicsérően szólt Földy Lajos szervezőképességéről. A vádaskodás hónapokig elhúzódott, majd Földy 
kinevezése a HM Katona Politikai Osztály elhárításának az élére pontot tett a vita végére. Szalay ezredesnek 
a honvédelmi miniszter előtt kellett bocsánatot kérnie Földytől a vele szemben tanúsított „bajtársiatlan”  
magatartásáért. (HL. MN. 7. d. 25. őe. 3. sz. bi. ti. pcs.; HL. HM. 1945. Eln. 30.388) 
651 KUBINYI  é.n. 31. o. 
652 FÖLDY 1989a. 21-22. o.; ÁBTL. 2.1. I/14-a. 174. o.; Földy és Pálffy-Oesterreicher negyedéves korukig a 
pécsi Zrínyi Miklós Közrendészeti Akadémián tanultak és az intézmény 1932-es költözését követően 
kerültek Budapestre. Később csapatszolgálatra kerültek vissza Pécsre. A hivatkozott laktanyák a mai Pécs-
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A beszélgetésük során szóba sem kerültek a honvéd zászlóalj visszaélései.653 Pálffy 
minden adatot feljegyzett, majd hazaküldte Földyt azzal, hogy két nap múlva ismét 
jelentkezzen nála. 

Két nappal később „behívatta Vértes alest [alezredest – D. F.], aki gyógyszerészből lett 
katona és azt mondta, Földyt nem tartóztatjuk le, hanem ide fog jönni hozzánk dolgozni! 
Így én lettem én az ő helyettese,654 mint képzettebb katona, Vértes alezredes volt zsidó 
gyógyszerész, osztályvezető

655 maradt.”656 Földy Lajos elfogadta Pálffy György ajánlatát 
és megállapodtak, hogy azonnal elfoglalja a felkínált beosztást. Bár két nappal korábban 
még úgy ment be a Nádor utcába, hogy feltehetően letartóztatják, mégis a katonai elhárítás 
vezetőjeként hagyta el Pálffy György irodáját. A Nádor utcai főbejárat feletti első emeleti 
sarokszobából „távozóban a lépcsőn már mint parancsnokhelyettes, öntudatos, büszke 
lépésekkel haladt. Amint azonban elérte a grádicsok első pihenőjét körülnézett, s mivel a 
lépcsőház éppen üres volt, saját füttyszavára két gyors polkalépést tett, majd a forduló után, 
újra az előbbi módon lépdelt le a földszintre.”657 Pálffy Györgynek már csak az MKP-t és 
közvetlenül Révész Gézát kellett meggyőzni. „Pálffy járt a nyakamra, még a lakásomon is, 
mondván: „Géza nagyon szeretnénk visszavenni /:Földit:/, bocsássunk meg neki, nagyon 
értelmes ember, nagyon jó lesz.” Belementünk.”658 Így lett Földy Lajos az alosztályvezető, 
bár visszaemlékezése szerint „(…) eredetileg fogalmam sem volt, hogy mi a katona 
politikai csoport feladata, de néhány nap alatt tájékozódtam (sic!). Az első időben a 
háborús bűnösök üldözésével foglalkoztunk.”659 
 
 
4.5.1. Elhárító alosztálytörzs és Nyilvántartó iroda 
 
Az Elhárító alosztály törzs az alosztályvezetőt szolgálta ki, aki az osztály létszámban 
legnagyobb szervezeti egységét vezette. Az Elhárító alosztály törzse a Nádor utcába 
költözést követő három hónap alatt a háromszorosára növekedett. Létszáma kezdetben 5 fő 
volt,660 ezt egészítették ki további 5 fő létszámfeletti állománnyal,661 amit a megalakított 
Nyilvántartó iroda beosztottaival töltöttek fel.662 A nyugaton hadifogságba esett magyar 
honvédek 1945 őszi hazatérésével és az osztály szűrő- és internálótábor kirendeltség-
hálózatának kiépülésével a törzs létszámfeletti állományát 1945. szeptember 1-el 1 
fővel,663 majd szeptember 15-el további 3 fővel,664 összesen 14 főre bővítették. 

                                                                                                                                                    
Egyetemváros területén találhatóak. A gyalogsági (határőr) laktanya a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karának ad otthont, a szemben álló (Lakits-) laktanyát már lerombolták.  
653 KUBINYI  é.n. 31. o. 
654 Földy Lajos de jure nem volt osztályvezető-helyettes. Mint a katonai elhárítás vezetője és Pálffy György 
kegyeltje, joggal érezhette úgy, hogy az osztályvezető mellett és Vértessel együtt ők jelentették a HM Katona 
Politikai Osztály „három ütőerét”. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 9. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 32. o. 
655  Helyesen: főcsoportvezető. Az alosztályvezetői beosztás betöltésével dr. Vértes Imre megbízatása 
megszűnt, de megmaradt I. előadói főcsoport vezetőjének. 
656 FÖLDY 1989a. 22. o. 
657 KUBINYI  é.n. 32. o. 
658 MNVK. 2. Csfség. levele dr. Liptai Ervin ezredesnek (Révész elvtárs visszaemlékezéseiből, Földi Lajosra 
vonatkozóan, 1975. március 20.) 5. o. (másolat a szerző birtokában) 
659 FÖLDY 1989a. 22. o. 
660 Az alosztályvezető és helyettese, két fő gépíró és egy fő küldönc. 
661 A HM és szervei meghatározott rendszeresített létszámmal rendelkeztek, amit csak a SZEB engedélyével 
lehetett túllépni. 
662 HL. MN. 102/08/529. cs. 48. sz. o. npcs. 14., 16.; 50. sz. o. npcs. 10. p. 
663 HL. MN. 102/08/529. cs. 48. sz. o. npcs. 14., 16. p. 
664 HL. MN. 102/08/529. cs. 50. sz. o. npcs. 10. p. 
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Az Elhárító alosztály megerősödésével megkezdte a politikai nyilvántartások 
összeállítását. A Nyilvántartó iroda az Elhárító alosztálytörzs alárendeltségben, annak 
létszámfeletti állományába tartozott.665 Az iroda tevékenysége kulcsfontosságú volt a 
kommunista párt irányítás alatt álló osztály országos személyügyi nyilvántartásának 
tökéletesítésében, az egyes személyek adminisztratív úton történő ellehetetlenítésének 
kiszolgálásában. Az iroda őrizte az osztály által nyitott személyi kartotékokat, az egyes 
személyekről összegyűjtött és nyilvántartott adatokat.666 A pozíció jelentőségét tükrözi, 
hogy vezetését Kornis Pálra, az osztály MKP párttitkárára bízták, aki az osztály magasabb 
vezetőihez hasonlóan, de irodavezetői (párttitkári) minőségében minden osztály napi 
parancsot megkapott.667 Kornis Pál tartalékos alhadnagy nem csak az iroda vezetője,668 de 
a kezdetektől a kádernyilvántartás megszervezője is volt.669 Az 1945. őszi időszakban az 
irodán dolgozott Szajkó Erzsébet, Lakatos Györgyné és Dobó Mihályné polgári 
alkalmazott gépírónők és kartotékkezelők. 

Amikor Földy Lajos százados bevonult az osztályra és átvette az Elhárító alosztály 
vezetését, alárendeltségébe került a (káder-) kartoték-nyilvántartás is.670 Kezdetben teljesen 
tájékozatlan volt az elhárítás szakfeladatainak ellátása illetően, ezért az osztályon történt 
tájékozódásával egy időben azt a feladatot találta ki, hogy átszervezi a már meglévő 
nyilvántartási rendszert. Rá jellemző „szerénységgel” jelentette ki, hogy: „Megszerveztem 
a nyilvántartást.671 (sic!) Egyelőre betűrendben névszerinti borítékokban helyeztettem el az 
egy-egy személyre vonatkozó adatokat és információkat.” 672 A Nyilvántartó irodát és a Gát 
Zoltán alá 1945. június 22-el tartozó Nyilvántartó csoportot (alosztályt) hasonló 
elnevezésük alapján már nem minden esetben tudták félreértés nélkül megkülönböztetni 
egymástól. Ezért a Nyilvántartó iroda nevét „Kartotékiroda” -ra, máskor a vezető 
személyhez köthető „Kartotékvezető”  megnevezéssel látták el. 673 A Hírszerző és ezzel 
együtt a Nyilvántartó alosztály 1945. szeptember 28-i megszüntetését követően a 
Kartotékiroda november 6-al ismét felvette a Nyilvántartó iroda nevet.674  

A gyakorlatban és az osztály működésének a disszertáció által tárgyalt időszaka alatt a 
Földy által kialakított nyilvántartási rendszer maradt érvényben. Ez képezte a HM Katona 
Politikai Osztály politikai-személyi adatbázisának alapját.675 A Földy által kialakított 
„borítékos” rendszer lényege, hogy minden, az osztály látókörébe került személyről, vagy 

                                                 
665 HL. MN. 188/07/82. mf. 48. sz. o. npcs. 14. p. 
666 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8-9. o. 
667 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs.-tól folyamatosan. 
668 Kornis Pál 1945. április 8-i áthelyezését követően hónapok leforgása alatt lett tartalékos őrvezetőből 
alhadnagy, majd kevesebb mint egy éven belül – két rendfokozatot is átugorva – 1946. március 1-el százados 
lett. 
669 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 
670 HL. MN. 102/08/527. cs. 29. sz. o. npcs. 3. p. 
671 Az iratok tanulsága szerint az iroda már Földy Lajos megérkezése előtt, dr. Vértes Imre alosztály-
vezetősége alatt is működött. Vitathatatlan, hogy Kornis Pál mellet meghatározó szerepe lehetett a 
szervezőkészsége és képessége miatt az osztályra beosztott Földynek. Platthy Pál altábornagy „kiválói 
szervezési készség”-ét méltatta dicsérő elismerésében, amit Pálffy „különös öröm”-nek tulajdonított Földy 
Lajos bevonulásakor. HL. MN. 7. d. 25. őe. 3. sz. bi. ti. pcs. (Pálffy György bizalmas tiszti parancsa Földy 
Lajos őrnagy dícsérő elismeréséről, 1945. szeptember 19.) 
672 FÖLDY 1989a. 23. o. 
673 HL. MN. 102/08/527. cs. 15., 22. sz. o. npcs. 
674 HL. MN. 102/08/527. cs. 66. sz. o. npcs. 
675 HL. HM. 853-855. d. (Nyilvántartó 1945-1950); Napjainkban a mindenre kiterjedő katona politikai 
nyilvántartást már nem lehet egészében rekonstruálni. Feltételezhető, hogy teljesebb megismerése esetén sem 
lehetne mindenre kiterjedő módon bemutatni azt. 
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akiről bármilyen információval rendelkeztek,676 egy nagy alakú borítékot677 nyitottak, 
aminek sarkába felírták a nevét, születési adatait, esetleg valamely fontosnak tartott 
kisegítő információt.678 A Nyilvántartó- vagy más nevén „Kartoték”  irodában kezelt és 
nyilvántartott személyek borítékolt iratanyagát a munkafolyamat részeként „kartotékolva” 
bélyegzővel látták el, innen eredt megkülönböztető elnevezése. A kartotékokban a 
személyekre vonatkozó további ügyiratszámok a Segédhivatalban nyilvántartott katona 
politikai iktatószámokra hivatkoztak.679 Az osztály egyszerű kartotékrendszerét pár évvel 
később fejleszteni akarták. Földy visszaemlékezése szerint: „később lyukkártya rendszerre 
szándékoztam áttérni – ekkor még nem volt computer – és ki is utaztam Párisba a Bull 
céghez, hogy tanulmányozzam egy gép beszerzésének lehetőségét. Bjelkin szovjet 
altábornagy az elhárítás közép-európai vezetője engedélyezte is az utamat azzal a 
feltétellel, hogy nem utazom Németországon át vasúttal, hanem közvetlenül repülőgéppel. 
Így is történt.”680 A fejlesztésből végül nem lett semmi. 
 
 
4.5.2. I. előadói főcsoport 
 
Az osztály a Nádor és a Zrínyi utca sarkára történt költözését megelőző hetekben már két 
előadói és egy nyomozói főcsoportra tagozódott.681 Az I. előadói főcsoport már az új 
honvédségen belül építette ki az elhárítást és járt el a politikai természetű bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított honvéd személyekkel szemben.682 Az I. előadói főcsoport 1945 
júniusától fokozatosan vonta hatáskörébe az új honvédség felállított alakulatainak, 
újjászerveződő honvéd kerületi parancsnokságainak, a határőrség és a HM szerveinek 
elhárító és politikai igazolásokkal összefüggő feladatait.683 A főcsoport vezetője dr. Vértes 
Imre tartalékos százados volt.684  

A nyomozati és vizsgálati részlegek összevonását követően a feladatkörök 
változatlansága mellett 1945. szeptember 25-től 685  az önálló előadói és nyomozó 
főcsoportok helyett felállították az I. és II. főcsoportot.686 A Nyomozó főcsoport 1945 őszi 
megszüntetésével a nyomozati és vizsgálati (előadói) részek egy-egy főcsoportban 
egyesültek. Az I. főcsoport Marschall László őrnagy vezetése alá került.687 Marschall az I. 
főcsoporton belül három (gyakorlatilag négy) csoport tevékenységének irányításáért 
felelt.688 Az I. főcsoport 1., 2., 3. csoportok láttak el valódi „vonalas elv”689 szerinti 

                                                 
676 Az Elhárító alosztály gyűjtött minden információt, ami például lakossági bejelentésekből, sajtó- és 
könyvészeti anyagokból, nyomozati tevékenysége által vagy a szűrő- és internálótáborok katona politikai 
bizottságai által felvett jegyzőkönyvekből kinyerhető volt. 
677 Megközelítőleg a mai A/4-es formátumnak felelt meg. 
678 Dunay Pál, dr. esetében a születési éve mellet könyvvizsgálói, Dömjén Miklós neve mellett hírlapírói 
foglalkozása szerepelt. HL. HM. 853. d. (Nyilvántartó A-H) 
679 HL. HM. 854. d. (Nyilvántartó I-R) 
680 FÖLDY 1989a. 23. o. 
681 HL. HM. 826. d. alapján. 
682 MNL. XXVI-A-14. 1945. 03. 03. 24. sz. 
683 A feladat nagyságát szemlélteti, hogy az osztály – konszolidációját követően – tervbe vette a korábbi 
katonai igazolási eljárások igazoló jelentéseinek felülvizsgálatát. HL. HM. 1945. Eln. 30.483. 
684 HL. MN. 7. d. 25. őe. 1. sz. bi. ti. pcs.; HL. HM. 1945. Eln. 27.216 
685 Hivatalosan valószínűleg 1945. október 1-től, de a változás az osztály állománytáblájának fedőkódjai 
alapján csak 1945 novemberével alakult ki. 
686 Feltételezhető, hogy a Nyomozó főcsoport nyomozói kara olvadt be az előadói főcsoportok állományába. 
A levéltári források tanulsága szerint az I. és II. előadói főcsoport még sokáig megtartotta a nevét, majd 
később egyszerűen I. és II. főcsoport elnevezéssel jelent meg. HL. MN. 188/7/82. mf. 53-54. sz. o. npcs. 
687 HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 10. p. 
688 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o. 
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műveleti tevékenységet, míg az I. főcsoport állománya adminisztratív szerepet töltött be és 
a főcsoport törzsét alkotta.690 

Az osztály átszervezése és feladatmódosulása megelőzte a honvédelmi tárca új, 1945. 
november 15-től hatályos szervezési rendjét. A HM Katona Politikai Osztály megmaradt a 
miniszter közvetlen alárendeltségében, módosult feladatellátása szerint felelősségi körébe 
tartozott (1) a honvédség erkölcsi értékét és demokratikus szellemét veszélyeztető 
törekvések és az ezekkel összefüggő közönséges bűncselekmények ügyében történő 
nyomozás, (2) háborús és népellenes cselekményt elkövetők népbíróság elé állítása, (3) az 
igazoló bizottság részére történő adatgyűjtés, (4) katonai nyilvántartó és kémelhárító 
szolgálat, (5) külföldiekkel felmerülő ügyek, katonai attasék tevékenységének 
koordinálása.691 Az osztály és különösen az Elhárító alosztály I. főcsoportja életében az 
1945 őszi változásokra Kornis Pál így emlékezett vissza: „szeptember elsejével kialakult 
az első komolyabb szervezet is;692 (…) külön csoport foglalkozott a háborús bűnösökkel, 
külön a Honvédelmi Minisztériummal, megint másik a csapatokkal; (…) egy csoportnak a 
polgári élet követése volt feladata, az ott nagy számban megbújó kémek, szabotőrök, a 
hadsereg demokratikus építését gátló erők felderítése.”693  

Az I. (előadói) főcsoport 1. csoport belbiztonsági feladatokat látott el. A csoport az 
államigazgatás honvédelmi ágának belső biztonságáért felelős szervezeti egység volt. 
Tevékenységét a Honvédelmi Minisztériumon belül és alárendelt szerveinél fejtette ki,694 
ezért „HM csoport” -nak is nevezték.695 A 2. csoport a honvédség alakulatainak (1. és 6. 
honvéd hadosztály és a honvéd műszaki hadosztály) és a honvéd kerületi parancsnokságok 
elhárító szerveit fogta össze.696  A 3. csoport társadalmi vonalon tevékenykedett. A 
csoportnak meghatározó szerepe volt abban, hogy az osztálynak a társadalmi élet minden 
színterén legyenek ügynökei és mindenről tájékoztassák az osztályt. Az 1945-ös országos 
nemzetgyűlési választásokat követően az MKP-nak mind fontosabbá vált, hogy 
megismerjék az egyes (kulcspozícióban szolgáló) személyek valódi politikai 
meggyőződését, mert hiába voltak nevelő célzatú előadások a minisztériumban, vagy 
léptek be egy-egy pártba, a valós vélemény a háttérben maradt.697 
 
 
4.5.3. II. előadói főcsoport 
 
A megalakulását követően az osztály II. előadói főcsoportjára hárult az alapító 
engedélyben foglalt, katonai vonalon elkövetett háborús bűntettekkel és mulasztásokkal 
szembeni vizsgálatok lefolytatása és a vádlottak átadása a népügyészségnek. A főcsoport 

                                                                                                                                                    
689 Vonalas elv: a szolgálati munka szervezési rendszere, amikor a műveletei egységeket az ellenérdekelt 
tevékenység sajátosságainak figyelembevételével szervezik meg egy adott vonal felderítésére. RÉVÉSZ 2010. 
267. o. 
690 Ezt támasztják alá az osztály 1945. november 15-től hatályos fedőkódjai is. Az I. főcsoport (K) és azon 
belül az I/1. csoport (L), az I/2. csoport (M) és az I/3. csoport (N) állománya külön-külön szerepelt. Az I/4. 
csoport (K) ténylegesen nem létezett, a felettes főcsoport törzsének állományát jelölte. A levéltári források 
között csak egy helyen, az altiszti beosztások újraszabályozásánál ismert: „I/4. csop. /Elh.aloszt.törzs./”; HL. 
MN. 102/08/530. cs. 9. o. npcs. 11. p. 
691 HL. HM. 1945. Eln. 42.860 
692  Kornis Pál pontosan emlékezett a szervezet feladatszabására. Az átszervezés hivatalosan 1945. 
szeptember 1. helyett 1945. október 1-el történhetett. 
693 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
694 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. 
o. npcs. 8. p. 
695 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 73. o. 
696 NA. FO. 371/59072 III/4. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4-5. o. 
697 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 96-97. o. 
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vezetője – osztályvezető-helyettessé történt előléptetéséig és az osztály Nádor utcába 
költözéséig – báró Kruchina Viktor folyamőr százados,698 helyettese Szörényi Endre 
polgári alkalmazott előadó volt.699 Kruchina osztályvezető-helyettesi kinevezésével egy 
időben, 1945. június 5-én vonult be az osztályhoz dr. Parádi István százados, akit Pálffy 
György kinevezett a II. előadói főcsoport vezetőjének.700  Kruchina még az osztály 
Alkotmány utcai időszakából ismerte utódját és jó viszonyban voltak egymással. Parádi 
kinevezését követően meglazult a kapcsolatuk,701  aminek egyik oka lehetett, hogy 
Kruchina leköszönésével nem Szörényi Endre, a HM 40. osztály volt beosztottja kapta meg 
a főcsoport vezetését.702  Parádi 1945. október 14-ig töltötte be a főcsoportvezetői 
beosztását,703 majd Korondi Béla őrnagy váltotta,704 aki ezt a Határügyi alosztályhoz 
történt áthelyezéséig, 1946. március 31-ig látta el. A főcsoportvezető-helyettesi tisztséget a 
kezdetektől Szörényi Endre polgári alkalmazott előadó töltötte be.705 A főcsoport fenti 
szervezeti rendben működött az osztály 1946. május 1-i átszervezéséig. 

A korábbi visszásságok megszűntetése érdekében a vizsgálati eljárást folytató előadói 
főcsoportok előadóinak 1945. július 13-tól visszamenőleg értesíteniük kellett az őrizetbe 
vett foglyok közvetlen parancsnokságát a honvéd személyek őrizetbe vételéről, napjáról.706 
Az ügyben tanúként kihallgatott személyeket a felelős előadó, az illetékes csoportvezető 
ellenjegyzésével, csak a főcsoportvezető által lepecsételt meghívó alapján rendelhették be 
az osztályra. 1945. november 15-től az Őrcsoport kapuőrsége csak a megfelelően 
hitelesített meghívóval rendelkező személyeket engedte be az épületbe.707 A vizsgálatok 
szakmaiságának erősítése érdekében dr. Parádi István százados tanfolyamot szervezett és 
1945. augusztus 21-ig708 heti három alkalommal oktatta a főcsoport beosztottait.709 

A főcsoport az igazolási eljárás nyomozati szakában összeköttetésben állt a Honvédelmi 
Minisztérium Állandó Igazoló Bizottságával.710 A nyugaton hadifogságban lévő magyar 
hadifoglyok hazaszállításával, az osztály szűrőtábor kirendeltségeinek felállításával és a 3. 
számú HM Igazoló Bizottság felállításával egy időben a II. előadói főcsoport 14 fő 
rendszeresített és 19 fő létszámfeletti beosztottból állt, a létszámot 1945. szeptember 11-én 
12 fővel (ebből 10 polgári alkalmazott nyomozóval) bővítették.711 Az előadói főcsoportok 
a vizsgálat során minden olyan ügyben, ahol nem tudtak szabadságvesztéssel büntetendő 
cselekményt bizonyítani, de az eljárás során olyan információ merült fel, ami a honvéd 
személy igazolásának eredményére hatással lehetett, a II. előadói főcsoport 
alárendeltségébe tartozó Igazoló csoport vezetőjének adták át az ügyiratokat, aki azokat 
hivatalból a HM Állandó Igazoló Bizottságának továbbította.712 
                                                 
698 HL. MN. 187/7/82. mf. 1. sz. o. npcs. 4. p. 
699 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 48-49. o. 
700 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 3-4. p. 
701 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 194. o. 
702 Kruchina Viktornak érdekében állt, hogy megtartsa a HM 40. osztály volt beosztottjait a vezető 
pozíciókban. Szörényi Endre kezdetben nem élvezte Pálffy György bizalmát, de később, amikor Szörényi 
már a kommunista párt segítségével próbálta építeni karrierjét, felhasználták és megbízták, hogy baráti 
kapcsolatukat kihasználva jelentsen Kruchináról. Ezt követően karrierje más irányt vett és alig egy évvel 
később ő lett a főcsoport vezetője. ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 193. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 103. o. 
703 A vezetése alatt álló II. előadói főcsoport ezalatt, 1945 októberében II főcsoporttá alakult át. HL. MN. 
188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 9. p. 
704 HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 10. p. 
705 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 48-49. o. 
706 HL. MN. 102/08/529. cs. 27. sz. o. npcs. 3. p. 
707 HL. MN. 189/7/82. mf. 65. sz. o. npcs. 8. p. 
708 HL. MN. 188/7/82. mf. 44. sz. o. npcs. 4. p. 
709 HL. MN. 102/08/529. cs. 23. sz. o. npcs. 5. p. 
710 HL. MN. 102/08/529. cs. 35. sz. o. npcs. 4. p. 
711 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 9. p. 
712 HL. MN. 188/7/82. mf. 57. sz. o. npcs. 5. p. 
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A katona politikai vizsgálatok szakszerű lebonyolítása érdekében a II. előadói főcsoport 
állományába külön Igazoló csoport tartozott.713 A csoport vezetője 1945 júniusától Dudás 
Béla polgári alkalmazott, majd november 30-al dr. Nyerges Pál őrnagy volt.714 A csoport 
hatáskörébe tartoztak a igazoló bizottság által megküldött összes honvédségi vonatkozású 
és a benyújtást követően az osztályon dolgozó beosztottak igazolási ügyei. A honvédség és 
a minisztérium polgári alkalmazott és katona állományú tagjainak igazoló eljárás alá kellett 
vetniük magukat. A katona személyekkel szemben lefolytatandó eljárásra a HM-en 1945. 
március 1-től folyamatosan állították fel az újabb minisztériumi igazoló bizottságokat.715 
Az igazolási eljárás a személy jelentkezésével, a megadott szempontok szerint készített 
nyilatkozat és bizonyító okiratok mellékelt leadásával történt. Ha a bizottság szükségesnek 
ítélte, az iratokat a nyomozás lefolytatására a HM KPO-nak küldte meg. A feladat 
érdekessége, hogy az igazolási eljárásokkal kapcsolatos nyomozati tevékenységét folytató 
osztály alkalmazottai közül 1945. év végéig még sokan maguk sem estek át a politikai 
igazoláson.716 

 
 

4.5.4. Közvetlen csoport 
 

A Nyomozó főcsoport 1945. októberi betagozódásával megszűnt az Elhárító 
alosztályvezetőnek közvetlenül alárendelt nyomozói kar. A nyomozati és vizsgálati 
részlegek összevonásával a volt I. és II. előadói főcsoportok alárendeltségében vonalas-
elven alkalmazták a nyomozókat. Az elhárító alosztályvezető és a háborús és népellenes 
bűncselekmények tekintetében hatáskörrel rendelkező II. főcsoport szempontjából 
lényeges, hogy a külön eljárás alá eső ügyek nyomozására 1945. október 1-el Közvetlen 
csoport alakult. A csoport felállításáról az osztályvezető parancsban nem rendelkezett, de 
az átszervezés és a később keletkezett iratok alapján csak közvetve ismert a szervezet 
létezése. A csoportot a II. előadói főcsoport állományának terhére 1945 októberétől 
fokozatosan töltötték fel és került a csoporthoz Milutinovits Lívia és dr. Nagy Péter is.717 

A feloszlatott Hírszerző alosztály és a szervezés alatt álló I/3. csoport beosztottainak 
áthelyezésével a Közvetlen csoport a belföldön folytatott politikai hírszerzés, a 
magyarországi külföldi kirendeltségekkel szembeni támadólagos elhárítás személyi bázisa 
lett. Ezt bizonyítja, hogy Váradi Tibor főhadnagy, kinevezett csoportvezető már 1945. 
november 2-án megpróbálta beszervezni Székely Ágnest, aki angol nyelvtudása alapján 
nem sokkal korábban jelentkezett munkára az amerikai SZEB missziónál. Váradi olyan 
embereket keresett, akik megfelelő angolszász kapcsolatokkal vagy beosztással 
rendelkeztek a külföldi képviseleteknél.718 Közvetve ugyanezt a feltételezést – miszerint a 
Közvetlen csoportnak már semmi köze nem volt a katona politikai nyomozásokhoz – 
támasztja alá, hogy az osztályvezető kevéssel a Közvetlen csoport létrehozását követően, 
1945. november 23-án az Őrcsoport állományából felállított egy Ügyeletes nyomozó 
alcsoportot,719 ami feleslegessé tett volna még egy önálló nyomozó csoport létezését. 

A csoport megalakulásával és a Hírszerző alosztály megszűnését követően, a 
beosztottak mentését szolgáló adminisztratív lépések is megerősítik azt a feltételezést, 
hogy a feladatellátást ideiglenesen a II. (előadói) főcsoport alárendeltségébe tartozó 

                                                 
713 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 9. p. 
714 HL. MN. 189/7/82. mf. 73. sz. o. npcs. 5. p. 
715 HL. HM. 1945. Eln. 24.795 
716 HL. MN. 189/7/82. mf. 76. sz. o. npcs. 6. p. 
717 HL. MN. 102/08/529. cs. 61. sz. o. npcs. 9. p. 
718 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26. 1-2. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-249. 134. o. 
719 HL. MN. 102/08/529. cs. 71. sz. o. npcs. 11. p. 
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Közvetlen csoport vette át. A Hírszerző és Nyilvántartó alosztályok feloszlatása,720 
valamint az a tény, hogy a katonai hírszerzés egy hónappal korábban lepleződött le az 
angolszász hírszerző tisztek előtt,721 zavart okozott a HM KPO-n. Felmerült a gyanú, hogy 
brit és amerikai ügynökök kerülhettek be a magyar szolgáltra. Váradi Tibor főhadnagyot 
„zavarta, hogy az amerikaiaknak ügynökei dolgoznak a magyar katona politikai 
rendőrségen és más magyar kormányzati hivatalokban.”722  A támadólagos elhárítás 
szervezése mellett, a kis létszámú, szervezés alatt álló Közvetlen csoport célja az volt, 
hogy hálózati értesülésein keresztül bizalmas jelentéseket készítsen a kommunista párt 
döntéshozóinak. Ez utóbbi részeként figyelemmel kísérték, hogy kik és miért állnak 
kapcsolatban a nyugati missziók tagjaival.723 

Az ideiglenesen létrehozott csoport 1945 októbere és decembere között fejtett ki 
tényleges tevékenységet. Módszerei kezdetlegesek voltak. Saját hálózat építésén keresztül 
próbáltak kényszerítés által, fizetséget ígérve vagy ideológiai alapon meggyőzni másokat. 
Az elképzelésük az volt, hogy a beszervezett ügynök minél több nyugati személyt ismerjen 
meg, térképezze fel a nyugati – főként angolszász – képviseletek tagjait és magyarországi 
ismeretségi körüket. Hangsúlyt fektettek külföldi képviseletekről származó papíralapú 
dokumentumok megszerzésére. Lehetőségeiket árnyalta, hogy minden esetben 30-40 
percet kértek az ügynöktől, hogy a megszerzett iratról másolatot készítsenek, majd feltűnés 
nélkül visszacsempésszék. A technikai eszközök és konkrét feladatszabás nélkül 
működtetett hálózat tagjai számára az eligazítások általában a „nyitva kell tartani a szemet 
és nézni ki jön be a misszióba.”724 jelmondatra korlátozódott. 

A csoport működése kérész életűnek bizonyult. Létrejöttét követően, a Közvetlen 
csoport 1946. január 18-án megszűnt. Váradi Tibor főhadnagy, volt csoportvezető 
előadóként, Solti Elemér nyomozóként, Kelemen Géza pedig polgári alkalmazottként 
került áthelyezésre a II. főcsoporthoz. Bilmann Károly, Milutinovits Lívia és Tóth Gyula 
polgári alkalmazottak az újjászervezett Hírszerző alosztályra kerültek.725 A csoport kis 
létszáma és kezdeti szervezetlensége miatt nem működhetett hatékonyan és jelentősebb 
pénzügyi támogatás nélkül sem tudott folyamatos fizetséget biztosítani a hálózat tagjainak. 
A tárgyalt időszakban jellemzőbb volt az élelmiszerjuttatás, ami az angolszász 
képviseletek hasonló tevékenységével és lehetőségeivel szemben nem mindig bizonyult 
megfelelőnek.726 
 
 
4.5.5. TI. csoport 
 
A TI. csoport megalakulását az osztályvezető nem hirdette ki. A neve először az 1945. 
augusztus 18-i napiparancsban tűnt fel, 727  majd 1946. március 1-el végrehajtott 
minisztériumi létszámcsökkentéssel egy időben minden, a csoport létére utaló jel eltűnt.728 

                                                 
720 HL. MN. 188/7/82. mf. 55 sz. o. npcs. 7. p. 
721 HL. MN. 102/08/528. cs. 6. alo. npcs. 
722 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26. 2. o. (Jelentés a katona politikai rendőrség kémtevékenységéről, 1946. 
szeptember 27.) 
723 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 134. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26. 2. o. 
724 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26. 2. o. (Jelentés a katona politikai rendőrség kémtevékenységéről, 1946. 
szeptember 27.) 
725 HL. MN. 102/08/529. cs. 6. sz. o. npcs. 4. p. 
726 Nem volt jellemző, hogy a hálózati személyek részére állandó fizetséget biztosítsanak. A szovjet 
szolgálatok is általában élelmiszert kínáltak. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-5. 11. o. 
727 HL. MN. 188/7/82. mf. 43. sz. o. npcs. 4. p. 
728 HL. MN. 102/08/529. cs. 17. sz. o. npcs. 11.; A csoport feladatszabása az osztály 1946. tavaszi 
átszervezését követően az Elhárító alosztály IV. (politikai) főcsoportjához került. Az osztály szervezeti 
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A TI. csoport feladatára és személyi állományára csak közvetett vonatkozású információk 
állnak rendelkezésre. Előfordult, hogy a TI. csoportot a visszaemlékezésekből ismert „T” 
(Titkos) csoporttal egyezőnek vélték.729  Valójában a „T” csoport még a Nyomozó 
főcsoport létszámfeletti állományában és fedésben dolgozó beosztottait jelentette.730 Ezzel 
szemben a TI. rövidítés 1945 szeptemberében már a „Tiszti Igazoló” (esetleg „Titkos 
Igazoló”731) elnevezést takarhatta. A „T” csoport és a TI. csoport léte között mégis találunk 
összefüggést. A „T” csoportnak a Nyomozó főcsoporton belüli bizonytalan létszámfeletti 
állományviszonya helyett a TI. csoport rendszeresített beosztásokat kínált a HM Katona 
Politikai Osztály nyomozóinak. 

1945. június 13-án merült fel először, hogy a minisztérium és a honvédség személyügyi 
gazdálkodásának és tervszerű beosztásának alapja a hivatásos honvéd személyek 
jelentkezését követő sikeres igazolási eljárás. A beosztások betöltéséhez megfelelő 
rendfokozatú, igazolt, hivatásos állományú személyek, többségében tisztek kellettek a 
minisztériumnak. Ők kerülhettek a területi igazoló bizottságokba, a szolgálati érdekből 
nélkülözhetetlen osztályvezetői, parancsnoki beosztásokba. 1945-ben nem volt könnyű 
feladat a feltételeknek megfelelő személyt találni. Ha mégis volt, úgy a túlterheltség és az 
igazolási eljárások lassúsága miatt maradtak betöltetlenül a beosztások.732 A szükséges 
lépések megtételét a honvédelmi tárca az Igazoló Bizottság Vezértitkárságától kérte. A 
vezértitkárság az eljárások nagy számára és az eljárás menetének lassúságára hivatkozott, 
miszerint minden igazoló nyilatkozatot át kellett futtatnia a HM KPO-n, ahol a Nyomozó 
főcsoport ellenőrizte a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, de megállapította, hogy 
az osztály a hivatkozott célra kevés előadóval és nyomozóval rendelkezik. Az osztály 1945. 
június 21-i válaszában az Igazoló csoport létszámfeletti állományába sorolt 
nyomozókarának 4 fővel történő felemelését kérte. Az ügy 1945. július 12-én került a 
Személyügyi csoportfőnök elé, majd a kérdés eldöntésével az irat július 27-el 
lajstromozásra került.733 Az Igazoló csoport létszámának bővítésével egyidejűleg,734 az 
igazolásra jelentkező honvéd tisztek gyorsan növekvő létszáma és a differenciálás igénye 
hívta életre a TI. (Tiszti Igazoló) csoportot. Ezt támasztja alá, hogy az osztályra vezényelt 
küldöncök kirendelésénél és elosztásánál az Igazoló csoportot és a TI. csoportot együttesen 
kezelték.735 Másrészt az osztály római számú fedőkódjai sorában 1945. november 13-ig az 
(V.) I. előadói és (VI.) II. előadói főcsoport (részeként az Igazoló csoport) után következett 
az (VII.) TI. csoport. Az osztály fedőkódjainak római számokról latin betűkre történt 
cseréjét követően már egymás utáni logikai sorrendben következett a (H) TI. csoport és az 
(I) Igazoló csoport.736 A bizalmas nyomozások, a társadalmi hálózatépítés és a tiszti 
igazolások igénye szülte, hogy a TI. csoport beosztásait dr. Tanács György nyomozóival 
töltsék fel. 

                                                                                                                                                    
rendjében ekkor, hivatalosan 1946. március 12-én szűnt meg az Igazoló csoport is. HL. MN. 102/08/529. cs. 
21. sz. o. npcs. 7. 
729 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe 32-33. o. 
730 HL. MN. 7. d. 25. őe. 1. sz. bi. ti. pcs. 
731 Véleményem szerint a TI. csoport mozaikszavának jelentése az osztály létszámbővítésének indoklásaként 
a hivatalos feladatszabására, a tisztikar igazolásának szükségességére utalt. Ha a csoport titkos lett volna, 
ahogy az 1945 ősze előtt fennállt, akkor sem a szervezet, sem az állománya nem jelenhetett volna meg 
nyilvánosan. 
732 A szükségmegoldások egyike volt, hogy a honvéd személyek az igazolási eljárásuk megkezdésétől a 
lefolytatásáig tartó időszakban ideiglenesen kerültek beosztásukba. 
733 HL. HM. 1945. Eln. 28.181 
734 A felettes főcsoport rendszeresített és létszámfeletti állománybővítése: HL. MN. 102/08/529. cs. 50. sz. o. 
npcs. 9-10. p. és 51. o. npcs. 10-11. p. 
735 HL. MN. 189/7/82. mf. 75. sz. o. npcs. 7. p. 
736 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 12. p. és 50. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 102/08/529. cs. 68. sz. o. 
npcs. 15. p.; 2. melléklet: az osztály szervezeti elemeinek fedőkódjai és változásuk. 
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Az eredetileg a Nyomozó főcsoport létszámfeletti állományába tartozó Tanács-féle „T” 
csoport a Nádor utcába költözést követően tovább bővült. A csoport beosztottjai 1945. 
szeptember 1-től a TI. csoport 10 fő rendszeresített és 2 fő létszámfeletti állományában 
tűntek fel. A csoport vezetője dr. Tanács György polgári alkalmazott előadó volt, mellé 
került beosztásra Kelemen József rendőr nyomozó főhadnagy, Marosváry Imre 
főtörzsőrmester nyomozó,737 dr. Mikó András738, Péter Ervin tartalékos őrmester,739 Szalay 
Péter, dr. Valkó Endréné740 polgári alkalmazott előadók, egy ismeretlen alhadnagy,741 Solt 
Ibolya, Meitner Mária742 polgári alkalmazott gépírónők,743 valamint Nádudvari József HM 
altiszt küldönc.744 A csoport három irodával745 és saját gépkocsival rendelkezett.746 A 
csoport szervezte a bizalmi emberek hálózatát, akik nem voltak mind kommunista pártiak, 
ezért a későbbiek során fokozatosan elhidegültek az osztálytól. A csoport működése alatt a 
beszervezett emberek száma átlagosan 60-70 fő között változott.747 A társadalmi élet 
minden területéről igyekeztek információkat szerezni. Ha valamit, vagy valakit érdekesnek 
találtak, kartotékot vettek fel róla és az ügyet kiadták a nyomozóknak.748 Az igazolási 
eljárások ügyintézésének ürügyén az osztály nyomozói a honvéd személyekről további 
információt kérhettek a HM Személyi csoportjának Nyilvántartási Osztályán keresztül.749 
A beérkezett anyagokból a HM KPO összefoglaló jelentéseket állított össze, majd 
Száberszki Józsefen keresztül cserélték ki az Andrássy út 60. alatt székelő Politikai 
Rendészeti Osztállyal.750  

A Tanács-féle csoport az osztálynak a Nádor utcába történt átköltözést követően tovább 
működött, majd állománya a TI. csoportba került áthelyezésre. Vele párhuzamosan dr. 
Erdélyi Ferenc hasonló csoportot épített ki az Elhárító alosztály I. (előadói) főcsoportjának 
I/3. csoportja keretében. 1946 tavaszán az osztály katonai elhárításának négy főcsoporti 

                                                 
737 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 19. o. 
738 A csoport megalakulását követően dr. Mikó András 1945. szeptember 20-al leszerelt, a polgári életben 
helyezkedett el, de kapcsolata megmaradt az osztállyal. A helyére került Kelemen József rendőr nyomozó 
főhadnagy. HL. HM. 825. d. 5. cs. 110. sz. h. pcs.; HL. MN. 188/7/82. mf. 53. sz. o. npcs. 9. p.; ÁBTL. 4.1. 
A-2126/91. 19. o. 
739 HL. MN. 188/7/82. mf.48. sz. o. npcs. 18. p. 
740 HL. MN. 102/08/529. cs. 52. sz. o. npcs. 16. p. 
741 Személye nem megállapítható. A tárgyalt időszakban sokan szolgáltak alhadnagyi rendfokozatban, 
például: Bondi Vilmos, Diószegi Győző, Gábori József, Sólyom András. 
742 A forrásokban ismeretlenként, Márta keresztnéven szerepelt. Az osztály ismert állományában (ha csak 
nem férje nevét viselte hivatalosan) egy hölgy, Winternitz Márta polgári alkalmazott gépírónő szerepelt, de ő 
a disszertáció által tárgyalt időszakban a Rádió csoport állományába tartozott. Valójában Meitner Mária (és 
nem Márta) polgári alkalmazott gépírónőről lehetett szó, aki 1945. október 15-től szolgált a TI. csoportnál, de 
1946 tavaszán elbocsátásra került. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 19. o.; HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 10. 
p.; HL. MN. 190/7/82. mf. 9. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 190/7/82. mf. 16. sz. o. npcs. 7. p. 
743 A források alapján valószínűsíthető, hogy a csoport állományába tartozott még egy fő ismeretlen polgári 
alkalmazott gépíró. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 19. o. 
744 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 12. p. 
745 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 18. o. 
746 Feltételezhetően az Elhárító alosztály részére kiutalt járműállomány terhére. 
747 A beszervezett hálózati személyek számára vonzó volt, hogy a korabeli rossz közbiztonsági viszonyok 
között a HM Katona Politikai Osztály lőfegyver viselésére jogosító fekete igazolványokat adott ki részükre. 
ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171-172. o. 
748 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 18. o. 
749 HL. MN. 187/7/82. mf. 7. sz. o. npcs. 5. p.; MARKÓ 2011. 22-23. o.; Például a hálózati személyek 
segítségével figyelemmel kísérték az akkor még honvédelmi miniszter Vörös Jánost is. ÁBTL. 4.1. A-
2126/135. 12. o. 
750 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171-172. o. 
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rendbe történt átszervezésével751 a TI. csoport feleslegessé vált és megszűntették.752 A 
csoport állományából 1946 tavaszán elbocsátásra került dr. Tanács György csoportvezető 
és a beosztottak többsége, így Kelemen József,753 Marosváry Imre, Péter Ervin, Solt Ibolya, 
Meitner Mária és Nádudvari József is.754 
 
 
4.5.6. Nyomozó főcsoport 
 
A magyar katonai hírszerző és elhárító szolgálat szervezeti alapja a háborús és népellenes 
bűncselekményekkel gyanúsítható személyekkel szemben folytatott nyomozás volt. Mind a 
HM 40., mind a HM Katona Politikai Osztály kezdeti szervezeti alapja egy-egy nyomozó 
csoport volt. Vészi István 1945 februárjában miniszteri felhatalmazással „a H.M. 40. 
osztálya néven működő katonai nyomozó csoportot (sic!) állított fel (…) kb. április hó 
közepén azután a nyomozó csoportot a HM KPO feloszlatta.” 755  A szolgálat 
újjászületésének alapjairól a HM KPO-n sem gondolkodtak másként: „a g.h. főnök és 
Vértes százados kivételével mindanyájan nyomozók voltunk (sic!), s Pálffy közvetlen 
irányítása mellett kezdtünk munkához.”756 A szervezet funkcionális tagozódása csak a 
munkamegosztással és a konszolidálódott feladatellátással vált teljessé. Az átláthatatlan 
állományviszonyú nyomozói kar tagjai fokozatosan az osztály Nyomozó főcsoportjában 
kerültek összevonásra. 

A nyomozói kar főcsoport rendbe történt átszervezése Marschall László tartalékos 
főhadnagy, majd százados nevéhez köthető,757 akit 1945. április 10-én helyeztek át a HM 
KPO-ra.758  Az osztály főcsoportokra tagozódása a Budapestre költözést követően 
megtörtént és 1945. április végére már létezhetett a Marschall vezetése alatt álló Nyomozó 
főcsoport szervezeti alapja.759 A Nyomozó főcsoport helyettes vezetője760 1945. májusától 
Párkány János alhadnagy volt.761 Később, az I. előadói főcsoport három csoportját és a II. 
előadói főcsoportot nyomozati szempontból a Nyomozó főcsoporton keresztül Marschall 
László irányította.762 

Az osztály Nyomozó főcsoportja számszerűen mindig a legnépesebb és 
legáttekinthetetlenebb szervezeti egységek közé tartozott. A nyugati hadifoglyok 
hazatérésével a Nyomozó főcsoport rendszeresített és létszámfeletti állományát 1945. 

                                                 
751 Az I. (előadói) főcsoport 3. csoportja feladatkörét az 1946. május 1-el felállított és megerősödött IV. 
(politikai) főcsoport vette át. HL. MN. 191/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 8. p.; NA. FO. 371/59072. III/2-4. o.; 
NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3-5. o. 
752 ÁBTL. 3.1.9. V-77995 40. o.; Tanács György korábban Kruchina Viktorral és a HM 40. osztállyal állt 
kapcsolatban. Tanács 1945 nyarán és őszén még „úgy érezte, hogy bírta Pálffy és Földy bizalmát” (ÁBTL. 
4.1. A-2126/91. 171. o.), de ez a bizalom 1946 tavaszán már a dr. Erdélyi Ferenc által szervezett hasonló 
csoporté lett, ami 1946. május 1-től Kornis Pál vezetése alatt IV. (politikai) főcsoport néven került 
átszervezésre. (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5-6. o.; NA. FO. 371/59072. III/3-4. o.) 
753 Vezénylését saját kérelmére 1946. május 1-el megszüntették és a Magyar Államrendőrség Főkapitányság 
Bűnügyi Osztályához útba indították. HL. MN. 102/08/530. cs. 35. sz. o. npcs. 4. p. 
754 HL. MN. 102/08/529. cs. 16. sz. o. npcs. 7. p., 17. sz. o. npcs. 8. p. 
755 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o. (Kornis Pál visszaemlékezése); ÁBTL. 3.2.4. K-1414 112. o.; ÁBTL. 4.1. 
A-3442/1. 8. o. (A katonai elhárítás története, 1984.) 
756 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
757 HL. HM. 1945. Eln. 27.821; ÁBTL. 2.1. I/5. 4. o. 
758 HL. HM. 825. d. 22. sz. h. pcs. 
759 HL. HM. 826. d.; A HM budapesti házi parancsainak főcsoportvezetői láttamozásainál először 1945. 
április 16-án tűnt fel Marschall (HL. HM. 825. d. 5. cs. 2. sz. h. pcs.), majd 1945. május 16-án először tűnt fel 
a „Nyomozó főcsop.” neve (HL. HM. 825. d. 5. cs. 17. sz. h. pcs.). 
760 Egyben a nyomozói kar állományából feltöltött Őrcsoport vezetője. 
761 HL. HM. 1945. Eln. 25.642 
762 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o. 
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szeptember 1-el a korábbi megközelítőleg 120-ról összesen 132 főre bővítették.763 Ez 
persze nem jelentette, hogy a nyomozói kar minden rendelkezésre álló beosztását 
betöltötték volna. A nagy létszám, a feladat jellege és a beosztások bizonytalansága miatt 
magas volt a fluktuáció aránya.764 A nyomozói kar tagjainak többségét az osztály a szovjet 
SZEB által engedélyezett létszámfeletti állományában foglalkoztatták. Főleg ide, a 
Nyomozó főcsoportba kerültek be a gyakran problematikusabb, karrierista, saját 
érvényesülésüket kereső, az MKP tagságot szükséges rossznak tekintő beosztottak. Az 
átláthatatlan állomány és a jogsértések eredményeként az osztály vezetői a létszám 15 %-
os csökkentéséről döntöttek.765 A feleslegesnek ítélt nyomozóktól az 1945 őszétől kezdődő 
HM állományrendezések során fokozatosan szabadultak meg,766 majd ezzel egyidejűleg 
átszervezték az Elhárító alosztály főcsoportjait. 

A gyakorlati munka tapasztalatai és az egyszerűbb szervezeti rend eredményeként a 
Nyomozó főcsoport önállósága feloldódott az Elhárító alosztály keretei között. Elosztó 
szerint az 1945. szeptember 21-i osztály napi parancsot még megkapta a 
főcsoportvezető,767 de szeptember 25-én már a sor végén szerepelt aláírása a másnap 
megszüntetett Hírszerző alosztály vezetőjével.768 1945. október 1-el új állománytáblázat 
szerint szerveződött az osztály769 és a szeptember 28-i napi parancs már meg sem 
emlékezett a Nyomozó főcsoportról.770 A főcsoport mint az osztály önálló részlegének 
megszűnésével lezárult egy szakasz.771 A Nyomozó főcsoport 1945 őszi beolvasztásával, a 
nyomozati és vizsgálati (előadói) részek egy főcsoportban egyesültek. A nyomozók 
állományviszonya az átszervezéssel nem változott, a többség továbbra is megmaradt az 
osztály létszámfeletti állományában. 

Az Elhárító alosztály „nyomozói” továbbra is azokat az egyszerű titkosszolgálati 
eszközöket és módszereket alkalmazták, amelyek korábban is a klasszikus szakmai 
tevékenységhez tartoztak. „A központi elhárító szerveknél – különösen a HM Katona 
Politikai Osztályon – ha nem is kiterjedten, de szinte már a megalakulásukkal egyidőben 
hálózatépítésbe fogtak és alkalmazni kezdtek egyes operatív eszközöket is (pl.: figyelés, 
környezettanulmány, levélellenőrzés).”772 Azon különleges titkosszolgálati eszközök és 
módszerek alkalmazásához, amelyek állampolgári jogokat sértettek, az osztályvezető külön 
engedélye kellett. Hivatalosan a legegyszerűbb esetben is, például polgári alkalmazott 
nyomozóknak a nyomozás idejére történő egyenruha viselését Pálffy György eseti eljárás 
keretében külön engedélyhez kötötte.773 A kérelmet az illetékes nyomozó csoportvezetőnek 
kellett az elhárító alosztályvezető-helyettesen keresztül felterjesztenie.774 
                                                 
763 HL. MN. 188/07/82. mf. 48. sz. o. npcs. 14., 16. p.; 50. sz. o. npcs. 10. p. 
764 Például: HL. MN. 188/07/82. mf. 49. sz. o. npcs. 9. p. 
765 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 79. o. 
766 HL. MN. 102/08/529. cs. 46. sz. o. npcs. 8. p., 63. sz. o. npcs. 5. p., 71. sz. o. npcs. 5. p. 
767 HL. MN. 188/7/82. mf. 53. sz. o. npcs. 
768 HL. MN. 188/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 
769 HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs. 5. p. 
770 HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs.  
771 HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 15. p.; Az átszervezés végrehajtását követően a régi-új 
főcsoportvezető, Marschall László őrnagy 1945. október 9-én 6 hétre szabadságra utazott, amit külföldön, 
Franciaországban töltött el A franciaországi út alatt többek között informálódott a kinti magyar 
hadifoglyokról és jelentést tett az osztálynak. ÁBTL. 2.1. I/5. 4. o. 
772 ÁBTL. 4.1. A-1363/3. 1. o. (Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… III. kötet) 
773 A HM Katona Politikai Osztály rendkívül találékony volt, ha a nyomozások során cselhez kellett 
folyamodnia. Például: Kriskó Sándor hivatásos főhadnagyot úgy helyezte át az osztály a budapesti őrszázad 
állományába, hogy az áthelyezést nem jelezték sem a Személyügy, sem az illetékes Törzsparancsnokság felé. 
Kriskót egyszerűen útba indították, hogy lépjen szolgálatba az őrszázadnál, majd a feltételezett leplezett 
nyomozati cselekményt követően vissza akarták helyeztetni. Hogy Kriskót ne lehessen felelősségre vonni, 
egy átiratot intéztek az állományilletékes parancsnokságnak, ahol utóbbiak már kellő iróniával összegezték a 
HM Katona Politikai Osztály kérést: „a kapcsolatos iktatmányban a kebelbeli (sic!) Kat.pol.oszt. kéri, hogy 
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A katona politikai nyomozati tevékenység előtérbe kerülésével a nyomozás alá vont 
személyek tevékenységének, kapcsolatainak, esetleges ellenséges megnyilvánulásainak, 
vélt összeesküvések felderítésére és elhárítására az osztály már 1945 nyarán alkalmazni 
kezdte az emberi (humán) erővel végzett információszerzést. Mindennaposak voltak a 
figyelések és a környezettanulmányok, de az alkalmazott módszerek meg sem közelítették 
az elődszervek színvonalát.775  A társadalmi vonalon történt információszerzés a 
megfelelően kiépített ügynökhálózaton és működtetésén nyugodott, amivel az osztály a 
technikai hátrányát is ellensúlyozni próbálta: „Operatív figyelésnek szervezeti feltétele nem 
volt ugyan, de kifejezett és sürgető volt az igény az alkalmazására. Ezt az igényt az 
operatív szervek saját erőből elégítették ki. Színvonalát a szakértelmen kívül számos 
körülmény befolyásolta; nem volt közlekedési eszköz, rádió és fotótechnika, a jórészt 
gyalogosan mozgó figyelők több esetben dekonspirálódtak.”776 A társadalmi kapcsolatok 
kiépítésén keresztül, ha nem is kiterjedten, de a HM KPO már a megalakulásával egy 
időben hálózatépítésbe kezdett és törekedett a 2. vkf. osztályhoz kötődő „B” (Bizalmi) 
hálózat ügynökeinek felhasználására.777 A „B” egyének778 által foglalkoztatott hálózati 
személyek az osztály által bérelt és gyakran változtatott konspirált lakásokban jelentettek, 
amiért az osztály fizetségben részesítette őket.779 

A telefonlehallgatás és levélellenőrzés 1945-ben még nem tartozott az osztály által 
leggyakrabban alkalmazott operatív módszerek közé.780 Néhány telefon ellenőrzésének 
lehetőségét a korábbi kapcsolatok aktivizálásával teremtették meg. Technikai eszköz 
nélkül, a telefonlehallgatás hatékonysága „csak az illető kézzel írás vagy gyorsíró 
készségétől függött.”781 Később az osztály a levélpostai küldemények ellenőrzése során ért 
el sikereket. Már 1945. április-májusában sikerült felderíteniük és aktivizálniuk a volt 2. 
vkf. osztály részére dolgozó postai alkalmazottakat a 72., majd a 62.782 számú Postahivatal 
Cenzúra Osztályáról, akiket ismét munkába állíthattak.783 Ez nem volt több, mint néhány 
személy megnyerése és felhasználása, akiket előzetesen ellenőriztek, majd titoktartási 

                                                                                                                                                    
az állományából 24.343/eln.szük.-1945. sz. rendelettel – szolgálati ok miatt – a bpesti őrszd.-hoz áthelyezett 
Kriskó Sándor ht. fhdgy.-ot, minthogy a rábízott feladatot már teljesítette, helyezzük vissza állományába.” 
HL. HM. 1945. Eln. 25.178 
774 HL. MN. 102/08/529. cs. 76. sz. o. npcs. 5. p. 
775 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o.; MÜLLER Rolf: Az operatív technika alkalmazása és szervezeti 
keretei a politikai rendőrségen (1945-1962). In: Boda József (szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy 
tanulmányok a hírszerzés és a titkos adatgyűjtés világából (1785-2011). Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, 
Budapest, 2012b. 229-260. o. 
776 MÜLLER Rolf: Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban. Jaffa Kiadó, Budapest, 2012a. 180-181. o.; 
ÁBTL. 4.1. A-1363/4. (Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… IV. kötet); ÁBTL. 4.1. A-
3442/1. 25. o. (A katonai elhárítás története, 1984.);  
777 ÁBTL. 4.1. A-1363/3. 1. o.  
778 A rövidítés a korábbi magyar, illetve német („V” Mann: „Vertrauenmann”) elnevezés logikáját követte. 
Lásd még: MÜLLER 2012a. 153. o. 
779 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1. o. 
780 A korai telefonlehallgatások módszerét és szakmaiatlanságát jól szemlélteti Gellért László nyomozónak a 
HM-ben történt „lehallgatási” botránya, ami szemléletes példája volt az osztály technikai és szakmai 
hiányosságainak. Kínos és a forrásokból sem ismert, hogy a HM távbeszélő-forgalmát „nem elsőízben” 
megakasztó nyomozók mikor ébredtek rá, hogy a telefonbeszélgetés egyidejű lebonyolítása és lehallgatása 
nem megoldható. HL. HM. 1945. Eln. 30.537; 4. szemelvény Gellért László nyomozó szabálytalan 
eljárásáról a Honvédelmi Minisztériumban; A témában lásd még: BIKKI István: Adalékok a 
telefonlehallgatásról, különös tekintettel a szabályozás 1945 – 1990 közötti történetére. In: Boda József 
(szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és a titkos adatgyűjtés világából 
(1785-2011). Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Budapest, 2012b. 145-160. o.; Lásd: 4. szemelvény: Gellért 
László Hdm. nyt. osztályon beosztott nyomozó szabálytalan eljárása. 
781 ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 25. o. (Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… IV. kötet) 
782 ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 22. o. 
783 MÜLLER 2012a. 189-190. o.; ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 22. o. 
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nyilatkozatot írattak alá velük.784 Ezzel a HM KPO hónapokkal megelőzte a polgári 
társszervet, ahol az ezirányú próbálkozás csak 1945 októberétől indult meg.785 

A nyomozói kar tevékenysége érzékeny terület volt, mert az osztály feladatellátása 
során velük találkoztak először a társadalom tagjai. „A személyi állomány döntő többségét 
az ellenség elleni gyűlölet vezérelte; ugyanakkor létszámban alacsony, szakmai téren 
járatlan és képzetlen, államvédelmi tapasztalatokkal, megfelelő nyomozói rutinnal, 
kriminalisztikai szaktudással, főleg ehhez szükséges felszerelésekkel nem rendelkező 
egység volt.”786  A főcsoport és a nyomozók hatásköre tisztázatlan volt, ami sok 
visszaéléshez vezetett. A kezdeti időszakban a feladatáról kevés tudomással bíró Földy 
Lajos alosztályvezető az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek közül a nyomozati 
részt látta a legproblematikusabbnak. „Igyekeztem megszervezni a nyomozások szakszerű 
lebonyolítását. Megakadályoztam a túlkapásokat. Ne a letartóztatással kezdődjék a 
nyomozás, hanem bizonyítékok alapján induljon meg. (sic!) Az ügyészség részére a 
nyomozási jelentés787 a háborús bűncselekményekre vonatkozó törvény paragrafusára való 
hivatkozás alapján történjen.”788 A Nyomozó főcsoport túlkapásait – adminisztratív úton – 
az osztályvezető-helyettes is fékezni próbálta, amikor utólag szabályozták a letartóztatott 
személyek parancsnokságainak kötelező értesítését, a kórházi ellátás alatt álló őrizetesek 
kihallgatását.789 

Az előadói és nyomozó főcsoportok különállásának időszakában Marschall László 
tartalékos százados, majd őrnagy főcsoportvezető hatáskörébe tartozott az osztályon 
szolgáló és felvételre jelentkező állomány belső ellenőrzése.790 Új alkalmazottat 1945. 
június 15-ét követően már csak akkor lehetett felvenni, ha a Nyomozó főcsoport adott 
személyt előzetesen ellenőrizte és a segédtiszttel az eredményt közölte.791 A felvételre 
jelentkezők mellett Pálffy 1945. július 10-én bizalmas parancsban tájékoztatta az osztály 
vezetőit az állomány átfogó ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról. Az osztályon dolgozó 
összes beosztottnak a hivatalos út betartásával a három főcsoport és az Elhárító alosztály 
vezetőin, az összes többi részleg esetében pedig a segédtiszten keresztül 1945. július 15-ig 
kellett felterjesztenie a géppel írt részletes önéletrajzát, amit az osztályvezető-helyettes 
gyűjtött össze.792 Ha az elöljárók hiányosnak ítélték az életrajzot, pótlásra visszaküldték 
vagy szükség esetén bizalmas úton kivizsgálásra továbbították a Nyomozó főcsoportnak.793. 
A mind szigorúbb eljárás ellenére 1945 júliusáig előfordult, hogy egyesek az osztályvezető, 
helyettese és a nyomozó főcsoportvezető tájékoztatása nélkül önhatalmúlag vettek fel 
embereket az osztályra. A felvételt nyert személyek ellenőrzése nem, vagy hiányosan 
történt meg. Amikor az egyre erélyesebb fellépések ellenére sem sikerült rendezni az 
osztály állományviszonyait, Pálffy György úgy intézkedett, hogy „Újból nyomatékosan 

                                                 
784 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 25. o. 
785 ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 25. o.; BIKKI 2012a. 329-352. o. és BORVENDÉG 2001. 
786 ÁBTL. 4.1. A-1363/2. 8-9. o. (Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… III. kötet); Az 
újjászerveződő szolgálat szakmai hiányosságai még 1946 nyarán is éreztették hatásukat: „Dudás és Én 
[Tolvay Béla – DF] együtt álltunk vacsora után, Dudás megemlítette Pálffy vörgy.-nek, hogy micsoda naiv és 
gyerekes dolgokat adnak le az én nyomozóim, azonban Pálffy vörgy. a témát leintette azzal, hagyjátok ezt 
most a fenébe.” ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 97. o. (Tolvay Béla tanúvallomási jegyzőkönyve, 1947. június 6.) 
787 Vádemelési javaslat. 
788 FÖLDY 1989a. 22. o. 
789 HL. MN. 187/8/82. mf. 27. sz. o. npcs. 3-4. p.; HL. MN. 189/8/82. mf. 65. sz. o. npcs. 7/a. p. 
790 HL. HM. 1945. Eln. 29.144; HL. MN. 7. d. 25. őe. 1. sz. biz. ti. o. pcs.; HL. MN. 102/08/527. cs. 10. sz. o. 
npcs. 3. p. 
791 HL. MN. 102/08/527. cs. 10. sz. o. npcs. 3. p.; A segédtiszt csak ezt követően állította ki az alkalmazott 
felvételéről szóló okmányokat. 
792 Az eljárást Pálffy szigorúan betartatta, az életrajzukat későn benyújtókat, köztük az osztály meghatározó 
beosztottait is büntetésben részesítette. HL. MN. 188/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 9. p. 
793 HL. MN. 7. d. 25. őe. 1. sz. biz. ti. o. pcs. 
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felhívom a figyelmet (…). Senki nincsen feljogosítva arra, hogy az új munkaerőt – akár 
próbaszolgálat címén is – az osztályvezető, illetve helyettesének jóváhagyása, valamint a 
nyomozó főcsoportvezető tudta nélkül az osztálynál alkalmazzon. Amennyiben a jövőben 
ilyen eset mégis előfordulna, a jelen parancsom megszegőjét azonnali hatállyal 
eltávolítom.”794 

A szervezet belbiztonsági nyomozásai céljából az osztály 1945 májusában életre hívott 
egy titkos nyomozó csoport.795 Eredetileg a belbiztonsági ellenőrzések lefolytatására jött 
létre az osztály forrásokból ismert „T” csoportja: „(…) olyan nyomozók, akik az épületbe 
nem tehették be a lábukat, semmilyen állománykimutatásban nem szerepeltek, sok esetben 
nem is valódi nevüket használták. Bizalmas ügyekben, főleg ha az állományban lévőkkel, 
felveendőkkel kapcsolatban merült fel a szükségessége, ők jártak el. Jelentős részük a 
későbbiek folyamán – előbb-utóbb fennállt a lelepleződés veszélye – állományba került, 
egyesek hivatásos tisztek is lettek.”796  Szükség esetén és külön eljárás keretében a 
Nyomozó főcsoport az új alkalmazott jelentkezését követő 48 órán belül eljárt az ügyében. 
Külön eljárásnak tekinthetjük Földy Lajos százados felvételét is. Kikérdezése után minden 
feljegyzett adatot két napon belül ellenőriztek és csak ezt követően került az osztályra.797 

A Nyomozó főcsoport vezetője határozta meg az osztály ügyeletes nyomozóinak és 
motorkerékpáros küldönceinek szolgálatba vezénylését. 798  Amikor a gépkocsi és 
motorkerékpáros szolgálat összevonásra került, az osztály ügyeleti rendszerben a felváltva 
történt vezénylés helyett egyedül a motorkerékpáros küldönc maradt meg, akit a nyomozói 
karból a főcsoport vezetője jelölt ki. 799  1945. augusztus 24-el megszűnt a polgári 
alkalmazott nyomozók és előadók alá- és fölérendeltségi viszonya, az ügyeletes nyomozó 
elnevezése is ügyeletes tisztre változott. Az új ügyeleti rendszerben a segédtiszt által 
vezényelt motorkerékpáros küldönc mellett a Nyomozó főcsoport vezényelt ügyeletes 
tisztjei 12 órás váltásban adtak 24 órás szolgálatot az osztály épületének Nádor és Zrínyi 
utcai bejáratánál.800 1945. szeptember 7-ig a főcsoport naponta 2x2 főt az osztály Nádor, 
illetve Zrínyi utcai bejárathoz 12 órás szolgálatra 24 órás ügyeleti rendszerben, 1 fő 
motorkerékpáros futárt 24 órás szolgálat és 48 órás pihenővel vezényelt.801 A főcsoport 
nagy létszáma ellenére, a napi 5 fő vezénylése (és azt követő pihentetése) nagyobb terhet 
jelentett.802  Az 1945. őszi időszaktól kezdve jelentősen nőtt a nyomozati munka 
mennyisége, ami nem bírta el a nagy létszámkiesést.803 Első lépésként 1945. szeptember 
10-től 24 órás szolgálatot csak a Zrínyi utcai ügyelet adott és csökkentették az ügyeletes 
motorkerékpáros futárok pihenőidejét. 1945. szeptember 15-ig a Nádor utcai (fő-) bejárat 
csak éjszakai ügyeletet tartott, de az ügyeleti rendszer így is átszervezésre szorult. 1945. 
szeptember 16-tól már csak a Nádor utcai bejáratnál volt ügyelet, amit hétköznapokon este 
20:00-tól reggel 08:00-ig, hétvégén 24 órás szolgálatban láttak el.804  

 

                                                 
794 HL. MN. 102/08/529. cs. 21. sz. o. npcs. 4. p. (Új alkalmazottak engedély nélkül való munkába állítása, 
1945. július 3.); Kiemelés az eredeti szövegben. 
795 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 32. o. 
796 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 32-33. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
797 KUBINYI  é.n. 31-32. o.; FÖLDY 1989a. 22. o. 
798 HL. MN. 187/8/82. mf. 1. sz. o. npcs. 2. p. 
799 HL. MN. 187/8/82. mf. 5. sz. o. npcs. 3. p. 
800 HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 9. p. 
801 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 3. p. 
802 Ha 5 főt vezényeltek ügyeletbe, a forgórendszer alapján további 2x5 fő pihent, így összesen 15 fő 
nyomozó esett ki a szolgálatból. A Nyomozó főcsoport beosztott és létszámfeletti átlagos állományával (ca. 
120-130 fő) számolva, összlétszámból 12-13 %-os állandó napi hiányt realizált. 
803 1945 őszétől indult meg a délnémet és osztrák területen hadifogságban maradt magyar honvédek 
szervezett repatriálása. 
804 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 4. p., 50. sz. o. npcs. 2. p. 
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4.5.7. A honvéd kerületi parancsnokságok elhárító szolgálata 

 
A HM Katona Politikai Osztály országos hatáskörűvé válása a katonai igazgatás 
struktúrájához illeszkedő honvéd kerületi parancsnokságok „D” szolgálatának kiépülésével 
(átvételével) vette kezdetét. A SZEB részéről Jákov Alekszandrovics Malevszkij ezredes 
engedélyezte, hogy 1945. június 9-el a kerületi parancsnokságoknál 3 főből álló elhárító 
személyzetet rendszeresítsenek. Az 1945. június 11-én született szervezési elképzelés 
alapján a kerületi parancsnokságok állományába 1 fő „D” tisztet, 1 fő beosztott „D” tisztet 
és 1 fő „D” tiszthelyettest, míg honvéd kerületi parancsnokságonként – figyelembe véve a 
helyi jellegzetességet és nyilvántartott honvéd személyek létszámát – eltérő számú 2-4 fő 
nyomozót és 1 fő gépírót, mint szerződéses polgári alkalmazottat rendszeresítettek 
létszámfeletti állományban.805  

A honvéd kerületi kirendeltségek parancsnokságán, a kerületi parancsnok 
alárendeltségében működő „D” osztályok központi személye a „D” tiszt volt. A „D” tiszt 
feladata volt, hogy a kerület összes alárendelt területi alegységénél az ott szolgálatot 
teljesítő honvéd személyek közül egy-egy fő tisztet, vagy tiszthelyettest kiválasszon és 
rajtuk keresztül irányítsa a kerület „D” hálózatát. Többségük a kiegészítő parancsnokságon 
szolgáló megbízható honvéd volt, akik a szolgálatot megbízással, átmeneti jelleggel látták 
el, ezért a „D” ügykör a kerület területi alegységeinek többségében függőben volt.806 A 
kerületi „D” tiszt hálózatépítése elsősorban rajtuk keresztül kellett, hogy megvalósuljon. A 
hálózat az 1945 utáni Magyarországon nem korlátozódhatott csak az új honvédségben 
aktív szolgálatban állókra. A „demokratikus szellemű új honvédség” és a „reakció elleni 
harc”  megkívánta, hogy a népesebb és politikai szempontból sérülékenyebb társadalmi 
csoportként számon tartott, tényleges szolgálatot már nem teljesítő honvéd személyeket is 
szemmel tartsák.807  

A volt honvéd tisztek közössége zárt csoportot alkotott. Az egymást ismerő, többnyire 
honvéd tiszti pályán szocializálódott, majd félreállított és sértettséget érző emberek csak 
egymásban bíztak. A „D” szolgálat szempontjából lényeges volt, hogy a beszervezett 
személyek lehetőleg az ő köreikből kerüljenek ki. A feladat megvalósítását a „D” 
tiszteknek kellett megterveznie. A honvéd kiegészítő parancsnokságok nyilvántartották a 
területileg hozzájuk, illetve az illetékes bevonulási központoknál nyilvántartott, majd 
leszerelt személyeket. A HM Katona Politikai Osztály utasítására központilag szervezték 
meg, hogy a kerületi parancsnokság minden, a területükön élő volt honvéd tisztről és 
tiszthelyettesről önéletrajzot kérjen be és kérdőívet töltessen ki. Az iratok beérkezését 
követően már el tudtak készíteni egy részletes kimutatást, ami a volt honvéd személyek 
területi elhelyezkedésének megyei, járási és városi szintjeit tükrözte. A hivatkozott adatok 
jó alapot kínáltak a beszervezések megszervezéséhez és előkészítéséhez. Következő 
lépésként a honvéd kerületi parancsnokságokon keresztül rendelték el a szükséges 
adategyeztetéseket, amelyekre egyenként hívták be az előre kiválasztott személyeket. A 
honvéd kerületi parancsnokságon a meghatározott napokon berendelt személyekkel külön-
külön találkozott a „D” tiszt, ahol személyesen beszélt velük. Az előre kiválasztott 
személyek közül azokat szervezték be, akik a beszélgetés során is alkalmasnak 
bizonyultak.808 A személyek kiválasztása és a beszervezési alap az adategyeztetés során 
nyert információk segítségével nem jelentett problémát. A volt honvéd tiszteket akár a 
hazafias érzésre, akár a korábbi tevékenységre utaló kétes adatokra támaszkodva, kényszer 

                                                 
805 HL. HM. 1945. Eln. 27.917; ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. o. 
806 HL. HM. 852. d. 1316/1945. D. sz. (Szeged) 
807 HL. Pers. 147. 74. o. 
808 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12-13. o. 
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útján is beszervezhették. Mivel a hálózati személyek a polgári életben helyezkedtek el, az 
osztály a katonai illetékességi területen túl a polgári életből is információkat gyűjtött, 
amelyek az MKP politikai tájékoztatását szolgálták. 809 

Hivatalosan a kerületi „D” osztályok tevékenysége azokra a hivatásos honvéd 
személyekre koncentrált, akik a háborút követően érkeztek haza, és akiket nyilvántartásba 
kellett venni. 1945 augusztusától rövid időn belül megközelítőleg 150 ezer hadifogoly tért 
haza. Őket előzetes szűrésüket követően át kellett venni, meg kellett szervezni a 
fogadásukat. A keleti és nyugati hadifogságból hazatérőket a „D” osztályok és a politikai 
rendészet már a megérkezéskor átvizsgálta és a meglévő listák alapján a nyilvántartott 
háborús bűnösöket letartóztatták. A nyilvántartásba vételkor a volt honvédeket élelemmel 
és ruhával látták el, majd hazaküldték őket. Hazaérkezésüket követően, 24 órán belül 
jelentkezniük kellett a lakhely szerint illetékes rendőrségen, majd a területileg illetékes 
honvéd bevonulási központnál és a kiegészítő parancsnokságon, ahol leszerelték őket: 
leadták a tulajdonukban lévő kincstári felszerelést és megkapták hadifogoly járulékukat. 

A „D” szolgálat szempontjából a honvéd kerületi parancsnokságon történt jelentkezés 
volt a legfontosabb. Itt a lakóhelyük szerint illetékes honvéd bevonulási központnál 
regisztrálták és nyilvántartásba vették őket.810 A nyilvántartásba vétel előtt a „D” osztály 
ellenőrizte őket, valamint a honvéd kerületi parancsnokságok igazoló bizottságaihoz 
jelentkezett honvéd személyek előéletét ellenőrizték. Budapesten a HM Katona Politikai 
Osztály az MKP központi szerveivel, vidéken a „D” osztályok vezetői a pártok helyi 
szervezeteinek vezetőivel tartottak fenn szoros kapcsolatot és befolyásolták a nem 
kívánatos személyek igazolását és honvédségi beosztását. Külön intézkedés volt érvényben 
a csendőrök, a Nyilas Párt fegyveres szervezeteinél, valamint a 2. vkf. osztálynál és 
alárendelt szerveinél szolgált beosztottak felkutatására, az új honvédségből való 
eltávolítására és „D” osztályoknál való jelentkezési kötelezettségére.811 

Az osztály által keresett személyek nevét a Magyar Távirati Irodán keresztül 
közzétették a helyi és budapesti lapokban. Az osztály a területi illetékességébe tartozó 
ügyekben maga járt el, a gyanúsítottakat és a tanúkat maga hallgatta ki. Az ügyet önálló 
nyilvántartási szám alatt a budapesti osztály Segédhivatalának is megküldték, ahol azt 
szintén nyilvántartásba vették. A nyilvántartásba vett, de szabadlábra helyezett honvéd 
személyeknek szolgálati jegyen hetenkénti jelentkezési kötelezettséget írhattak elő, amit a 
„D” osztályon aláírással és pecséttel hitelesítettek.812 Az eljárások során a honvéd kerületi 
parancsnokságok „D” osztályai vidéken is együttműködtek a polgári társszervekkel.813 A 
tiltott határátlépőket, a határportyázó századok állományának tagjait, a határ menti 
feljelentésből keletkezett ügyeket a honvéd határportyázó századok parancsnoksága 
szolgálati jegy kíséretében adta át a területileg illetékes „D” osztálynak.814 A határ menti 
ügyek és a foglyok átadása-átvétele miatt a szomszédos államok hatóságaival helyi szintű 
együttműködések alakultak ki.815 

                                                 
809 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171. o. 
810 HL. Pers. 147. 91. o. 
811 HL. Pers. 147. 74., 76. o.; Hivatalosan a területi jelentkezési kötelezettség helyett a budapesti HM Katona 
Politikai Osztályon kellett jelentkezniük a csendőrség, a Nyilas Párt politikai-fegyveres erőinek 
állományához tartozók, a magasabb-parancsnokságok 2. vkf. osztályai, illetve I/b. osztályainál szolgálatot 
teljesített személyeknek. Aki mégis a honvéd kerületi parancsnokságokon jelentkezett, a „D” tisztek soron 
kívül foglalkoztak velük. HL. HM. 1945. Eln. 26.450 
812 HL. HM. 852. d. 533/1945., 640/1945. D.D. sz. (Szeged) 
813 A szükséges együttműködés nem egy esetben szívélyes kapcsolatot takart, például: „jelentem, hogy 
nevezett ügyben nyomozást katonai és polgári vonalon a helyi államrendőrség politikai osztályának 
vezetőjével karöltve (sic!) megejtettem.” HL. HM. 852. d. 842/1945. D. sz. (Szeged) 
814 HL. HM. 852. d. 862/1945. D. és 1237/1945. D., 1238/1945. D. sz. (Szeged) 
815 HL. HM. 852. d. 1277/1945. D. sz. (Szeged) 
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A kerületi „D” osztályok feladatrendszere az osztály hatáskörébe tartozó katona 
politikai ügyek területi tükörképe volt. A kerületi „D” tiszt a honvéd egyének 
magatartásáról készült központi állásfoglalást egészítette ki a helyi viszonyok ismeretével. 
A honvéd kiegészítő parancsnokságok a folyamatban lévő ügyekről és a parancsnokság 
helyzetéről heti és havi rendszerességgel jelentést terjesztettek fel a kerületi parancsnokság 
„D” értekezleteihez,816 amiből a kerületi „D” tiszt heti és havi jelentéseket küldött a HM 
Katona Politikai Osztályának.817 A jelentések kitértek a honvéd kerületi parancsnokság 
szervezési- és állományviszonyára, a hangulati beszámolóra, a folyamatban lévő és lezárt 
katona politikai ügyekre, egyes személyek jellemzésére, valamint egyéb és különleges 
esetekre.818 

A honvéd kerületek „D” szolgálatnál a honvéd hadosztályoknál tapasztalt szakmai 
hiányosságok jelentkeztek. Az I. (előadói) főcsoport alárendeltségébe tartozó honvéd 
kerületi parancsnokságok területi szinten gyakran bekapcsolódtak a nevelőtiszti 
munkába,819 illetve vidéken gyakrabban előfordult, hogy a szakmai feladatok ellátása 
helyett a kerületi osztályok beosztottjai az elrejtett vagy polgári használatba került 
honvédségi tulajdon lefoglalásával, gyűjtésével, szállításával foglalkoztak. A tevékenység 
nem csak visszaélésekhez vezetett és leterheltséget jelentett, de a „D” szolgálat kárára 
zajlott, ezért az osztályvezető megtiltotta azt.820 A HM Katona Politikai Osztály a kerületi 
„D” osztályok őszi megalakulását követően a kerületi és budapesti nyomozói kara részére 
1945. november 5-el egy-egy hetes szakmai tanfolyamot rendelt el. A budapesti 
székhelyen tartott tanfolyam parancsnoka dr. Vértes Imre őrnagy, főcsoportvezető lett.821 
A tanfolyamon gyakorlati nyomozástant Marschall László őrnagy és Kelemen József 
rendőrnyomozó főhadnagy, katonai alapismereteket dr. Korondi Béla őrnagy, általános 
jogi ismereteket dr. Varga Gábor hadbíró százados, katonai ügyirattant Földy Lajos őrnagy, 
szolgálati szabályzat-ismeretet dr. Nyerges Pál őrnagy tanított, míg „általános erkölcsi 
oktatás (sic!)” -t dr. Vértes Imre őrnagy tartott. A tantervet az osztályvezető adta ki, a 
hallgatókat tantárgyanként és összesítve is osztályozták. 822  

Az egyes „D” osztályok 1946 tavaszáig „miniatűr Katona Politikai Osztályként” 
működtek a hét (majd öt) honvéd kerületi parancsnokságokon. A katona politikai „D” 
osztályok kerületektől való függetlenségüket jellemzi, hogy személyi állományukat 
közvetlenül a HM Katona Politikai Osztálya jelölte ki, illetve mind pártszervezetileg, mind 
anyagi ellátás vonatkozásában a Budapesten székelő osztály alá tartoztak. Az osztályok az 
illetékes honvéd kerületek területén az elhárító és katona politikai tevékenységért feleltek. 
A „D” osztály osztályvezetője kettős alárendeltségben a HM KPO Elhárító alosztály I. 
(előadói) főcsoport 2. csoportján keresztül és (elvben) az illetékes kerületi parancsnoknak 
jelentett. A „D” osztályokat az osztályvezető 1946. június 15-i hatállyal szűntette meg, 
addig az országos illetékességű „D” szolgálat a budapesti 1., a székesfehérvári 2., a 

                                                 
816 HL. HM. 852. d. 842/1945. D., 862/1945. D. sz. (Szeged)  
817 Lásd: 5. szemelvény: Az 5. honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályának havi jelentése. 
818 HL. HM. 1945. Eln. 122.750 
819 HL. HM. 1945. Eln. 24.433; HL. HM. 852. d. 1403/1945. D. sz. (Szeged) 
820 HL. HM. 852. d. 860/1945. D. sz. (Szeged) 
821 Az előadások és előadók megszervezésében dr. Gönyei (Steif) Antal, az I. (előadói) főcsoport polgári 
alkalmazott előadója is részt vett. HL. HM. 1945. Eln. 101.026.; A szakmai képzésen heti váltásban a 
parancsnok által összeállított névjegyzék alapján 15-15 fő vett rész, 9 fő a kerületi „D” osztályokról, 6 fő 
pedig az Elhárító alosztályról. A vidéki nyomozókat egy-egy hétre Budapestre vezényelték és a Mária úti 
Tiszti Szállón helyezték el, az osztályon térítés ellenében reggeli és ebéd ellátásban részesültek. HL. MN. 
102/08/529. cs. 64. sz. o. npcs. 5. p. 
822 HL. MN. 102/08/529. cs. 63. sz. o. npcs. 6. p. 
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szombathelyi 3., a pécsi 4., a szegedi 5., a debreceni 6. és a miskolci 7. honvéd kerületi 
parancsnokságoknál szervezetszerűen felállított osztályokra tagozódott.823 

A budapesti 1. honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályának a vezetője 1946. június 
14-ig Ferenczy József tartalékos százados volt. A budapesti „D” szolgálat és osztály 
tevékenysége teljesen nem választható el egymástól.824 

A székesfehérvári 2. honvéd kerületi parancsnokság 1945 júliusában kinevezett „D” 
tisztje Matyaczkó Ferenc hadnagy volt.825 A katona politikai „D” osztály 1945. szeptember 
15-el állt fel,826 osztályvezetőnek 1945. október 1-től Stifter János tartalékos szádost,827 „D” 
tiszti beosztásba Gáspár Miklós tartalékos alhadnagyot helyezték.828  A „D” osztály 
vezetését 1945. október végén Gáspár Miklós,829 1946. január 1-től Mónos Ferenc vette 
át.830  

A szombathelyi 3. honvéd kerületi parancsnokság „D” tisztje Szilágyi György tartalékos 
főhadnagy, majd 1945. június 21-től a „D” osztály osztályvezetője Zámori István 
tartalékos hadnagy volt.831  

A pécsi 4. honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályának vezetője dr. Konkoly-Thege 
Dezső hadnagy, „D” tisztje Borbáth Ferenc törzsőrmester, „D” tiszthelyettes Egyed Jenő 
őrmester, polgári alkalmazott nyomozó Hoffer Károly, Hauk Pál, Horváth Géza, Makk 
István, gépírónő Visnyei Etelka és Sótonyi Ilona volt.832 Az osztály a Teréz utca 2. szám 
alatti épület II. emeletén székelt.833  A nyugati magyar hadifoglyok tömeges 
hazatérésével834 a „D” osztály további megerősítésére 1945. október 20-án létszámfeletti 
állományban Bató János és Baranyai József főtörzsőrmestereket és 1945. november 15-én 

                                                 
823 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4.; NA. FO. 371/59072. III/2. o.; 10. melléklet: a honvéd kerületi 
parancsnokságok „D” osztályainak elhelyezkedése, 1945-1946. 
824 PALÁSTHY  1992. 43. o.; HL. MN. IX. 1. 47. sz. ker. pság.-i pcs. 2. p.; A levéltári források nem teszik 
lehetővé, hogy a budapesti 1. honvéd kerületi parancsnoksághoz beosztott „D” állományról pontosabb 
ismereteink legyenek. Az 1946. június 15-től független kerületi „D” kirendeltségek megalakításával a 
budapesti székhelyű szolgálat feleslegessé vált és megszűntették. Feltételezhető, hogy a budapesti kerületi 
parancsnokság állományába tartozó „D” személyzet tevékenysége azt megelőzően is egybeolvadt HM 
Katona Politikai Osztállyal. 
825 HL. MN. IX. 2. 84. d. 5157/1945. 
826 HL. MN. 187/7/82. mf. 12. sz. o. npcs. 6. p. 
827 HL. HM. 852. d. 255/Eln.D.-1945. sz. (Budapest); HL. HM. 826. d. 105. sz. h. pcs.; HL. MN. 102/08/529. 
cs. 54. sz. o. npcs. 7. p. 
828 HL. HM. 825. d. 5. cs. 105. sz. h. pcs.; HL. MN. 188/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 7. p. 
829 HL. MN. 189/7/82. mf. 72. sz. o. npcs. 8. p.; Az osztályhoz történt visszahelyezése alkalmából a kerületi 
parancsnok 1945. november 21-én kelt dicséretében úgy emlékezett meg, hogy „ebből az alkalomból neki 
(…) mint a „D” osztály vezetője, illetve helyettese (sic!), felelősségteljes szolgálatát mindig a legnagyobb 
kötelességtudással, kiváló ítélőképességgel és páratlan tárgyilagossággal látta el.”  Feltételezhetjük, hogy a 
létszámhiány miatt a kerületi „D” osztály vezetését és helyettesi („D” tiszti) beosztását ugyan az a személy 
töltötte be, ezért Gáspár Miklós áthelyezése és pótlása nem volt zökkenőmentes, a 2. honvéd kerületi 
parancsnokság állományából csak 1946. január 1-el került vissza Budapestre. 
830 HL. HM. 852. d. 216/1945. D. sz. (Székesfehérvár) 
831 HL. MN. IX. 3. 87. d. 163/1945., 692/1945.; HL. MN. IX. 3. 88. d. 3291/1946.; HL. HM. 1945. Eln. 
126.563 
832 HL. MN. IX. 3. 93. d. 18. sz. b. elig. 4. p., 21. sz. b. elig. 4. p., 27. sz. b. elig. 2. p., 94. sz. b. elig. 1. p.; Az 
osztály egy darab Erika típusú táska írógéppel rendelkezett. 
833 HL. MN. IX. 3. 93. d. 2. sz. biz. ker. pság.-i pcs. 1. p.; Az osztály tevékenységének érdekessége, hogy a 
pécsi szovjet városparancsnokság 4 darab rádiókészüléket adott a pécsi 4. honvéd kerületi parancsnokságnak, 
amiből az egyiket a kerületi „D” osztály vezetőjének osztottak ki. A rádiók átadásával egyidejűleg a „D” 
osztályvezetőt és a segédtisztet megbízták a külföldi magyar nyelvű hírszolgálat ellátásával, amihez a 
szükséges hullámhosszokat is megadták. A híranyagról szóló összefoglalót naponta terjesztették fel a honvéd 
kerületi parancsnokság vezérkari főnökének és a HM Katona Politikai Osztály Rádió csoportjának. HL. MN. 
IX. 3. 93. d. 34. sz. b. elig. 5. p. 
834 A kerületek területén jelentkező honvéd személyek mellett a hadifogoly szolgálat Pécsett egy étkeztető és 
átvevő állomást tartott fenn. HL. MN. IX. 3. 93. d. sz.n. biz. ker. pság.-i pcs. melléklet. 
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a határportyázó századoktól ideiglenesen vezényelt Károly Lajos, Kispál István, Laklia 
Adám őrmestereket, mint „D” tiszthelyetteseket osztották be. A honvéd kerületi 
parancsnokságtól kirendelt sofőrök Faragó Ede és Szekeres János gépkocsivezetők voltak. 
A kerületi „D” szolgálat részt vett a külföldi rádióadók által sugárzott hírekből készíttetett 
napi jelentések összeállításában.835 

A szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokság volt az egyetlen, ahol a kerületi parancsnok 
a helyzet súlyossága miatt már 1945 júniusában a honvéd kerülettel határos jugoszláv és 
román vonalra egy-egy „D” tiszt beosztását kérte, de azt a HM nem engedélyezte.836 A 
került „D” szolgálatának osztályvezetője 1945 novemberétől Zalavári József tartalékos 
százados,837 az osztály beosztott „D” tisztje 1945. november 15-től Kerényi Károly polgári 
alkalmazott előadó, távolléte alatt Mérő Ervin polgári alkalmazott nyomozó volt.838 A 
nyomozó csoportjának tagjai Hódi Sándor, Mérő László, Ördögh Lajos, Hegedűs Vince és 
Andorka Sándor, beosztott polgári alkalmazott gépírónő Dr. Dömbör Tihamérné volt.839 A 
kerületi „D” osztály Szegeden a Berzsenyi utca 2. alatt székelt,840 az osztály őrizetesei a 
szegedi Béke utcai katonai fogházban kerültek elhelyezésre.841 

A debreceni 6. honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályának vezetője Pető Andor 
hadnagy nevelőtiszt, beosztott „D” tisztje Solymár Viktor százados, irodavezetője Ekli 
József törzsőrmester „D” tiszthelyettes, polgári alkalmazott nyomozó Kiss György volt.842  

A miskolci 7. honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályának vezetője Dévényi Géza 
százados, egyidejűleg a kerület határügyi előadója is volt. Alárendeltségébe 1945. július 6-
tól Pásztor András és Monoki Zoltán törzsőrmester „D” tiszthelyettesek tartoztak. Az 1945 
őszi megnövekedett munkateher miatt ideiglenesen 1945. szeptember 1-től polgári 
alkalmazott nyomozóként „Miskolc-i lakosokat (sic!)”  is alkalmazták.843 A kerületi „D” 
szolgálat szokásostól eltérő érdekessége, hogy felmérte a honvédségi könyvtárak 
könyvállományának számát és címét844 és bejelentési kötelezettséget írt elő a honvéd 
labdarugó mérkőzések futballistáinak.845 

                                                 
835 HL. MN. IX. 3. 93. d. 68. sz. b. ig. 3. p.; A következő városok (országok) híreit kellett figyelemmel 
kísérni: Románia, London, Párizs, Belgrád, Moszkva, New York. A hírek meghallgatásához a rádióadó 
hullámhosszát és a hírek magyar idő szerinti reggel 07:30 és este 23:30 közötti kezdő időpontját is megadták. 
836 HL. HM. 1945. Eln. 29.449 
837 HL. HM. 852. d. 10.308/Eln.D.-1946. sz. (Debrecen) 
838 HL. MN. 102/08/529. cs. 69. sz. o. npcs. 11. p.; HL. HM. 852. d. 1237/1945. D. sz. (Szeged) 
839 HL. HM. 852. d. 1350/1945., 1366/1945. D., 1753/1945. D. D. sz. (Szeged) 
840 HL. HM. 852. d. 533/1945. D. sz. (Szeged) 
841 HL. HM. 852. d. 533/1945. D. sz. (Szeged); A főfoglár Gulyás őrmester volt, az őrizetbe került foglyokat 
esetenként nem is regisztrálták [HL. HM. 852. d. 1753/1945. D. sz. (Szeged)] és gyakran adták ki 
munkavégzésre, ezért szökések is előfordultak. A beteg fogvatartottakat a helyi katonai kórház fogadta be, de 
a fennálló állapotokat szemlélteti, hogy egy 1945. novemberi ellenőrzésen 4 főnél még fegyvert is találtak. 
HL. HM. 852. d. 1753/1945. D. sz. (Szeged), 1276/1945. D. sz. (Szeged) 
842 HL. MN. IX. 6. 30. sz. ker. pság.-i pcs. 3. p.; HL. HM. 819. d. 10.126/1946.; HL. HM. 852. d. 
10.308/Eln.D.-1946. sz. (Debrecen); HL. MN. IX. 6. 95. sz. ker. pság.-i pcs. 5. p.; HL. HM. 852. d. 
1373/1945. D. (Szeged) 
843 HL. MN. IX. 7. 72. sz. ker. pság.-i pcs. 5. p., 116. sz. ker. pság.-i pcs. 9. p.; 79. sz. ker. pság.-i pcs. 2. p.; A 
kerületi parancsnoksági parancs három nappal korábban, 1945. július 3-án még Mérai Ferenc hivatásos 
törzsőrmester kinevezéséről intézkedett. HL. MN. IX. 7. 73. sz. ker. pság.-i pcs. 2. p.; 127. sz. ker. pság.-i pcs. 
6. p.; A megnövekedett létszámú miskolci nyomozói karban szolgált: Jáborszky Gyula alhadnagy, Ignác 
István, Pachmayer Béla, Kaufmann János, Kardos István, Korányi Imre, Muránszky Géza, Sebestyén Endre, 
Szathmáry Béla és József, Száraz Lajos és Kovács Gusztáv polgári alkalmazott nyomozó. HL. MN. IX. 7. 96. 
sz. ker. pság.-i pcs. 4. p., 123. sz. ker. pság.-i pcs. 1. p., 129. sz. ker. pság.-i pcs. 11-12. p., 132. sz. ker. pság.-
i pcs. 6. p.; Az áttekinthetetlen kerületi nyomozó állomány miatt a HM Katona Politikai Osztálynak és a 7. 
honvéd kerületi parancsnokságnak több személy magyar-orosz igazolványát kellett utólag érvénytelenítette. 
HL. MN. IX. 7. 2. sz. biz. ker. pság.-i pcs. 2. p. 
844 HL. MN. IX. 7. 89. sz. ker. pság.-i pcs. 14. p.; A tevékenységüknek két lehetséges magyarázata lehet. Az 
egyik, hogy teljesítsék a moszkvai előzetes fegyverszüneti egyezmény 16. pontjában foglaltakat (BACSÓ 
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4.5.8. A honvéd hadosztályok elhárító szolgálata 
 
Az ideiglenes fegyverszüneti egyezmény Magyarország számára összesen nyolc 
nehézfegyverzettel ellátott gyaloghadosztály felállítását engedélyezte,846 de közülük csak 
az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztály állt fel és került kiszállításra hadműveleti területre. Az 
alakulatok a harcokban nem vettek részt, de a háborút követően nem szerelték le, hanem az 
ország újjáépítésénél hasznosították őket. A megszállt magyarországi területeken a 
Szovjetunió további magyar alakulatokat állított fel hadifoglyokból. Ők embert próbáló 
körülmények között teljesítettek műszaki feladatokat, de nem képezték a magyar 
honvédség hadrendi részét.847 A két gyaloghadosztály mellett a háború végét követően 
alakult meg a honvéd műszaki hadosztály, ami az országon belül műszaki helyreállítási 
munkákat végzett. 

A honvéd gyaloghadosztályoknál az osztálytól függetlenül épült ki a hírszerző és 
elhárító szolgálat.848 A alakulatok korai időszakából keveset lehet tudni a szakállományról, 
a beosztások többségét nem is tudták feltöltetni. Az elhárító szolgálat működésében 
meghatározó időbeli határvonal az osztály 1945 nyarától tapasztalt szervezeti 
konszolidációja volt. 1945 őszére teljesen kiépült a csapatok „D” tiszti (elhárító) 
szolgálata.849 Az 1945. júniusi átszervezésekkel egy időben az osztály igényt formált az 
alakulatok defenzív szolgálatának irányítására is.850 1945. május-júniusától a korábban 
kialakult I/b. osztály struktúráját felváltotta (kiegészítette) az osztály által kinevezett „D” 
tiszti szolgálat.851 Eltérően alakult a honvéd műszaki hadosztály sorsa, amely a szovjetek 
által átadott magyar műszaki csapattestek összevonásával csak 1945. október 15-én alakult 
meg és kezdetektől az osztály határozta meg az elhárító személyzetének összetételét.852 Ott 
I/b. osztályt már nem is szerveztek, helyette csak a „D” tiszti szolgálat került kialakításra. 
A két alakulattípus, így a műszaki- és a gyaloghadosztályok a kezdetektől rendelkeztek 
elhárító szakszemélyzettel, de a korábban alakult gyaloghadosztályok elhárító részlegét 
még klasszikusan I/b. osztályoknak nevezték, míg a későbbi, már az osztály megjelenését 
követően felállított műszaki hadosztálynál már csak „D” (defenzív) tiszti szolgálat 
működött. Az elnevezésbeli megkülönböztetés később is megmaradt.  

                                                                                                                                                    
1947. 3-8. o.) és beszolgáltassák (megsemmisítsék) „a fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus könyveket, 
írásokat, cikkeket, stb.” (HL. HM. 1945. Eln. 38.319). A másik, hogy a HM Katona Politikai Osztály 
Nyilvántartó irodájának könyv- és folyóirat állományát bővítsék. 
845 HL. MN. IX. 7. 95. sz. ker. pság.-i pcs. 6. p.; A névjegyzék szokásos adatain felül a „D” osztály kérte, 
hogy tüntessék fel, hogy a játékos melyik poszton és korábban melyik csapatban játszott, de a különös kérés 
hátteréről nincsenek információink. 
846 1945. évi V. törvénycikk 1. a) In: GÁL, KATONA, SZILBEREKY 1970. 9. o. 
847 BOGNÁR Zalán: Magyarok hadifogságban Magyarországon, a magyarországi hadifogoly-gyűjtőtáborok a 
hazai források tükrében 1944-1945. (Doktori disszertáció) Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2006., valamint könyv alakban: BOGNÁR Zalán: 
Magyarok hadifogságban Magyarországon: hadifogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon, 1944-1945. 
Argumentum Kiadó, Budapest, 2010. 
848 A hadosztályok felállítása, műveleti területre szállítása és a HM Katona Politikai Osztály konszolidációja 
között eltelt idő alatt okafogyottá vált és teljesen eltűnt az alakulatokon belül szervezett hírszerző szolgálat. 
849 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o.; 12. melléklet a honvéd hadosztályok elhárító struktúrája, 1945-1946. 
850 Vészi István felmentéséről szóló tájékoztatás: HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 41. sz. ho. pság.-i pcs. 4. p. 
851 Az eredeti 21.365/Eln.kat.pol.-1945. sz. rendeletet 1945. április 20-án adta ki a HM Katona Politikai 
Osztály, de az első kinevezésekre csak 1945. május közepétől került sor. HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 26. sz. 
ho. pság.-i pcs. 8. p. 
852 HL. HM. 1945. Eln. 38.320; A honvéd műszaki hadosztály négy vasútbiztosító és négy vasút- és hídépítő 
zászlóalja, zászlóaljanként négy-négy századdal, századonként az ország különböző pontjain szolgált, ami 
megnehezíti területi áttekinthetőségüket. HL. MN. IX. 61. 6. d. 5. cs. 6. sz. ho. pcs. 
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Egyedül a hadosztályok „D” szolgálatának és I/b. osztályának beosztottjai sorolhatóak a 
szakszemélyzet körébe, de ők politikai megbízhatóságuk ellenére szakmailag képzetlenek 
és tapasztalatlanok voltak. A hadosztályokhoz egy-egy „D” tisztet rendszeresítettek, aki a 
hadosztálytörzs állományában szervezte és irányította az alakulat elhárítását. A hadosztály 
alacsonyabb szervezési szintjein, az ezredeknél, zászlóaljaknál és osztályoknál további 
elhárító személyzet szerepelt. A különbség az ő esetükben az, hogy ők már egyáltalán nem 
rendelkeztek a szükséges képzettséggel, de többségük MKP tag volt vagy bírta a párt 
bizalmát.853 Általában a megbízhatóságot szem előtt tartva az illetékes ezred vagy zászlóalj 
állományából jelölték ki őket, 854  ami a szakmai hiányosságok miatt nagyarányú 
fluktuációhoz vezetett. A „D” tiszt mellett a csapaterőt az alakulaton belül elkülönített 
tábori rendőrség jelentette. A hadosztály szintjén 1 fő parancsnok és egy 12 fős tábori 
rendőrraj, zászlóalj és osztály szinten 1 fő parancsnok és 6 fős tábori (fél-) rendőrraj állt 
rendelkezésre. A tábori rendőrség az elhárítás irányítása alatt tevékenykedett és a katonai 
erő bevonását igénylő fellépéseknél alkalmazták őket.855 A kiegészítést az alakulatoktól a 
nyugati országrészben felállított hadifogoly szűrő- és internálótáborokhoz vezényelt 
honvédek jelentették, akik a katona politikai kirendeltségeket is erősítették. 

Az osztály megalakulása előtt felállított 1. és 6. honvéd gyaloghadosztályok esetében 
megmaradt az I/b. osztály elnevezés és szolgálat is, de a különbségek ellenére az elhárító 
szolgálat beosztottjait 1945 júliusától mind több esetben a „D” tiszt megnevezéssel 
illették.856 Az I/b. osztály és a „D” tiszti szolgálat személyi egységesülést mutatja, hogy a 
két szervezet egy helyen működött, az értekezleteket is együtt tartották.857 Az alakulatok 
„D” tisztjei az Elhárító alosztály, illetve I. előadói főcsoport, majd 1945 őszétől az I. 
főcsoport 2. csoportjának alárendeltségébe tartoztak, illetve korlátozott lehetőségeik miatt 
együttműködtek a hadosztály állomáshelyén területileg illetékes kerületi parancsnokság „D” 
osztályaival is.858 A hadosztályok elhárítása kettős alárendeltségében látta el feladatát. 
Szakmai irányítás szempontjából a „D” tiszti szolgálat és az I/b. osztályok az Elhárító 
alosztály hatásköre alapján illetékes részlegének, az I. (előadói) főcsoport 2. csoportjának 
alárendeltségébe tartoztak, a tájékoztatókon is közösen vettek részt, de a honvéd 
hadosztály parancsnoka is élhetett felettesi jogkörével.859 Szakmai irányítás tekintetében az 
elhárító alosztályvezetőn kívül, elvben és kiemelt esetekben az osztályvezető közvetlenül 
is eljárhatott és utasíthatta a „D” szolgálatot.860 

A másik jellegzetesség, hogy a feladat kettőssége és a létszámhiány miatt, a „D” tiszti 
és a nevelőtiszti szolgálatot gyakran ugyanaz a személy látta el.861 Dr. Felkai Dénes, a 
honvéd műszaki hadosztály nevelőtisztjének visszaemlékezése szerint: „A nevelőtiszti 
munkát megnehezítette az a körülmény, hogy ebben az időben a nevelőtiszt feladata 
különösen szorosan kapcsolódott az úgynevezett „D” tiszt feladatához: mindkettő fontos 
volt és egymással nagyon is összefüggő politikai munka volt. Még nem volt központi szervi 
határozvány, amely egyértelműen megszabta volna a nevelő- és a „D” tiszt feladatát (sic!). 
(…) Ebből a tényből fakadt a nevelőtisztnek az a feladata, hogy megfigyelje és felszámolja, 
szoros együttműködésben az elhárítótiszttel, a reakciós és korrupt megnyilvánulásokat. A 

                                                 
853 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12., 16. o. 
854 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. 
855 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 13. o. 
856 HL. HM. 1945. Eln. 122.348; Az eltérő elnevezést később úgy magyarázták meg, hogy bár az I/b. osztály 
a Horthy rendszerből való, de a „D” tiszt munkáját segítette. ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. o. 
857 HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 140. sz. ho. pság.-i pcs. 5. p. 
858 HL. HM. 1945. Eln. 122.504 
859 HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 46. sz. ho. pság.-i pcs. 13. p. 
860 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 121. o. 
861 HL. IX. 61. 6. d. 1. cs. 145. o.; HL. IX. 54. 1. d. 1. cs. 49. sz. ho. pság.-i pcs. 1. p.; HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. 
cs. 62. sz. ho. pság.-i pcs. 13. p. 
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nevelő- és elhárítómunka abban az időben annyira összekeveredett, hogy a műszaki 
hadosztály megalakulásakor én voltam a nevelő osztály és a „D” tisztek osztályának, az I/b 
(elhárító) osztálynak a vezetője is (sic!). Később a két feladat szervezetileg különvált, a 
nevelőtiszt csak nevelői, az elhárítótisztek csak elhárító feladatot kaptak.” 862 

A klasszikus kémelhárításon túl, az I/b. és „D” tiszti szolgálat hatáskörébe tartozott a 
honvéd hadosztályok állományában szolgáló volt nyilas párttagok, nyilas félkatonai 
szervezetek, a német Volksbund tagjainak, valamint a német hadseregben szolgált 
személyek felderítése.863 A felderítés sikere érdekében a feljelentéseket a hadosztály 
állományától várták és az erre vonatkozó parancsot hetente kihirdették. A hivatalos 
indoklás szerint „közös és saját egyéni érdeke minden honvédnek, hogy az új honvédségnek 
ilyen egyének, akik az ország katasztrófájának okozói voltak, tagjai ne lehessenek.”864 A 
szervezeti átalakítások eredményeként 1945 júniusától megkezdődött a tiszti és legénységi 
állomány „nem megfelelő” tagjainak eltávolítása, ami a politikai motiváció miatt a HM 
részéről folyamatos tiltakozásához és a „D” tisztek számonkéréséhez vezetett.865 
Mindezeken felül, a „D” vonal változatos feladatszabásában megjelent az angolszász hősi 
halottak nyughelyével és haláluk körülményével kapcsolatos információszerzés és 
tájékoztatás.866 A hadosztályok feladatai között 1945 eleje óta jelentős szerepe volt az 
anyaggyűjtésnek, ahol a házkutatások és más cselekmények során a „D” tisztek közvetlen 
bevonását eszközölték, de hadosztályok „D” tiszti és tábori rendőri állományát használtak 
fel arra is, hogy a kitelepített német nemzetiségűektől a honvéd kincstári felszerelést és 
ruházatot még Magyarországon elkoboztassák.867  

1945 tavaszától a 6. honvéd gyaloghadosztály I/b. osztály osztályvezetője Elek Károly 
százados,868 segédtisztje dr. Egyed Tibor tartalékos hadnagy, a német tolmács869 Gaál 
Nándor, a híradó tiszt pedig dr. Raduly Sándor tartalékos alhadnagyok volt, míg a 
tényleges „D” tiszti szolgálatot Koppány Aurél látta el. Az alárendelt ezred, zászlóalj, 
osztály század „D” tisztjeit minden szervezési szinten egy ütemben, 1945. május 11-én 
nevezték ki, majd a hadosztály elvonult Ausztriába. A hazaszállítást követően a 
hadosztályt a Dunántúlon helyezték el. Elek Károly százados 1945. július 27.-én, miután 
„mint I/b. fölöslegessé vált”870, a HM KPO-ra került és a beosztást Szilágyi György 
tartalékos főhadnagy vette át.871  A legnagyobb törés és átszervezés a 6. honvéd 

                                                 
862 FELKAI  1979. 66-67. o. 
863 HL. HM. 1945. Eln. 24.433 
864 HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 6. sz. ho. pság.-i pcs. 5. p. 
865 HL. HM. 1945. Eln. 28.197.; HL. HM. 1945. Eln. 28.241 
866 HL. MN. IX. 54. 1. d. 2. cs. 19. sz. ho. pság.-i pcs. 3. p.; A magyarországi SZEB amerikai misszióján 
működött egy Sírfelkutató csoport, ami a magyar állam területén elesett katonáinak nyughelyeit kutatta fel. 
Tevékenységüket a szovjet szolgálatok kémkedés gyanújával figyelték és ugyan ezt feladatot szabták az 
osztálynak. FÖLDESI 2002. 78. o. 
867 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 170. o.; HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 32. sz. ho. pság.-i pcs. 3. p.; 1. d. 2. cs. 23. sz. 
ho. pság.-i pcs. 2. p.; HL. MN. IX. 54. 1. d. 2. cs. 23. sz. ho. pság.-i pcs. 5. p. 
868 Elek Károly századost még a „D” tiszti szolgálat kiépülése előtt, 1945. március 4-én nevezték ki az I/b. 
osztály élére. HL. HM. Ig. Biz. 2831. 35., 37-38. o. 
869  A 6. honvéd gyaloghadosztály volt az egyetlen, amit megalakulását követően szovjet kötelékben 
kiszállítottak az német-osztrák mögöttes hadműveleti területre. KIS András: Emlékezés a 6. hadosztályra. In: 
Nagy Gábor, Móricz Lajos (szerk.): Új haza, új hadsereg: Visszaemlékezések az 1945-1948-as évekre. Zrínyi 
Kiadó, Budapest, 1985. 43-60. o.; KIS 1977. stb. 
870 HL. HM. Ig. Biz. 2831. 38. o. (Elek Károly életrajza, 1945. június) 
871 HL. MN. IX. 54. 1. d. 2. cs.; HL. MN. IX. 54. d. 1. cs. 26. sz. ho. pság.-i pcs. 8. p.; Szilágyi György 
tartalékos főhadnagy eredetileg az 5. honvéd gyaloghadosztály elhárító tisztje volt. Miután a hadosztályt a 
háború véget érésével, de még az alakulat felállítása előtt feloszlatták, Szilágyi 1945. június végén először a 3. 
honvéd kerületi parancsnoksághoz került „D” tisztnek, majd a 6. honvéd gyaloghadosztály I/b. osztályát 
vezette. HL. HM. 1945. Eln. 122.504; HL. MN. IX. 3. 87. d. 163/1945., 692/1945.; HL. HM. 1946. Eln. 
18.186 
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gyaloghadosztály „D” tiszti szolgálatát érte 1946. január 17-én, amikor „az I.b.oszt. vezető 
javaslatára a ho. összes alakulataihoz beosztott ”D” tiszteket azonnali hatállyal 
szolgálatuk ellátása alól” felmentették.872 Az 1946. február 8-i állománytábla alapján a 6. 
honvéd gyaloghadosztálynál az I/b. osztályvezetői beosztást Szilágyi György tartalékos 
főhadnagy, majd százados, a „D” tiszti szolgálatot Papp Zoltán alhadnagy töltötte be.873 
1945. augusztus 21-el az ország nyugati felében állomásozó 6. honvéd gyaloghadosztály 
állományából állítottak ki 25 fő honvédet Gaál Nándor alhadnagy vezetésével a soproni 
Határellenőrző Kirendeltség őrfeladatainak ellátására.874 Amikor az osztály központja a 
megnövekedett munkateher miatt a megfelelő létszámú személyzetet sem tudta biztosítani 
a katona politikai kirendeltségeinek, a „D” tiszt ajánlására három-három főt jelöltek ki és 
osztottak be nyomozóként a hadosztálytól a kaposvári, székesfehérvári, zalaegerszegi és 
komáromi internálótábor katona politikai részlegéhez.875  

Az 1. honvéd gyaloghadosztály I/b. osztályának vezetője 1945 májusától Kovács 
Sándor főhadnagy,876  hírszerzőtisztje dr. Harmatta János tartalékos alhadnagy, 
elhárítótisztje Szende Béla tartalékos őrmester volt. A hadosztály alsóbb szintjein csak az 
ezredek esetében, ott is csak az 1. gyalogezred törzsében volt kijelölt elhárítótiszt, Pagony 
István százados személyében.877  Az alárendelt ezredeknél vagy nem töltötték be a 
beosztást, vagy az állománytábla szerint sem létezett ilyen pozíció. Kovács Sándor 
főhadnagy a hadosztály „D” tisztje is volt egy személyben. A hadosztály „D” tiszti 
szolgálatának kiépülése 1945. május 29-től vette kezdetét, egyidejűleg 20 fő „D” tiszt és 
tiszthelyettes kinevezésével. A kinevezések ad hoc jellegét bizonyította, hogy a kinevezési 
parancsok elkészülte és kiadása közötti idő alatt 7 fő esetében módosítottak utólagosan a 
kinevezéseken. A szolgálatra később is jellemző volt a fluktuáció, aminek eredményeként 
a nyáron kinevezett állomány az év végére kicserélődött. A hadosztály „D” szolgálatának 
különlegessége, hogy egyedül itt neveztek ki hírszerző tisztet Szende Béla tartalékos 
hadnagy személyében.878  

A szolgálat kiépítésével megalakult a közvetlen irányítása alá tartozó tábori rendőrraj, 
valamint kiutaltak egy Opel típusú személygépkocsit 250 liter üzemanyaggal, amit a 
hadosztályparancsnokság biztosított.879  Ezt egészítették ki 1945 szeptemberétől az 
alárendelt alakulatok „D” tisztjeinek kiutalt országos járművek (szekerek) és más 
gépjárművek. Az 1. honvéd gyaloghadosztály – a 6. honvéd gyaloghadosztályhoz 
hasonlóan – 1945 őszétől részt vett a nyugatról hazatért magyar hadifoglyok fogadásában, 
az alakulat állománya a szentgotthárdi kirendeltséget erősítette.880 

                                                 
872 HL. MN. IX. 54. 1. d. 2. cs. 6. sz. ho. pság.-i pcs. 3. p. (Hadosztály-parancsnoksági parancs a „D” tisztek 
azonnali felmentéséről és kinevezéséről, 1945. január 17.); A döntés háttere nem ismert, de illeszkedik az 
osztályon tapasztalt belső tisztogatás folyamatába, ahol az 1945 elején kinevezett, megbízhatónak tűnt, de 
használhatatlannak bizonyult személyeket eltávolították. 
873 HL. HM. 1945. Eln. 122.504; HL. HM. 1946. Eln. 18.186; HL. MN. IX. 54. 1. d. 2. cs. 
874 HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 73. sz. ho. pság.-i pcs. 2. p.; Az őrszakasz tagjait a „D” szolgálat ajánlására az 
I/b. osztály állította ki és a nyugati határszéli katona politikai kirendeltség fegyveres erejét adták. 
875 HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 106. sz. ho. pság.-i pcs. 9. p.; A hivatkozott időszakban mindkét alakulat a 
Dunántúlon állomásozott: a 6. honvéd gyaloghadosztály parancsnokság Balatonalmádiban, az 1. honvéd 
gyaloghadosztály parancsnoksága Pápán székelt. 
876 HL. HM. 1945. Eln. 28.287; Eredetileg Hajdú Elek századost akarták kinevezni az osztály élére, de ő 
névleg a „vasútbiztosító ezrednél”, ezáltal ténylegesen a 33. számú szovjet hadifogolytáborban volt. HL. HM. 
1945. Eln. 20.644 
877 HL. HM. 1945. Eln. 27.719 
878 HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 41. sz. ho. pság.-i pcs. 5. p. 
879 A személygépkocsit a hadosztálytörzs I/b. osztálya és propaganda részlege közösen használta. HL. MN. 
IX. 48. 1. d. 1. cs. 51. sz. ho. pság.-i pcs. 4. p.; 54. sz. ho. pság.-i pcs. 16. p.; HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 56. 
sz. ho. pság.-i pcs. 3. p. 
880 HL. MN. IX. 48. 1. d. 1. cs. 114. sz. ho. pság.-i pcs. 2. p., 177. sz. ho. pság.-i pcs. 1. p. 
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Az 1945 utáni honvédség harmadikként felállított hadosztálya az 1945. október 15-el 
megalakult 1. honvéd műszaki hadosztály volt.881 Az alakulatnál a nevelő és az elhárító 
munka már a kezdetektől együtt szerveződött,882 ami a hadosztály életének minden 
területén éreztette hatását.883 Mindkét ág közös feladatának tekintette, hogy az általuk 
„antidemokratikusnak” minősített személyeket eltávolítsák az alakulattól. A 
feladatrendszerben kiemelt helyen szerepelt, hogy „kíméletlenül leleplezték az 
alakulatokon belüli korrupciót”,884 de hallgattak arról, hogy a legtöbb visszaélés a „D” 
tiszti szolgálathoz kötődött.885 A hadosztály megalakulásától egészen 1946 márciusáig 
meghatározó szerepe volt dr. Felkai Dénes orvos százados és Lóránt Imre főhadnagy 
nevelőtiszteknek a szolgálat felállításában.886 1945. november 1-ig csak egy fő beosztott 
„D” tiszt, Gutray József tartalékos alhadnagy szerepelt a hadosztálynál, de ő is a 
Nevelésügyi osztály állományában került feltüntetésre. A „nevelő és „D” csop. feltöltésére” 
1945. november 1-től kezdődött, amikor a hadosztály „D” tiszti szolgálat vezetőjévé 
Szilágyi László hadnagyot nevezték ki. A két ág, a nevelői és elhárító munka csak 1946 
tavaszán, a volt nyugatos tisztek szisztematikus eltávolítását követően vált ténylegesen 
külön, addig a hadosztály nevelő és „D” tiszti értekezleteit is együtt tartották. A hadosztály 
Dolgozó Honvéd címmel saját sajtóorgánumot adott ki 1945 Karácsonyától, ami az MKP 
szócsövévé vált, szerkesztői és szerzői gárdáját a nevelő és elhárító tisztek alkották.887 
 
 
4.6. Nyilvántartó alosztály 
 
Az osztályvezető-közvetlen Nyilvántartó csoportot, majd főcsoportot és alosztályt a 
kezdeti időszakban – az elnevezés hasonlósága miatt – nem mindig tudták 
megkülönböztetni az Elhárító alosztálytörzs alárendeltségébe tartozó, Kornis Pál 
alhadnagy vezetése alatt álló Nyilvántartó irodától. A Nyilvántartó csoport az osztály 
központi nyilvántartásának szerve volt,888  az osztály katonai és katonapolitikai 
nyilvántartásáért felelt, gyűjtötte az egyes szervezeti egységektől befutó, egyes 

                                                 
881 HL. HM. 1945. Eln. 38.320; HL. MN. IX. 61. 6. d. 5. cs. 6. sz. ho. pcs. 
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819. d. 10.246/1946. 
883 „Felt űnt nekem, hogy a honvéd csapatok menetközben a katona-dalokat nem folyamatosan, hanem a 
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kell irtanunk minden olyan szokást, amely az idegen megszállásra emlékeztet. Ezért megtiltom, hogy a 
jövőben a jó magyar katonadalainkat csapataink ilyen németmajmoló módon énekeljék.” HL. MN. IX. 61. 6. 
d. 5. cs. 5. sz. ho. pcs. 11. p. 
884 HL. MN. IX. 61. 6. d. 1. cs. 145. sz. 
885 A „korrupciós” probléma kezelése akkor vált kényelmetlenné, amikor kiderült, hogy a hadosztály 
csapattestének budapesti túlkapásaiban és az önkényes razziáknál a „D” tisztek és tiszthelyettesek vezető 
szerepet játszottak. HL. HM. 1946. Eln. 10.246 
886 HL. MN. IX. 61. 6. d. 3. cs. 5. sz. ho. pság.-i pcs. 1-2. p. 
887 HL. MN. IX. 61. 6. d. 1. cs. 145-146.; HL. MN. IX. 61. 6. d. 7. cs.; HL. MN. IX. 61. 6. d. 5. cs. 6. sz. ho. 
pcs.; 18. sz. ho. pcs. 15. p.; HL. MN. IX. 61. 6. d. 3. cs. 5. sz. ho. pcs. 1. p.; 6. sz. ho. pcs. 1. p. 
888 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/9. o. 
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személyekre vonatkozó jelentéseket és hírszerzői híranyagot.889 Vezetője az 1945. júniusi 
időszaktól Kriskó Sándor főhadnagy volt.890  Az osztály központi nyilvántartásának 
részlege az 1945. június 22-i osztály napi parancsban tűnt fel először, ami látszólagos 
párhuzamossághoz vezetett. Az osztály napi parancs elosztó szerinti megnevezéseinek 
sorában első alkalommal helytelenül írták, majd áthúzták az alosztály nevét. A kezdetben 
Nyilvántartó csoportnak nevezett szervezet mellé zárójelben írták oda, hogy „/Krisko 
fhdgy. ur/”, míg a korábban Kornis Pál nevével szerepeltetett Nyilvántartó iroda nevét a 
funkció jellegét jobban szemléltető „Kartotékiroda” -ra javították.891 A csoport 1945 
őszétől már alosztályként szerepelt Gát Zoltán alezredes hírszerző alosztályvezető 
irányítása és felügyelete alatt, majd hivatalosan 1945. szeptember 26-al megszűnt.892 
 
 
4.7. Rádió csoport 
 
A Rádió csoport létrejötte Pataky Ernő csoportvezető 1945. május 1-i áthelyezéséhez 
köthető.893 Az osztály többi vezetőjéhez hasonlóan Pataky is az osztály Budapestre történt 
költözését követően került ismét kapcsolatba Pálffy Györggyel, felvétele és kinevezése az 
osztályvezető szempontjából egyértelmű volt. Pálffy bizalommal fordult Pataky felé, aki 
rádió műszaki alkalmazottjaként dolgozott az Egyesült Izzónál és tartalékos híradó 
főhadnagyi rendfokozatot viselt.894 Baráti kapcsolatuk miatt került a HM Katona Politikai 
Osztályra és Pálffy kinevezte őt az újjászerveződő magyar rádiófelderítés élére.895 

Az osztály 1945 májusa és júniusa közötti időszakára vonatkozóan szűkösek a releváns 
forrásaink. Pataky Ernő igazolási eljárásának lefolytatásáig, 1945. május 1-én ideiglenesen 
került az osztályra.896  A honvédelmi tárca által köröztetett iratok láttamozásaiból 
megállapíthatjuk, hogy 1945. május 10-én már megjelent (helytelenül) a „Rádió főcsoport” 
neve, majd 1945. május 16-án Pataky Ernő aláírása, de a részleget 1945. május 18-tól 
szerényen már csak „Rádió csoport”-nak címezték.897 A szervezet az osztálynak a Nádor 
utcába történő átköltözést követően is „Rádiócsoport”-ként898 jelent meg és Pataky Ernő 
1945. június 2. és 9. közötti politikai igazolását követően polgári alkalmazott előadóként 
került a csoportvezetői beosztásba.899 Nem vitatva szakmai képességeit, Pataky kinevezése 
önmagában még nem jelentette a korábban méltán híres magyar rádióelektronikai felderítés 
és kódfejtés egyidejű újjászervezését. A szolgálat helyzetét nehezítette a megfelelő 
szaktudással rendelkező személyi állomány és technikai ellátottság hiánya. 

A nyugati hadifogoly-szállítások 1945. őszi megindulásával a Hírszerző-alosztály 
állományába és Gát Zoltán alezredes felügyelete alá tartozó Rádió csoport beosztottainak 
száma folyamatosan nőtt. 1945. szeptember első hetében az alosztály állománya már elérte 
a 60 főt.900 A Hírszerző és Nyilvántartó alosztály 1945. szeptember 26-i megszűnésével901 

                                                 
889 A HM KPO Nyilvántartó alosztályát az előd 2. vkf. osztály Nyilvántartó alosztályához hasonlóan 
szervezték meg, de adatgyűjtési körük és funkciójuk a tárgyalt időszakban eltéréseket mutat. ÁBTL. 4.1. A–
414/2. 9. füz. 1-19. o.; HARASZTI 2007. 177-178. o. 
890 HL. MN. 102/08/529. cs. 15. sz. o. npcs. 
891 HL. MN. 102/08/529. cs. 15. sz. o. npcs. 
892 HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs. 7. p. 
893 HL. HM. 825. d. 5. cs. 22. sz. h. pcs. 
894 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 186-187. o. 
895 ÁBTL. 2.1. IV/32. 2. o. 
896 HL. HM. 1945. Eln. 23.700; HL. 826. d. 19. sz. h. pcs. 
897 HL. HM. 826. d. 14., 18-19. sz. h. pcs. 
898 HL. MN. 102/08/529. cs. 2. o. npcs. 
899 HL. HM. 1945. Eln. 27.912 
900 HL. MN. 188/7/82. mf. 49. sz. o. npcs. 9. p.; 50. sz. o. npcs. 12. p.; Így került 1945-ben hadifogságból az 
osztályra például: Bánfalvi Szaniszló (HL. MN. 190/7/82. mf. 6. sz. o. npcs. 10. p.), Domszky József (HL. 
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a Rádió csoport tagjainak fedőkód váltása mellett személyügyileg a régi Nyilvántartó 
alosztályhoz kerültek át.902 Az adminisztratív lépéssel a nyilvántartás és rádiófelderítés 
tovább folytathatta tevékenységét.903  

A vezető szakemberek hiánya szükségessé tette a korábban a 2. vkf. osztályon szolgált 
és a HM KPO-nak megnyert személyek bevonását.904 A Rádió csoport megalakulásakor 
elsők között került ideiglenes áthelyezésre Wank Richárd Marcell tartalékos főhadnagy és 
Porubszky Jenő tartalékos hadnagy, aki Dr. Haris Ervin tartalékos századost és Bartha 
Dezső őrmestert is beajánlotta.905 Mindannyiukra jellemző, hogy személyükről Pálffy 
György osztályvezetői igazoló nyilatkozatának jellemzésében a „még nem ismerem” 
mondat szerepelt.906  A csoport beosztottai között meghatározó volt Szentfalvy Jenő 
címzetes (nyugállományú) alezredes. Idős kora ellenére szolgálatra jelentkezett a 
szerveződő magyar haderőnél, de különböző okokra hivatkozva nem kínáltak fel neki 
beosztást. Végül – ahogyan igazolási irataiban fogalmazott – „más irányba történt 
érdeklődés”-ére907  1945. július 15-én nyerte el beosztását a HM Katona Politikai 
Osztályán.908 Szentfalvy Jenő nyugállományú alezredes tevékenységéről keveset tudunk, 
de Gát Zoltán hazaérkezését követően tiszteletdíjasként került az osztályra és mint volt 
rejtjelfejtő a Rádió csoport és a Hírszerző alosztály újjászervezését segítette. 

A korlátozott lehetőségek és kezdetleges eszközök miatt a Rádió csoport legfontosabb 
feladata technikai jellegű volt, az osztály központi és területi kommunikációs 
lehetőségeinek kiépítéséért felelt.909 Hiába állt az osztály a szovjet SZEB szemében 
kitüntetett helyen, kérelmeit nem támogatták. Kérését, hogy tevékenységük jellege miatt 
saját rádió hálózatot építhessenek ki, a szovjetek részéről Jákov Alekszandrovics 
Malevszkij, Nyikolajcsuk és Kolesznyik ezredesek úgy hárították el, hogy „a katonai 
nyilvántartó oszt.910 részére kért rádió hálózat nem engedélyezhető. A hírváltást a meglévő 
vezetékes eszközökön kell lebonyolítani.” A szovjetek indoklása szerint a meglévő magyar 
vezetékes hálózatokon „rejtjelezett táviratok is közvetíthetők” 911. Mivel a csoport nem 
tudta az osztály saját kommunikációs rendszerét kialakítani, a vidéki üzeneteket még 1946 
tavaszán is nyílt távmondatok formájában adták le a segédtiszten keresztül.912 1945 
szeptemberével, ha eleinte kezdetleges eszközökkel is, de megindult a Rádió csoport 
rádiófelderítése, a nyugati legális rádióadások lehallgatása.913 A csoport a háborúból 

                                                                                                                                                    
MN. 191/7/82. mf. 29. sz. o. npcs.), Molnár Lajos (ÁBTL. 2.1. VII/22. 51. o.), Wohryzka József (HL. HM. 
825. d. 123. sz. h. pcs.) stb. 
901 HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs. 7. p. 
902 A Rádió csoport az osztály szervezeti rendjében nem rendelkezett külön (római számú) fedőkóddal. A 
Hírszerző- (III.) és Nyilvántartó alosztályok (II.) megszűnését követően az állományt a korábbi hírszerző 
fedőszámok alól adminisztratív módon a nyilvántartáshoz vezették át. 
903 HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs. 15. p. 
904  A magyar rádiófelderítés szervezetéről, működéséről és sikereiről: RITTER László: A magyar 
rádiófelderítés a második világháborúban. Felderítő Szemle 2010/2. 149-168. o. 
905 HL. HM. 1945. Eln. 27.520; HL. HM. 1945. Eln. 30.897; HL. HM. 825. d. 5. cs. 20. sz. h. pcs.; HL. HM. 
825. d. 5. cs. 51. sz. h. pcs.; HL. HM. Ig. Biz. 4532. 
906 HL. HM. 1945. Eln. 24.350; HL. HM. 825. d. 5. cs. 34. sz. h. pcs. 
907 HL. HM. 1945. Eln. 126.075 (Szentfalvy Jenő előlétetési kérelme, 1945. október 17.) 
908 HL. HM. 825. d. 5. cs. 63. sz. h. pcs. 
909 NA. FO. 371/59072. III/8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11. o. 
910 A hivatkozott időszakban a honvédelmi miniszternek a katonai főnök útján alárendelt HM Katona 
Politikai Osztály. MARKÓ 2011. 20-23. o. 
911 HL. HM. 847. d. (A SZEB által 1945. szeptember 25-én adott közlések) 
912 HL. MN. 191/7/82. mf. 24. o. npcs. 7. p.; A szovjet SZEB még 1946 júniusában sem engedélyezte, hogy a 
honvédség csapatkiképzésein R/3. rádióadó-vevőt használjanak, helyette vezetékes kommunikációt kellett 
alkalmazni. 
913 ÁBTL. 2.1. IV/32. 2. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o.; FÖLDY 1989a. 51-52. o. 
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visszamaradt műsorvevő készülékekkel kezdte meg a munkáját, sokan magánlakásokból 
dolgoztak.914  

Az osztály legkritikusabb pontja a Rádió csoport volt. A 2. vkf. osztály volt 
alkalmazottainak felkutatása, szűrése és újraalkalmazása még nem jelentette, hogy az 
osztály által követett politikai irányvonal támogatásra talált volna a csoport tagjaiban. Az 
1945 őszi nemzetgyűlési választások eredménye morális és politikai törésként érte a 
katonai szolgálatot. Ők a HM KPO-n uralkodó politikai beállítottsággal nem tudtak 
azonosulni, de nem tudtak szabadulni sem, mert az osztály vezetése nem nélkülözhette 
szaktudásukat.915 
 
 
4.8. Adminisztratív egységek 
 
4.8.1. Gazdasági Hivatal 
 
Az osztály Gazdasági Hivatala 1945. június 8-án alakult meg, főnökévé Kiss Géza 
hadnagyot nevezték ki.916 Az osztályra áthelyezték és egyidejűleg számvivőknek osztották 
be Gál Gyula és Kosztik József őrmestereket.917 A megalakulást követően a hivatalt a 
Nádor utcai épületben ideiglenes jelleggel a földszinten, a Segédhivatal melletti szobában 
helyezték el.918  Az újonnan létrejött gazdászati egységet Kruchina Viktor őrnagy 
osztályvezető-helyettesnek rendelték alá, akit a számadótesti parancsnoki teendők 
ellátásával is megbíztak.919 Az osztály Gazdasági Hivatala 1945 őszén kibővült. 1945. 
október 20-al beosztották Kuszter Lajos polgári alkalmazottat számvivőt, Pánti András 
főtörzsőrmestert épületkezelő tiszthelyettest, Kirchofer Irén polgári alkalmazott gépírónőt 
és Acsai János polgári alkalmazott küldöncöt. A számadótest parancsnokának 24 órát 
meghaladó helyettesítésére Balogh Zoltán őrnagyot, majd áthelyezését követően dr. 
Nyerges Pál századost bízták meg.920 

A Gazdasági Hivatal legnagyobb problémája a tárgyalt időszakban az ország életére 
jellemző pénzromlás mértékének az osztály gazdálkodására gyakorolt hatása és az 
alkalmazottak megélhetési nehézségeiből eredő gondok voltak. Az osztályon még súlyos 
nehézségnek számított az infláció rohamos növekedése, a lakáshelyzet megoldatlansága, az 
élelmezési és ruházkodási nehézségek, a fűtőanyaghiány, amelyek a családosokat még 
jobban sújtották.921  Az osztály növekvő létszáma és feladatai hatalmas munkaterhet 
jelentettek a Gazdasági Hivatal néhány fős apparátusának.922 Az osztályon dolgozók 1945 
nyarán egyre gyakrabban kértek illetményelőleget, míg a hivatali kifizetéseket egyre 
jobban nehezítették a szűkös források, valamint az inflációs árfolyam-változások nyomon 
követését szolgáló hivatalos közlönyök hiánya.923 Az állomány semmilyen pótdíjra nem 

                                                 
914 SZŐNYI István: A magyar katonai rádióelektronikai felderítés technikatörténete 1945-1990. Felderítő 
Szemle 2007/E. 222. o.; HL. HM. Ig. Biz. 4780. 17. o.; A csoport gyűjtötte a polgári rádióadókat, 
amelyekből nyugta ellenében az osztály vezetőinek is kölcsönöztek. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 43. o. 
915 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 85. o. 
916 HL. HM. 1945. Eln. 125.766 
917 HL. HM. 825. d. 5. cs. 47. sz. h. pcs. 
918 5. melléklet: az osztály Nádor utcai épülete. 
919 HL. MN. 102/08/529. cs. 4. sz. o. npcs. 3. p., 5. sz. o. npcs. 2. p. 
920 HL. HM. 826. d. 117. sz. h. pcs.; HL. MN. 188/7/82. mf. 52. sz. o. npcs. 10. p., 55. sz. o. npcs. 18. p. 
921 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 27. o. 
922 HL. MN. 188/7/82. mf. 46. sz. o. npcs. 9. p. 
923 HL. MN. 102/08/529. cs. 21. sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 46. sz. o. npcs. 10. p.; HL. MN. 
189/7/82. mf. 68. sz. o. npcs. 6. p. 
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volt jogosult,924 ráadásul az osztály hétköznapjain „a pénz már semmit nem ért, a fizetésért 
nem lehetett vásárolni.”925 Ha a szigorú gazdálkodási szabályok miatt a hivatal nem is 
tudott illetményelőleget adni, mert „nem volt az osztálynak pénze”926, az osztályon 
karitatív tevékenységet is folytató Jóléti csoport ezt – lehetőségei ésszerű határáig – 
megtehette.927  Az alkalmazottak munkába járásának biztosítására a hivatal 
villamosbérleteket juttatott és megszervezte a honvéd személyek élelmiszerjeggyel történő 
ellátását,928 a téli időszakot megelőzően pedig gondoskodott a szociálisan rászorulók és a 
honvéd személyek ruházati ellátásáról.929 

A pénzromlás miatt az első megszorító intézkedések egyikeként minimálisra kellett 
szűkíteni a túlóradíjak kifizetését és a fővárosi tömegközlekedésre – az osztály beosztottjai 
által igénybe vett újraindult villamosközlekedésre – fordított keretösszeget. Az osztály 
egyik legköltségesebb részlege a Nyomozó főcsoport volt, ahol a nagy létszám és a 
(tömeg-) közlekedési eszközök igénybevételének szüksége miatt a főcsoportnál 
rendelkezésre álló, lefoglalt kerékpárokat részesítették előnyben. Az üzemanyag költségek 
csökkentésére és a járművek hatékonyabb kihasználására a vidéki utak során megpróbálták 
összeszervezni az egyes csoportok és főcsoportok tevékenységét, ide értve például az 
anyag- és fogolyszállítások lebonyolítását.930 

Az ellenőrizhetetlen és fedezet nélküli kifizetések ellenőrzésére Pálffy György 1945 
júliusától minden pénzigényléssel kapcsolatos ügydarab bemutatását attól tette függővé, 
hogy az igényt előzőleg a hivatal főnökével és a számadótest parancsnokával 
megbeszélték-e, majd utóbbi – a pénzügyi fedezet alapján – bemutatás előtt ellenjegyezte-
e.931 Pálffy a gazdálkodással kapcsolatos elvét úgy foglalta össze, hogy „a kincstári 
javakkal való okszerű gazdálkodás nemcsak a fennálló rendelkezések értelmében kötelező, 
hanem az új magyar demokratikus hadsereg minden tagjának egyéni kötelessége is kell, 
hogy legyen.”932 Késő ősszel az osztály eszközeinek pazarlása és a kisebb értékű lopások 
miatt az osztályvezető már erélyesebben lépett fel és kijelentette, hogy „a feleslegesen 
pazarló a demokratikus rend ellensége!”933 A felesleges és pazarló gazdálkodás mellett az 
osztályon jellemzőek voltak a lopások is. A Nádor utcában tapasztalt lopások szálai 
például Szalay Péterhez is elvezettek, aki nem csak a szobákban hagyott tárgyakat, de a 
hivatal által kiosztásra került élelmiszercsomagokat is megdézsmálta. Az osztályon 
uralkodó állapotok komikuma, hogy a beosztottak sok mindent visszaloptak tőle, de 
megkérték Kruchina Viktort, hogy fékezze meg unokatestvérét.934 

                                                 
924  ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 28. o.; Az 1945 őszi nemzetgyűlési választásokat és az előirányzott 
létszámcsökkentést követően ezen változtatott volna a „belbiztonsági szak” státusz létrehozása, ami nem 
valósult meg. HL. HM. 1945. Eln. 48.898; OKVÁTH  2013. 254. o. 
925 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 58. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
926 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 59. o.; Az ország és az osztály nehéz anyagi helyzetében az osztály nem csak 
üldözte a gazdasági bűncselekményt elkövetőket, de a jó üzlet reményében az együttműködését is felajánlotta. 
Érdi Sándornak, a MFP képviselőjének Pálffy György „elmondotta, hogy az államkassza nem képes a 
Katonapolitikai Osztály kiadásait fedezni, és ezért ő kénytelen – természetesem a kommunista párt és hivatali 
fölöttesei jóváhagyásával – a maga erejéből pénzforrásokat fakasztani.” A HM Katona Politikai Osztály 
kétes üzletei a Gazdasági Rendészeti Osztálynak (GRO) is problémát okozott és megpróbálta keresztülhúzni 
a katona politikai rendőrség ügyleteit. SZÁSZ 1989. 150., 153. o.; OROSZ István: A Westminster-modell. 
Katalizátor Iroda, Budapest, 1993. 66. o. 
927 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 11. o.; HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 7. p. 
928 HL. MN. 187/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 6. p., 52. sz. o. npcs. 9. p. 
929 HL. MN. 102/08/530. cs. 4. sz. o. npcs.; HL. MN. 102/08/529. cs. 72. sz. o. npcs. 7. p., 77. sz. o. npcs. 5. p. 
930 HL. MN. 102/08/529. cs. 22. sz. o. npcs. 2. p., 23. sz. o. npcs. 7. p. 
931 HL. MN. 188/7/82. mf. 46. sz. o. npcs. 12. p.; HL. MN. 102/08/529. cs. 33. sz. o. npcs. 4. p. 
932 HL. MN. 102/08/529. cs. 22. sz. o. npcs. 2. p. (Túlóra díjak és villamos költség felszámításának 
szabályozása, 1945. július 3.) 
933 HL. MN. 102/08/529. cs. 66. sz. o. npcs. 9. p. (A kincstári vagyon védelme, 1945. november 6.) 
934 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 174. o. 
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4.8.2. Jóléti csoport és étkezde 
 
A Gazdasági Hivatalon belül alakult Jóléti csoport az osztályon dolgozók ellátási és 
szociális problémáival foglalkozott.935  A Jóléti csoport személyzete létszámfeletti 
állományban, szervezési szempontból a Gazdasági Hivatal állománytáblázatában 
szerepelt936 és vezető nélkül, kisegítő, önsegélyező feladatokat látott el az osztályon.937 A 
csoport korábbi működése az 1945. őszi létszámcsökkentéssel egyidejűleg vált probléma 
forrásává, amikor a csoport létszámfeletti beosztottait törölni kellett az osztály 
állománytáblázatából.938 

A csoport megalakításának célját és hatékonyságát az osztályon úgy foglalták össze, 
hogy „létrehoztunk ugyan egy beszerző csoportot, valami kis teherautó is volt, de csak 
nagyritkán sikerült valamit szerezni.”939 Az osztály a Jóléti csoport a működését egy külön 
erre a célra létrehozott jóléti alapból fedezte, ami egyre kevesebbet ért. 1945. augusztus 28-
től az osztályon tapasztalt fegyelmi vétségekre tekintettel kiszabott 50, 100, 300 Pengő 
bírságok a jóléti alap pénztárába folytak be, amiről külön füzetet vezettek. Az első 
bevételek már 1945. szeptember 1-én megjelentek, amikor két esetben szabtak ki fegyelmi 
vétség miatt 300 Pengő értékű bírságot, majd a csak szeptemberben kiszabott fenyítések 
bírságaival együtt legalább 1500 Pengő befizetés történt az alap javára.940 A pénzromlás 
miatt a legmagasabb kiszabható bírság összege 1945 őszére 500 Pengőre emelkedett.941 Ezt 
követően, mert az 1945-ös év utolsó hónapjaiban a havi fizetések már csak egy-két napra 
voltak elegendőek, a ténylegesen kiszabott és behajtott bírságok kikoptak az osztály 
fenyítési gyakorlatából. 942 

A romló gazdasági helyzetben a Jóléti csoportot „ellenőrzés és tanácsadás” 
szempontjából a korábban átalakított szakszervezeti csoport alá rendelték és tagjaik közül 
egy háromtagú bizottságot jelöltek ki:943 Solt Lajos hadnagyot, Vizi Tamást és Kuthi 
Beatrixot. Az osztály által biztosított anyagi lehetőségek és az étkeztetés kapcsolatban állt 
egymással, „(…) a közhitben akkor is úgy élt, valószínűleg ma is sokan gondolják, hogy 
egy ilyen szerv valamilyen különleges elbánásban részesült, netán az ott dolgozók tejben-
vajban fürödtek.” A valóságban az osztályon dolgozók megfelelő ellátása nem volt 
megoldott. Kornis Pál visszaemlékezése szerint „a szó valódi értelmében éheztünk, 
kenyeret alig /május közepétől lett 15 dkg a kenyér fejadag/, húst egyáltalán nem láttunk. 
(…) Étkezést naponta egyszer tudtunk biztosítani, váltakozva szárazborsó- és babfőzeléket, 
egy kis paprikás olajjal leöntve.”944 Az étkeztetésben résztvevő alkalmazottak 1945. 
augusztus 25-én gyűltek össze először étkezde választmányuk megválasztására. Az étkezde 
választmány elnöki teendők ellátásával Gát Zoltán alezredes bízták meg, akinek 
áthelyezését követően tisztségét 1945. október 1-el Korondi Béla őrnagy vette át.945 

                                                 
935 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 11. o. 
936 HL. MN. 188/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 18. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 52. sz. o. npcs. 13. p. alapján. 
937 A csoport és az MKP helyi pártszervének önkéntes feladatszabása és a tagok is azonos körből kerültek ki. 
HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 46. o. 
938 HL. MN. 102/08/529. cs. 63. sz. o. npcs. 10. p. 
939 HL. Tgy. 295. d. 98. őe. 58. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
940 HL. MN. 188/7/82. mf. 46. sz. o. npcs. 5. p., 47. sz. o. npcs. 6. p., 49. sz. o. npcs. 7. p.; HL. MN. 188/7/82. 
mf. 50. sz. o. npcs. 18. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 53. sz. o. npcs. 12. p. 
941 HL. MN. 189/7/82. mf. 67. sz. o. npcs. 9. p. 
942 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 58. o. 
943 HL. MN. 102/08/529. cs. 9. sz. o. npcs. 7. p. 
944 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 31-32., 58. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
945 HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 6. p., 56. sz. o. npcs. 5. p. 
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A Jóléti csoport bizottsága a lehetőségeihez mérten igyekezett támogatni a szűkös 
anyagi lehetőségek között dolgozó osztályt és alkalmazottait, megszervezte a napi egyszeri 
meleg étkezést és reggeliztetést. A szűkös lehetőségekre jellemző volt, hogy a mély- és 
lapostányérokat, az evőeszközt és az osztályon reggelizők esetén egy poharat is mindenki 
maga adta le az étkezdében.946 Az osztályon dolgozók étkezési költségét a pénzromlás 
miatt egyre inkább az étkezésben résztvevőkre kellett terhelni. 1945. október elején már 
50 %-os áron számította fel az osztály az ebédet, amit előzetesen 65 Pengőben állapítottak 
meg. A Gazdasági Hivatal a romló pénzügyi helyzetben összegezte a kiadásait és 
megállapította, hogy napi 300 Pengőbe került a fejenkénti étkeztetés, ezért a 150 Pengős 
felár okán további 75 Pengő befizetésére kötelezték a beosztottakat. 1945. november 13-án 
a novemberi étkezési költséget már 420 Pengős teljes áron, illetve annak 50 %-án 
becsülték.947 Az egyetlen könnyebbséget a vidéki élelmiszer-beszerzés jelenthette volna, 
amiért a csoport volt felelős. A Jóléti csoport, vagy az étkezde beszerző útjait az osztály 
anyagilag támogatta, mert csak a vidéki utak során lehetett valamit cserélni és azt az 
osztály alkalmazottai közötti szétosztani, de ez sem volt elegendő.948 

Az étkezde személyzetét szakképzett állománnyal, vezénylés útján tartották fenn. Az 
osztályon főszakácsként Matura Ernő tizedes és Vitéz Árpád szakaszvezető dolgozott, 
majd 1945. július 25-től kisegítő szakácsként Juhász László önkéntes honvédet is az 
osztályhoz vezényelték.949  Matura Ernő vezénylésének 1945. szeptember 15-i 
megszűntetését követően, helyét Honfi Károly honvéd szakács vette át.950 Az étkezde 
felszolgálói a Jóléti csoport és az osztály tagjai voltak.951  

Az étkezde és konyha átlagosan 320 fő, elsősorban az osztályon dolgozók étkezéséről 
gondoskodott. A valóságban 1945 szeptemberéig az osztályvezető nem tudta pontosan, 
hogy hivatalosan ki is dolgozik vagy véli úgy, hogy dolgozik a HM KPO-n. A 
létszámfeletti, főleg a polgári alkalmazott nyomozók népes táborát gyarapították az 
osztályon szolgálatot teljesítő személyek családtagjai, akik folyamatos jelenlétükkel az 
osztályon folyó munka bizalmas jellegét megkérdőjelezve jártak ki-be a Nádor utcai 
épületben. Pálffy György mind erélyesebben tiltotta, hogy családtagok részt vegyenek az 
osztály-étkezésben, akár helyben fogyasztásról, akár elvitelről volt szó és minden erre 
vonatkozó kérelmet elutasított.952 
 
 
4.9. Egyéb szervezeti egységek 
 
4.9.1. Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete helyi alcsoportja 
 
Az osztályon dolgozó szakszervezeti tagokat a megjelenési kötelezettség terhe mellett 
először 1945. július 3-án, péntek reggel 8:00 órára hívták össze az étkezdébe, ahol egy 
rövid gyűlés keretében megválasztották a helyi bizottság tagjait. A szakszervezeti ügyek 
intézője Vizi Tamás polgári alkalmazott nyomozó volt. A bizottságba az osztályon 
dolgozók arányában további négy tag, két fő polgári alkalmazott, egy fő katona állományú 
és egy fő polgári altiszt került delegálásra. 953  A szakszervezeti intéző bizottságba 
Sinkovits László polgári alkalmazottat, Winternitz Mária gépírónőt, Bartha Dezső 
                                                 
946 HL. MN. 102/08/529. cs. 61. sz. o. npcs. 4. p. 
947 HL. MN. 102/08/529. cs. 68. sz. o. npcs.  
948 HL. Tgy. 295. d 3098. őe. 58. o.; HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 7. p. (a) 
949 HL. MN. 102/08/529. cs. 23. sz. o. npcs. 4. p., 35. sz. o. npcs. 5. p.  
950 HL. MN. 188/7/82. mf. 52. sz. o. npcs. 13. p. 
951 HL. MN. 102/08/530. cs. 7. sz. o. npcs. 13. p. 
952 HL. MN. 187/7/82. mf. 30. sz. o. npcs. 2. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 12. p. 
953 HL. MN. 102/08/529. cs. 36. sz. o. npcs. 9. p. 
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őrmestert és Bata Ferenc altisztet választották meg.954 Az osztályon választott képviselettel 
rendelkező szakszervezet hirdetőtáblája a Nádor utcai épület főkapuja alatt, a portásfülke 
mellett kapott helyet és Pálffy György is támogatta tevékenységüket.955 

Az 1945. november 23-án megtartott taggyűlés az osztály szakszervezeti csoport 
vezetőségébe Vizi Tamás helyett vezetőnek Weiner Imrét, szövetkezeti megbízottnak Solt 
Ibolyát választotta meg. A változással egyidejűleg Sinkovits Lászlót utasították, hogy a 
szakszervezeti bélyegzőket és irattárat Weiner Imrének adja át. A szakszervezeti alcsoport 
titkári posztjára nem választottak meg senkit, de a következő választásig megbízással Solt 
Lajos hadnagy látta el a titkári feladatokat.956 A hivatkozott időszakban Weiner Imre és 
Solt Lajos az Elhárító alosztálynak alárendelt Nyilvántartó irodán, Solt Ibolya a Tanács-
féle (társadalmi) csoportban dolgozott.957 Beosztásuk bizalmi jellege miatt mindhárom 
esetben vélelmezhetjük kommunista párttagságukat és az 1945. őszi személyi változások 
mögött meghúzódó MKP pozíciószerzést az osztályon. Az elkövetkező egy évben az 
osztály szakszervezeti működése fokozatosan leépült, majd teljesen megszűnt.958 
 
 
4.9.2. Kulturális és Vigalmi Bizottság 
 
Az 1945. szeptember 5-én délután 16:00 órakor az étkezdében megtartott osztályértekezlet 
egyik célja volt, hogy megválasszák az osztály Kulturális és Vigalmi Bizottságát. A 
bizottság elnökének Dudás Béla polgári alkalmazott előadót választották meg, a bizottság 
további tagjai: Finger Emma, Gimesy Oszkárné, Bíró Ferencné, Steiner Ibolya, Miklós 
László hadnagy, Tahy György, Sugár Vilmos és Sugatagi Tamás lettek.959 A bizottság 
működése során együttműködött a helyi kommunista pártszervezettel, ami szintén fontos 
szerepet szánt magának az osztály beosztottainak hétköznapi életében. A Kulturális és 
Vigalmi Bizottság a kultúra vonalán rendezvényeket szervezett és kikapcsolódási 
lehetőséget kínált a dolgozóknak. A bizottság közbenjárására a Nemzeti Színház igazgatója 
1945. november 12-től a hétvégi és ünnepnapokat kivéve naponta 1 darab színházjegyet, 
1946 februárjától a Madách Színházba heti 6 darab jegyet külön napokra, párosával 
bocsátott az osztályon dolgozók rendelkezésére.960 

Mint minden szervezet életében, a bizottság a kultúrán kívül nagy hangsúlyt helyezett a 
vigalmi részre is. Az 1945. őszi vállalkozásnak nem kisebb célkitűzése volt, mint csapatot 
kovácsolni abból a HM KPO-ból, amelynek csak 1945. szeptember 1. óta volt hivatalos 
állománytáblája, rendezettebb személyi viszonyai.961  Céljuk volt, hogy a fiatal 
átlagéletkorú, idejük többségét szolgálatban töltő alkalmazottakat megpróbálják összehozni. 
A fiatal beosztottak nagy száma feltételezte, hogy többségük ifjú kora és „legszebb évei” 
elvesztek a háború sodrában, így mindannyian 1945 után próbálták bepótolni azt az időt, 
ami magánéletükből kiesett. Az osztályon „annyi fiatal nő és férfi között, akiknek nincs 
lehetőségük magánéletet élni, ez természetes is volt.”962  A Kulturális és Vigalmi 
Bizottságnak kellett szervezni és koordinálni az osztály alkalmazottainak szórakozását. Az 
első hivatalos esemény az 1945. szeptember 8-án este 21:00 órától másnap reggel hajnali 
06:00-ig, a Kmetty utca 33. alatt található Kultúrházban tartott műsoros és táncos 

                                                 
954 HL. MN. 187/7/82. mf. 37. sz. o. npcs. 6. p. 
955 HL. MN. 102/08/529. cs. 31. sz. o. npcs. 
956 HL. MN. 102/08/529. cs. 72. sz. o. npcs., 75. sz. o. npcs. 
957 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171. o.; HL. MN. 188/7/82. mf. 59. sz. o. npcs. 9. p. 
958 HL. MN. 193/7/82. mf. 97. sz. o. npcs. 5. p. 
959 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p., 49. sz. o. npcs. 5. p. 
960 HL. MN. 102/08/530. cs. 11. sz. o. npcs. 
961 HL. MN. 188/7/82. mf. 47. sz. o. npcs. 7. p. 
962 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 145. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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összejövetel volt. Az osztályvezető rendelkezése alapján „kívánatos, hogy ez alkalomból 
az osztály tagjai teljes létszámban megjelenjenek.”963 Egy másik esetben, 1945. december 
elején egy Magyar utcai helyiségben szervezett az osztály táncos összejövetelt.964 
Mindezeken felül, nem meghatározott vagy kivételes alkalmakkor az osztály (majd 
csoportfőnökség) folyamatosan szervezte rendezvényeit.965 

A HM Katona Politikai Osztály beosztott állománya, a bizottság célkitűzéseinek és a 
feszített munkakörülmények eredményeként összekovácsolódott. Nem számolva a nagy 
arányú fluktuációval, ami többnyire nem a beosztott alkalmazottakat, hanem a 
létszámfeletti állományt sújtotta, az osztályon dolgozó átlagosan 300-310 főből legalább 
42 fő 21 házasságkötése (ca. 14 %) született.966 A katona politikai rendőrségen ismerkedett 
meg és talált egymásra Lukács György és Kurilovics Szonja (házasságuk előtt Szakács 
Lászlóné), Szuchy Ferenc és Szajkó Erzsébet, Varjas Endre és Perczel Gabriella, Sarlós 
Ferenc és Fehér Zsuzsa, Kővári Sándor és Gerstenmayer Ilona, Galgóczi Károly és Réti 
Katalin, Ugray Ferenc és Némethi Magda, Hullai Lajos és Faludi Margit, Tahi György és 
Jáki Mária, Bódi István és Nóbel Ágnes, Székely László és Dávid Jolán, Gömöri Jenő és 
Markó Ilona, Béres László és Nyári Klára, Pákozdi Imre és Fajth Ilona, Gallai Béla és 
Kalmár Éva, Derestey Sándor és Stipán Margit, Bereczky Imre és Eszenyi Ilona, Kornis 
Pál és Kuthi Beatrix, Erdélyi Ferenc és Rusznák Zsuzsa, Bányai József és Milutinovits 
Lívia, valamint Földy Lajos és Fleischmann Ágnes. Visszaemlékezések alapján a 
házasságkötések közül csak egy bomlott fel később, ami feltehetően Földy Lajosé és Földy 
Lajosnéé (Fleischmann Ágnesé) volt. 
 
 
4.10. Őrcsoport 
 
Az Őrcsoport látta el a Nádor utcai épület fegyveres védelmét, valamint gondoskodott a 
biztonság fenntartásáról és ellátta az osztály lévő foglyok őrizetéről.967 A HM Katona 
Politikai Osztály budapesti átköltözése és az őrség felállítása óta968 a csoport parancsnoka 
Párkány János törzsőrmester,969  majd alhadnagy volt.970  A csoport létszámával és 
fegyverzetével valós ütőerőt képviselt. Állományából szervezték meg 1945. november 23-
án az Ügyeletes nyomozó alcsoportot,971 amelynek vezetője Hevesi István tartalékos 
őrmester, beosztott nyomozói Keskeny László, Papp Gábor, Bárdosi Gusztáv és Kardos 
József polgári alkalmazottak voltak.972 

1945 őszétől az őrizetesek nagy száma és a HM Katona Politikai Osztállyal szemben 
táplált társadalmi ellenérzés miatt vált fontossá a fegyveres őrség megerősítése. 
Megkezdődött az Őrcsoport és az osztályon dolgozók fegyver- és lőszerkészletének 
felmérése és nyilvántartása. Az osztály állományának kiadott fegyverekről készített 
nyilvántartásokat az osztályvezető-helyettesen keresztül kellett felterjeszteni.973  1945. 
                                                 
963 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 11. p. (Napi parancs műsoros és táncos összejövetelről, 1945. 
szeptember 4.) 
964 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 144. o. 
965 KNBSZ. Technikatörténeti Gyűjtemény. 
966 Lásd: ÁBTL. 3.2.4. K-769. 49. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 146. o.; HL. MN. 102/08/530. cs. 46. sz. o. 
npcs. 8. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 39. sz. o. npcs., 44. o. npcs.; HL. MN. 193/7/82. mf. 82. sz. o. npcs.; 
FÖLDY 1989a. 51. o. 
967 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
968 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20-21. o. 
969 HL. HM. 1945. Eln. 25.642 
970 HL. HM. 1945. Eln. 126.415; HL. HM. 825. d. 5. cs. 18. sz. h. pcs.; HL. HM. 826. d. 14. sz. h. pcs.;  
971 Az Őrcsoport tagjait többnyire a létszámfeletti állományú nyomozókból töltötték fel. 
972 HL. MN. 102/08/529. cs. 71. sz. o. npcs. 11. p. 
973 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 8. p. 
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szeptember 11-én az Őrcsoport parancsnokát, Párkány János alhadnagyot bízták meg a 
fegyvertiszti teendők ellátásával is, az osztályon nyilvántartott lőfegyverek fegyvermesteri 
teendőinek elvégzésére pedig 1945. szeptember 14-én Pánti András főtörzsőrmester 
nevezték ki. Az osztály alkalmazottainál lévő fegyverek műszaki ellenőrzését és megfelelő 
regisztrálását csak ezt követően, 1945. szeptember 15-től lehetett elkezdeni, de 1945. 
szeptember 20-ig be is kellett fejezni. A fegyverviseléssel kapcsolatos egyik lényeges 
hiányosság volt, hogy az igazolványok többségébe nem volt bejegyezve a tulajdonos 
személyi lőfegyverének száma, vagy már korábban elcserélgették egymással az osztályon 
dolgozók. Azt is nyilvántartották, aki saját lőfegyverrel rendelkezett és ez tette lehetővé, 
hogy az osztály fegyverhiányát kipótolják. Felszereltség tekintetében az osztály a 
maroklőfegyverek mellett hadipuskákkal, géppisztolyokkal és más sorozatlövő 
fegyverekkel is rendelkeztek.974  

Az Őrcsoport és az osztály felfegyverzésének jelentősége alig két héttel később, 1945. 
november 4-én mutatkozott meg, amikor az országgyűlési választásokat követően a tüntető 
tömeg a Nádor és Zrínyi utca sarkához vonult, hogy követelje a fogdák megnyitását: „A 
kaput lezártuk, a sorozatlövő fegyverek fel voltak állítva az előtérben s az őrség, Párkány 
János irányításával Ugrai Ferenc, Hevesi István, Keskeny László, Pap Gábor (helyesen 
Papp Gábor – D. F.) és a többiek kétségtelenül tüzet nyit, ha a kaput betörik. Vak lőszer 
nem volt, csak az éles használatára kerülhetett volna sor. Elég hosszú idő után végre 
elvonult a tömeg, ma is azt kell mondanom az ő szerencséjükre, mert hogy az épületbe be 
nem jutottak volna, az bizonyos.”975 
 
 
4.10.1. Fogda 
 
A HM Katona Politikai Osztály átköltözést követő első jelentős tevékenysége a HM 40. 
osztály már említett felszámolása volt. A konkurens szervezet tagjainak őrizetbe vételével 
és az első foglyok beérkezésével egy időben vált nyilvánvalóvá, hogy nincsenek 
megteremtve a fogva tartás szükséges feltételei.976 Ezt követően, 1945. május 24-el került 
Sásdy Károly alhadnagy, mint foglár az osztályra és töltötte be ezt a helyet a szervezet 
fennállása során. A fogda működése szigorú volt. Az őrizetesek látogatásáról, jogi 
képviseletéről és védelméről rendelkező osztályvezetői parancs úgy fogalmazott, hogy „az 
épületbe semmilyen címen nem léphetnek be ügyvédek”. 977  A fogva tartottak 
hozzátartozóinak látogatását teljesen megtiltották. Számukra csak heti egy napon, 
szombaton 12.00 és 14.00 között engedélyezték, hogy személyenként egy-egy 
fehérneműcsomagot adhattak le a kapunál lévő ügyeletes nyomozónak, de az épületbe ők 
sem léphettek be.978 

A fogda megszervezésével még nem sikerült megoldani a foglyok megfelelő őrzését. 
1945 júniusában még volt rá példa, hogy az Őrcsoport nem tudta hiánytalanul ellátni a 
foglyok őrzésével kapcsolatos teendőket. A szolgálati mulasztások következtében a kezdeti 
időszakban előfordult, hogy az őrizetesek megszöktek, amiről Pálffy György külön is 
megemlékezett: „El őfordult esetből kifolyólag utasítom az összes szolgálatban álló 
ügyeletes közegeket, hogy a foglyok őrizetére fokozottabb gondot fordítsanak. Fogoly 

                                                 
974 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 7. p., 51. sz. o. npcs. 6., 17. p. 
975 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 70. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
976 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 20-21. o. 
977 HL. MN. 187/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. (Épületbe való belépés osztályvezetői szabályozás, 1945. július 6.); 
Lásd: 3. szemelvény: Épületbe való belépés szabályozása. 
978 HL. MN. 187/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 6. p. 
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szökésénél a jövőben minden szolgálati mulasztást a legszigorúbban meg fogok torolni.”979 
Hiába látta el a politikai szempontból megbízhatónak minősített Őrcsoport a foglyok 
őrzését, tagjait létszámfeletti állományból töltötték fel, nagy volt a fluktuáció, ezért 
egyesek megvesztegethetőek bizonyultak, míg mások segíteni próbáltak a fogva 
tartottakon. Pápay Tibor polgári alkalmazottat 1945 szeptemberében vették fel a Nyomozó 
főcsoporthoz,980 majd az őrség tagja lett. Áthelyezését követően 1945. szeptember és 
október folyamán „az egyik őrizetben lévő nőszemélytől (sic!) 10.000 Pengőért több ízben 
levelet vitt ki a városba lakó ismerőseihez, illetve onnan leveleket és meg nem engedett 
élelmiszercsomagokat hozott be”,981 amiért elbocsátották. 

A Nádor utca és a Zrínyi utca sarkán álló épület kis alapterületen állt.982 Bár jobb 
elhelyezést biztosított az Alkotmány utcai épületnél, de a kezdetektől alkalmatlan volt 
nagyobb létszámú fogoly befogadására. A HM KPO-n a földalatti alagsorban kialakított, 
körülbelül 10 zárkában983 próbálták összepréselni az őrizeteseket.984 Földy Lajos elhárító 
alosztályvezető visszaemlékezése szerint „rengeteg visszaélés volt (…) igen sok 
munkámba került az, hogy (…) ne üssék-verjék a foglyokat, ne zsúfolják össze a pincében 
mint a heringeket, stb.”985 B. Szabó István kisgazdapárti államtitkár, aki négy napig 
„irányította” az osztályt, a fogdahelyiségekben tapasztaltakra így emlékezett vissza: „Volt 
olyan szoba, ahol egyedül volt egy tábornok, más helységben négy-hat fogoly volt együtt. 
Az egyik nagy teremben hetvennégyen voltak. A zsúfoltság akkora volt, hogy egyszerre le 
sem tudtak feküdni, egy részének mindig állnia kellett. Minden szobában megkérdeztem, 
mióta vannak letartóztatva, voltak e már kihallgatáson? Van e valami panaszuk vagy 
kérésük? Különösen sokat időztem a zsúfolt szobában. Mindenkit meghallgattam, majd 
megnéztem a konyhát és megkóstoltam az ebédjüket.”986 A szűk területen összepréselt 
foglyok magas, általában 300 fős létszáma gyorsan az egészségi állapotok romlásához 
vezetett,987 amit az egyik fogoly kézzel írott beadványában úgy jellemzett, hogy „ha 
tovább maradok fogva, rövidesen elpusztulok.”988 

1945 nyarától az egészségügyi állapotok valamelyest normalizálódtak, amikor június 5-
én elrendelték a kötelező napi vizitet. Az őrizetesek orvosi vizsgálatát minden héten 
szerdán, 12:00 órakor tartották meg, ahol az ügyeletes szolgálatot ellátó tiszt, egy ügyeletes 
nyomozó, valamint Sásdy Károly foglár voltak jelen. Az orvosi vizsgálat eredményeit az 
osztályvezetőnek reggeli jelentésben kellett részletezni. A döntés hátterében az 1945 

                                                 
979 HL. MN. 102/08/529. cs. 3. sz. o. npcs. 4. p. (Őrizetesek szökése, 1945. június 7.) 
980 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 16. p. 
981 HL. MN. 102/08/529. cs. 78. sz. o. npcs. 9. p. (Pápay Tibor ítéletének ismertetése, 1945. december 18.) 
982 Az épület és a közrefogott belső tér teljes alapterülete összesen ca. 1000 m2. Az Alkotmány utcai 
épülethez hasonlóan a Nádor utca is szűknek bizonyult, ezért az osztály 1947-ben átköltözött a Bartók Béla 
útra, ahol elvégezték a szükséges átépítéseket és a zárkák kialakítását.  
FEHÉRVÁRY István: Börtönvilág Magyarországon, 1945-1956. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 
Budapest, 1990. 205-206. o. 
983 ÁBTL. 3.1.9. V-77995 204-205. o. 
984 Az épületben jelenleg a Central European University (Közép-Európai Egyetem) működik. Az alagsori 
folyósokon még felismerhető a fogdahelyiségek elhelyezkedése. A helyén napjainkban étkezde és más 
szolgáltató helyiségek kerültek kialakításra. 
985 FÖLDY 1989a. 29. o.; Egy fennmaradt 1945. december 1-én kelt „Változási kimutatás a MHM Katona 
Politikai őrizetében lévő növedékekről és fogyatékokról” alapján már csak 78 fő volt a Nádor utca épület 10 
cellájában, de egyszerre egy napon 20 fő került növedékbe és csak 12 fő fogyatékba. 
 A drasztikus létszámcsökkenés mögött – figyelembe véve a nyugaton maradt magyar hadifoglyok 
repatriálását – a vidéki és budapesti internálótáborok (utóbbi esetben különösen Buda-Dél Internálótábor) 
igénybevétele állt. 
986 B. SZABÓ 2007. 61-62. o. 
987 HL. HM. 1945. Eln. 28.800 
988 HL. HM. 852. d. (Dr. Hankovszky-Varga Zoltán hadbíró őrmester beadványa, 1945. szeptember 11.); 
Kiemelés az eredeti szövegben. 



119 
 

júniusától tapasztalt konszolidáció állt. Az osztály tevékenyégének dokumentálása, a 
szervezeti egyesítések és a Szociáldemokrata Párt támogatását bíró Kruchina Viktor 
osztályvezető-helyettesi kinevezésével egy időben került bevezetésre az őrizetesek orvosi 
vizsgálata.989 Az osztály 1945. június elején, „tekintettel arra, hogy a politikai foglyok (sic!) 
száma általában 300 fő körül mozog s a viszonyok miatt az egészségügyi állapot leromlott” 
egy egészségügyi altiszt vezénylését kérte a gyengélkedő szobájára, mert nem rendelkezett 
saját orvosi ellátással.990  Mivel az osztály rendszeresített beosztással, a budapesti 
honvédségi orvosi kar pótolható személyzettel nem rendelkezett, a szakszemélyzet 
kiutalása másfél hónapig húzódott, majd 1945 júliusának végén ideiglenesen Bessenyei 
Ferencet vezényelték erre a posztra.991 

Az őrizetben lévők helyzetének javítására tett kísérletek egyike élelmezésükhöz köthető. 
A foglyok étkeztetésének biztosítására az osztály a Honvédelmi Minisztériumhoz fordult: 
„(…) hogy biztosítani lehessen a már valóban növekvő számú őrizetben lévők ellátását. Mi 
ugyan a szó valódi értelmében éheztünk, kenyeret alig /május közepétől lett 15 dkg a 
kenyér fejadag/, húst egyáltalán nem láttunk, de arról tényleg gondoskodni kellett, hogy a 
fogda részére legalább a lehetséges minimális koszt rendelkezésre álljon. Gondoltam, 
óriási problémát fogok okozni a kéréssel. Valóban így történt, de más értelemben. Rövid, 
beosztottaival való tanácskozás után [a hadbiztos – D. F.] közölte velem, hogy a 
honvédségi ellátás terhére lényegesen nagyobb adagokat állapítanak meg, mint az 
őrszázad ellátása volt. Az volt az indok, hogy ezek szabad mozgásukban korlátozva vannak, 
így nem tudnak maguknak szerezni. Pálffy elvtárs végülis nem fogadta el a felajánlott 
normát, azt csökkenteni lehetett.”992  Az osztály beosztottaiból az ellenkezést az a 
miniszteri javaslat váltotta ki, amelybe a letartóztatottak napi fejadagját 1400 kalóriában, 
munkavégzésük esetén 2100 kalóriában állapította meg, mégpedig úgy, hogy az 1400 
kalóriával számolva tartalmazzon legalább 150 Gr kenyeret, 250 Gr hüvelyest, 300 Gr 
burgonyát, 5 Gr olajat és 20 Gr lisztet. A javaslatban foglaltak nem tükrözték a valóságot, a 
nem dolgozó rabok átlagosan mindössze 370-640 kalóriához, a dolgozók ennek 
kétszereséhez juthattak.993  

A kezdeti időkben a kényszer szülte gyakorlat volt, hogy a társ- és partnerszervek 
egymás börtöneit igénybe vették. Később már nehezebb feladatnak bizonyult a kényesebb 
ügyek épületen belüli rendezése, ezért a fogva tartott személy, a fogva tartó hatóság és a 
fogva tartás helyszíne gyakran váltakozott. Az úgynevezett „börtöncsere játékban”994 a 
budapesti és vidéki politikai rendőrség, a Belügyminisztérium, az egyes szovjet szolgálatok 
és a HM KPO is országszerte rendelkezett a maga börtöneivel. Egyik fél közbenjárására a 
másik fél befogadta azokat a fogva tartottakat, akik politikai szempontból fontosak voltak 
vagy a lelepleződéstől tartva érdekeltek lehettek az egyik helyről a másikra szállításban, 
így növelve a bizonytalanságot a keresett őrizetesek holléte felől.995 A HM KPO által 
fogva tartottak között többen akadtak olyanok, akiket az 1945 utáni politikai helyzetben az 
MKP vagy a Szovjetunió tervei alapján vettek őrizetbe. Kéri Kálmán esetében a 
következőképpen: „1945. augusztus 8-án megjelent a lakásomon a Katonapolitikai Osztály 

                                                 
989 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 4-5. p.; A HM KPO egészségügyi szolgálatát a HM Központi 
Orvosi Rendelő látta el. 
990 HL. HM. 1945. Eln. 28.800 (Egészségügyi altiszt beosztása a HM Katona Politikai Osztályhoz, 1945. 
június) 
991 HL. HM. 1945. Eln. 28.800 
992 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 31-32. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
993 HL. HM. 1945. Eln. 27.620 
994 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 4. o. 
995 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 4. o.; A magyar és a szovjet szervek fogvatartottjainak cserélgetése a 
„köztársaság elleni összeesküvés” során vált még meghatározóbbá. ARANY Bálint: Koronatanú. Emlékirat, 
1945-57. Püski, Budapest, 1990. 5. o. 
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két nyomozója, de nem a saját központjukba, hanem az Ellenőrző Bizottság szovjet tagozat 
börtönébe vittek, a volt Vilma királynő útra.” 996 Más esetben az NKVD által letartóztatott 
személyeket az Andrássy út 60-ba997 vagy a HM KPO foglyait a politikai rendészet vidéki 
börtöneibe vitték.998 
 
 

                                                 
996 KUBINYI  1989. 243. o. 
997 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 7. p. 
998 HL. HM. 1945. Eln. 27.328 
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5. A SZŰRŐ- ÉS INTERNÁLÓTÁBOROK KATONA POLITIKAI KIRENDELTSÉGEI  
 
 
5.1. A nyugati magyar hadifoglyok hazatérése Magyarországra 
 
A magyar hadifogoly-kérdés a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés és Nemzeti Kormány 
megalakulásától, majd az előzetes fegyverszüneti egyezmény aláírása óta kiemelt helyen 
szerepelt Magyarország politikai napirendjén. A keleti hadszíntéren és a magyarországi 
hadműveleti területen fogságba esett magyar honvédek999 nem csak az új honvédség 
alapját jelenthették, de a háború alatt tanúsított egyéni magatartásuk igazolási eljárás 
tárgyát képezte.1000 Rajtuk kívül jelentős számú polgári csoportok és katonai alakulatok 
vonultak vissza nyugatra, hogy osztrák és dél-német területen a nyugati szövetségeseknek 
adhassák meg magukat és kerüljenek hadifogságba.1001 A harcokat követő repatriálásuk 
megkülönböztetett eljárást feltételezett.1002  

A debreceni kormányzat az új honvédség felállításának és a németekkel szembeni harc 
felvételének lehetősége miatt az elsők között igényelte egy Hadifogoly Átvevő Bizottság 
felállítását.1003  A hadifoglyok tömeges átvételét megelőzően több szempontot is 
mérlegeltek az egyéni differenciálás során. Egyrészt meghatározó volt, hogy keletről vagy 
nyugatról tért-e vissza a honvéd személy, majd meg kellett vizsgálni, hogy a háborút 
megelőzően vagy az alatt – különösen a német megszállást és a nyilas hatalomátvételt 
követően – milyen magatartást tanúsított.1004 Ez a vizsgálat kihatott a kötelező igazolási 
eljárás eredményére. A hazatérő hadifoglyok szűrésének fontosságát a hivatalos indoklás 
azzal magyarázta, hogy „A demokratikus Magyarország természetesen ellenőrzi a 
Nyugatról hazatérőket és ki akarja emelni a hazatérő megtévesztettek tömegéből azokat, 
akik nyíltan az ország árulói voltak, akár mint nyilas pártszolgálatos, akár mint német „SS” 
–katonák és azokat, akiknek súlyos háborús vagy népellenes bűncselekmények terhelik 
lelkiismeretüket.”1005 

A keletről és nyugatról hazatérő hadifoglyok között különbséget tettek és a velük 
szemben lefolytatott eljárás is eltért egymástól. Bár a megszállt magyar területeken 
rengeteg szovjet gyűjtő és átmeneti hadifogolytábor volt,1006 a keletről hazatérő vagy 
korábban hadifogságba esett, de a magyar hatóságoknak átadott katona állományú 

                                                 
999 A hadifogságba esett honvéd és polgári személyek százezreiről, a magyar hatóságoknak történt átadásaik 
üteméről lásd bővebben:VARGA Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban, 1941-1956, az oroszországi 
levéltári források tükrében. Russica Pannonica – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009. 141-168. o. 
1000 HL. HM. 1945. Eln. 20.001 
1001 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 268-270. o.; A 
szovjetek megközelítőleg 540 ezer fő katonát és polgári személyt ejtettek fogságba, amiből 300 ezer főt a 
Szovjetunióba hurcoltak és közülük 1947 nyaráig 120 ezer, majd év végéig 92 ezer fő került vissza 
Magyarországra. A polgári és katonai csoportok visszavonulásával körülbelül 300 ezer fő magyar 
állampolgár került osztrák és német területeken hadifogságba és 1947 nyaráig mintegy 200 ezer tért haza. 
GYARMATI  2011. 49. o. 
1002 BANK Barbara, GYARMATI  György, PALASIK  Mária: „Állami titok”. Internáló- és kényszermunkatáborok 
Magyarországon, 1945-1953. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – L’Harmattan, Budapest, 
2012. 19-20. o. 
1003 HL. HM. 1945. Eln. 20.260 
1004 A nyugati határszélen létesített szűrő- és internálótáborokat – keletről hazatérők visszafogadásával 
szemben – a „fokozott lezárás és ellenőrzés” jellemezte. HL. HM. 1945. Eln. 53.133 
1005 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 24. sz. (HM Katona Politikai Osztály válasza egy hetilap „Tűrhetetlen 
állapotok a vidéki hadifogolytáborokban” című cikkére, 1945. október 15.) 
1006 BOGNÁR 2006.; BOGNÁR 2010. 
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személyeket egy eljárást követően elbocsátottak.1007 A minisztérium elvi állásfoglalása 
szerint a „hadifogságból visszatérteket úgy kell fogadni, hogy azok érezzék azt, hogy egy új 
szellemtől áthatott magyar földre érkeztek vissza és egy új magyar hadsereg fogadja őket, 
mely a bűnözőket magából kiveti ugyan, de a büntetleneket és a fogságban megtörteket 
szeretettel várja.”1008 A magyarországi és keleti hadifogolytáborokból szabadultakkal 
szemben tanúsított magatartás inkább „megértő és nem internáló” volt. A politikai 
ellenőrzések során fennakadt személyekkel a belügyi tárca kirendeltségeivel 
együttműködésben a kerületi parancsnokságok „D” osztályai foglalkoztak. A politikailag 
megbízhatatlannak minősített személyeket internálták vagy átadták a kerületi „D” 
osztálynak,1009 ahol a csendőrség, a Nyilas Párt politikai-fegyveres erőinek állományához 
tartozó, a magasabb-parancsnokságok 2. vkf. osztályai, illetve I/b. osztályainál szolgálatot 
teljesített személyek számára budapesti jelentkezési kötelezettséget írtak elő.1010 

A háború végén dél-német és osztrák területekre visszavonult, majd ott hadifogságba 
esetett magyar katonák szigorúbb politikai megítélés alá estek, míg a háborús bűnösök 
meghatározott csoportjának hazaszállításáról külön tárgyaltak az angolszász féllel.1011 A 
nyugatról hazatérőkről feltételezték, hogy elárulták a hazájukat, német érdeket szolgáltak, 
vagy a háború alatt elkövetett bűncselekmények miatt féltek Magyarországon maradni, 
ezért szűrő- és internálótáboroknak nagy jelentősége volt a felderítésük során.1012 A 
fokozottabb katona politikai szűrés szükségességét úgy indokolták, hogy „köztudomású, 
hogy az elvonult alakulatok között sok nyilas és „SS” alakulat volt. Ezek a nyugatról 
hazatérők kerülnek a dunántúli táborokba.”1013 Pálffy György is a nyugati határszél 
fokozott lezárását és ellenőrzését emelte ki, amikor a szűrő- és internálótáborok katonai 
politikai kirendeltségét a hadifoglyok fogadásának eltérő szabályairól tájékoztatta.1014 Az 
eljárás alá vonható személyek körét tágan értelmezték1015 és az adminisztratív lépések 
részeként azokat a személyeket is internálták, akiket a népbíróságok tárgyában kibocsátott 
rendeletek értelmében háborús és népellenes bűncselekménnyel gyanúsíthatóak voltak 
vagy feltételezték, hogy gátolnák az ország „demokratikus szellemben” történő 
újjáépítését.1016  

Az egyéni differenciálás másik lehetősége volt, hogy a honvédség azon tagjai, akik 
eltérő időpontban szűntették be a németek oldalán vívott harcot, más megítélés alá estek az 
igazolási eljárás során. Ha valaki még 1944/1945 fordulóján esett hadifogságba, 
elegendőnek bizonyult megvizsgálni az 1944. október 15-e előtt, majd az azt követően 
tanúsított politikai és katonai magatartását,1017 de már ekkor is megfigyelhető volt a 
                                                 
1007 BANK, GYARMATI , PALASIK 2012. 19. O.; MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 23. sz. (HM Katona Politikai 
Osztály válasza egy hetilap „Tűrhetetlen állapotok a vidéki hadifogolytáborokban” című cikkére, 1945. 
október 15.) 
1008 53.133/Eln. szü. – 1945. sz. alatt: HL. HM. 852. d. 36/1945. sz. (Zalaegerszeg) (A honvédelmi miniszter 
intézkedése a hadifoglyok fogadásáról, 1945. augusztus 24.) 
1009 HL. HM. 852. d. 36/1945. sz. (Zalaegerszeg) 11. p. 
1010 HL. Pers. 147. 74., 76. o.; HL. HM. 1945. Eln. 26.450 
1011 OKVÁTH  2000. 78-80. o. 
1012 ÁBTL. 4.1. A-1363/2. 13. o. 
1013 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 23. sz. (HM Katona Politikai Osztály válasza egy hetilap „Tűrhetetlen 
állapotok a vidéki hadifogolytáborokban” című cikkére, 1945. október 15.) 
1014 HL. HM. 1945. Eln. 124.713; HL. HM. 852. d. 36/1945. sz. (Zalaegerszeg) 
1015 BANK, GYARMATI , PALASIK 2012. 20. o. 
1016 81/1945. (II. 5.) M.E. számú rendelet a népbíráskodásról és 1440/1945. (V. 1.) ME számú rendelet a 
népbíráskodásról szóló 81/1945. ME számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában; A módosító 
rendeletben már nem szerepelt a népbíróságok által kiszabható büntetések között az internálás, a 81/1945. (II. 
5.) M.E. számú rendelet 3. §-a hatályát vesztette. A taxatív felsorolásánál a jogalkotó az internálás helyett a 
kényszermunka büntetés intézményét vezette be, de a jogtalan eljárást a gyakorlat megtartotta. BACSÓ 1947. 
18-36. o. 
1017 HL. HM. 1945. Eln. 20.030, HL. HM. 1945. Eln. 20.085 
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megkülönböztetés a legénység és a tiszti állomány, valamint a hivatásos és a tartalékos 
honvéd személyek között.1018 Másrészt, a korábban hadifogságba került honvédek fényes 
karriert futhattak be.1019 Ők a hadifogságból visszatérve politikai igazoláson estek át, majd 
előléptetésüket és az épülő demokratikus Magyarország érdekében a honvédségen belül 
kifejtett tevékenységük jutalmazását kérhették.1020 A tisztikarnak a németek oldalán tovább 
harcoló része kimaradt az előnyszerzésből és a magyar királyi alakulatok, és 
alakulattöredékek részeként hagyták el az ország területét.1021 

A magyar honvédek lassú ütemű visszaszivárgása nyugatról már akkor megindult, 
amikor a magyar csapatok elérték a trianoni országhatárt. Akik nem akartak tovább 
harcolni a németek mellett, a szovjet csapatok előtt tették le a fegyvert. Ők hadifogságba 
estek és – többségük esetében – megkezdődött szervezett kiszállításuk a Szovjetunióba, 
ahol több éves kényszermunka várt rájuk.1022 A szerencsésebbek Debrecenben vagy 
Budapesten jelentkeztek további szolgálatra, a németek elleni harc felvételére. A 
Budapestre befutó szerelvényeken utazó hadifoglyok a pályaudvar parancsnokságokon 
kértek eligazítást. Tájékoztatásuk az ostrom után külön életet élő fővárosban nem mindig 
bizonyult elégségesnek. A háború utolsó hónapjainak összevisszaságában a katona 
politikai vizsgálatok lefolytatására már 1945 tavaszán a HM 40., majd Katona Politikai 
Osztályára kísérték be a visszaszivárgó hadifoglyokat. A helyzet a háború véget érését 
követően változott meg. 1945 őszére a szovjet hatóságok hadifogoly „étvágya” valamivel 
alább hagyott, megkezdődött a nyugati szövetséges csapatok által megszállt osztrák és 
német területeken létesült táborok szervezett felszámolása. Az osztály a fővárosi 
pályaudvarokon a hadifoglyok mind nagyobb számú megjelenésével egy időben 
intézkedett az első kirendeltségei létesítéséről.1023 

Az osztrák és német területekről 1945 tavaszától szervezetlenül visszatérők ellátása és 
igazolásuk megszervezése komoly feladat elé állította az ország vezetését. A hazatérőkről 
és a problémáról a HM egy hivatásos tisztje így emlékezett meg 1945. május 14-én: „(…) 
Győrbe történt hivatalos kiszállás alkalmával megállapítottam, hogy Németországból 
nagyobb katonacsoportok érkeznek vissza az országba. Győr és Komárom között több 15-
20 fős csoporttal találkoztam, akik fogatolt járműveket tudtak szerezni és így a 
gyalogmenetelőket megelőzték. Ezek közlése szerint több ezerre tehető csoportok vannak 
útban. (…) Komáromban ezen csoportokat igazoltatták és tovább engedték Budapest felé. 
Hogy az útban lévő nagyobb tömegekkel is így fog-e ez történni az bizonytalan.”1024 A 
hivatalos jelentés mellett, Győr vármegye főispánja még aznap értesítette Vörös János 
honvédelmi minisztert, hogy „Pozsony felől 2000 személy és lovak Magyaróvár felé útban 
vannak. Orosz kíséret velük nincs” és ugyancsak kérdezte a minisztert, hogy mit csináljon 
velük.1025 Felmerült, hogy a tömegesen hazatérő katonák elhelyezése és élelmezése 
céljából központilag szervezett állomásokat létesítsenek. A HM Hadműveleti Osztálya az 
állomások felállítását azzal hárította el, hogy „Az osztály véleménye szerint a 

                                                 
1018 HL. HM. 1945. Eln. 20.135 
1019 SZAKÁLY  2002. 302. o. 
1020 HL. HM. 1945. Eln. 20.754; HL. HM. 1945. Eln. 20.880, HL. HM. 1945. Eln. 21.006; Például a 
hadifogságból tért vissza és léptették elő 1945. március 15-e alkalmából a később a HM Katona Politikai 
Osztályon szolgált Szmetana József századost, Kelemen György, Koppány Aurél és Hunyadi János 
zászlósokat, illetve Sólyom András őrmestert. 
1021 SZAKÁLY  2002. 298-308. o. 
1022 BOGNÁR 2010. 
1023 HL. HM. 1945. Eln. 21.485; HL. MN. 187/7/82. mf. 31. sz. o. npcs. 3. p. 
1024 HL. HM. 1945. Eln. 23.704 (Felterjesztés a Németországból visszatérő magyar katonák elhelyezéséről és 
élelmezéséről, 1945. május 14.) 
1025 HL. HM. 1945. Eln. 24.986 (Győr vármegye főispánjának a honvédelmi miniszternek küldött értesítése, 
1945. május 14.) 
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Németországból hazatérő egységeket és egyes személyeket Budapesten gyűjteni kell és 
igazoltatásuk lefolytatásáig egy Budapesten megalakítandó katonai keretbe kellene 
beosztani. Erre a célra személygyűjtő állomások volnának legalkalmasabbak.”1026 

Az ország vezetése lassan reagált a változásokra, a hazatérők hirtelen megindulására. A 
magyar parancsnokság alatt a nyugati határszélen felállított hadifogolytáborokban, ahol a 
volt katonai és félkatonai alakulatok állományát gyűjtötték, a táborok felállítása, a 
hadifoglyok elhelyezése és ellátása a belügyi szervek feladata volt.1027 A kialakult 
helyzetben a HM lassan találta meg a helyét. A hazafelé özönlő honvédek nyilvántartásba 
vétele és az igazolási eljáráshoz nélkülözhetetlen adatgyűjtés már 1945 májusának első 
felében valós igényként jelentkezett. A személygyűjtő- és szűrőállomások ötletével 1945. 
június 6-i válaszában reagált a minisztérium. A megoldási lehetőségek latolgatására a 
SZEB tett pontot, amikor elzárkózott attól, hogy a nyugatról hazatérő, megbízhatatlannak 
tartott tömegek Budapesten kerüljenek összevonásra.1028 Hiába állt ellen a SZEB, a 
gyakorlatban a budapesti volt honvéd laktanyák feleltek meg a legjobban a célnak, ezért a 
belügyminiszter is kérte, hogy a honvédség által nem használt épületeket a HM 
ideiglenesen bocsássa rendelkezésükre.1029 A SZEB és a megszálló szovjet haderő érdekei 
között nem a politikailag megbízhatatlan hadifoglyok elkülönítése volt lényeges, hanem az, 
hogy a harcok befejezését követően még saját munka-erőszükségletük kielégítésére 
koncentráltak.1030  Az angolszász táborokból 1945 őszén indultak meg a szervezett 
hadifogoly-szállítmányok, de néhány hónappal később a nyugati szövetségesek a tél 
beálltára hivatkozva állították le a hazaszállításokat, mert az első szerelvényeket a 
szovjetek saját hadifogolytáboraikba irányították.1031 

A volt katonatisztekkel szembeni eljárás lényegének megértéséhez, nem elég a háborús- 
és népellenes bűntettek nyomozására, a harcokat követő igazságszolgáltatásra és politikai 
félreállításukra fókuszálni. A baloldali pártvezetés emlékeiben a háborút követő politikai 
átrendeződésekről egy 1919 utáni lehetőség élt. Az első világháború után a hatalmi és 
társadalmi berendezkedés perifériájára került honvédség tagjai képesek voltak megdönteni 
az átmeneti időszakban kialakult politikai rendszert és az új ideológiai alapokon építkező 
tanácsjellegű államberendezkedést. A kommunista párt a kezdetektől törekedett a hatalom 
megszerzésére Magyarországon, de adott helyzetben az emlékeiben élő történelmi 
tapasztalaton nem változtatott a – bizonytalan ideig tartó – szovjet katonai jelenlét. Az 
MKP az adott politikai és társadalmi környezetben érvényt szerzett befolyásának a katonai 
és polgári politikai rendészeti szerveknél, de bizalmatlan maradt a fegyveres erők volt 
tagjainak meghatározott csoportjaival szemben.1032A kommunista pártnak a hatalom 
megszerzéséhez és megtartásához megfelelő erőszakszervre volt szüksége. „Ilyen 
erőszakszerv a hadsereg, az államvédelmi apparátus, amely mindenkivel szemben 
erőszakot alkalmaz, aki nem szolgálja ki a hatalmat.”1033 A lehetséges forgatókönyvekkel 
a HM KPO is számolt, ezért a maga részéről kiemelte, hogy: „adva van a lehetősége 
annak, hogy az elbocsátott 15.000 tisztből 100, 1000, vagy akár 14.999 összeálljon és 

                                                 
1026 HL. HM. 1945. Eln. 23.704 (Felterjesztés a Németországból visszatérő magyar katonák elhelyezéséről és 
élelmezéséről, 1945. május 14.) 
1027 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 23. sz. 
1028 HL. HM. 1945. Eln. 23.704 
1029 HL. HM. 1945. Eln. 25.685; BANK, GYARMATI , PALASIK 2012. 18. O. 
1030 GYARMATI  2011. 49. o. 
1031 HL. Tgy. 353. d. 3263. őe. 324. o.; FEITL 2003. 20., 66-73. o. 
1032 KORNIS 1988. 115. o. 
1033 FÖLDY 1989a. 66-67., 69-80. o. 
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megalakítson ugyanolyan földalatti társaságot, mint amilyenből az első világháború után 
Németországban.”1034  
 
 
5.2. A hadifogolykérdés és az osztály állománybővítése 
 
A háborút követő honvédségi beosztások betöltésénél kulcsfontosságú volt a hivatásos 
tiszti és tiszthelyettesi személyek igazolása. Az igazoló bizottság a HM KPO-nak küldte 
meg az igazoló nyilatkozatokat az abban foglalt adatok ellenőrzésére és nyomozására. A 
honvédelmi tárca már 1945 májusában érzékelte, hogy a megnövekedett igazolási 
eljárásokhoz kapcsolódó feladatokkal az osztály nem tudott (vagy nem akart) kellő 
gyorsasággal megbirkózni. Az osztály létszámának és hatalmának csökkentése politikai 
érdek volt, amire a másik oldal az igazolási eljárások lassításával, a saját létszáma 
felemelésének sürgetésével válaszolt.1035 A politikai kötélhúzás és az ellentét feloldása a 
nyugaton hadifogságba esett honvédek hazatérésétől kezdve mind égetőbbé vált a 
minisztérium számára. 

Az osztályvezetői rendelet értelmében megkezdődött a nyugati határszakasz hadifogoly 
szűrő- és elosztó kirendeltségek katona politikai hálózatának kiépítése. A kirendeltségek 
személyzete kezdetben csak az Elhárító alosztály háborús- és népellenes 
bűncselekményekkel szemben folytatott nyomozásaira és vizsgálataira szakosodott II. 
(előadói) és Nyomozó főcsoport, majd a létszámhiány miatt a táborok őrzését is ellátó 
honvéd gyaloghadosztályok állományából került ki.1036 A szakállományt az osztály csak 
vezényléssel, saját létszámkerete terhére volt képes biztosítani.1037 1945 kora őszétől két 
párhuzamos folyamat figyelhető meg: egyrészt a kirendeltségekhez szükséges (elégséges) 
beosztottakat az osztálytól vezénylés útján vonták el, másrészt az osztály központi 
létszámbővítése a megnövekedett munkateher miatt egyre sürgetőbbé vált. Mindezt az 
osztály csak a létszámfeletti állománya további bővítésével tudta megoldani.1038 Az osztály 
szervezeti konszolidációjának kezdetén, az átláthatatlan létszám- és személyzeti viszonyok 
és az állományrendezés hiányosságai miatt két héttel az első kirendeltség felállítását 
követően rendezni kellett a kirendeltségekhez és az internálótáborhoz vezényelt személyek 
nyilvántartását. A megfelelő állománykezelés érdekében az állománytáblázat mellett egy 
külön osztály névjegyzék is született, hogy nyomon lehessen követni az osztályon 
szolgálatban maradt és vezényelt beosztottakat. A vezényléseket az (adminisztratív 
feladatokat ellátó) osztályvezető-helyettesnek kellett jelenteni legkevesebb 24 órával a 
vezénylés előtt vagy annak leteltével az osztályhoz történt bevonuláskor.1039  

A szűrő- és internálótáborok katona politikai kirendeltségeinek megalakulása 
következtében megnövekedett az osztály és a vidéki kirendeltségek közötti adatszolgáltatás 
mértéke, ezért a komáromi kirendeltség felállításának elrendelését követően, már 1945. 
                                                 
1034 HL. HM. 855. d. (A HM Katona Politikai Osztály kiemelése „A tizenörezer. – A nyugatos tisztek sorsa” 
című írásból, 1946. február 14.); A hivatkozott fikció a „Magyar Közösség”-ügy koncepciójának kidolgozása 
során került ismét elő. Ezt az elméletet súlykolta a paranoiás Rákosi Mátyás is, amikor Nagy Ferencnek 
feltette a kérdés, hogy „Vagy azt hiszitek, hogy az állásukból elbocsátott katonatisztek nem igyekeznek 
összeszürni a levet a Nyugaton élőkkel?” PÜNKÖSTI 1992. 227. o. 
1035 HL. HM. 1945. Eln. 28.181 
1036 HL. HM. 124.174/eln.kat.pol.-1945. sz. alatt. HL. MN. 188/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 11. p. 
1037 HL. HM. 1947. Eln. 401.463; A vezénylés hátránya a különböző pótdíjak kifizetése volt, amelyek a HM 
Katona Politikai Osztály költségvetését terhelték. Hogy spóroljon, az osztály a vezénylések időtartamának 
többségét maximum 3 hónapban szabta meg, így nem számítottak tartós vezénylésnek. 
1038 Az állománytáblázat rendszeresített beosztásában megmaradt, de tartós vezényléssel a feladatteljesítést 
vidéken látta el. Az osztály, így a HM létszámfeletti állományának bővítése a SZEB hatáskörébe tartozott és 
általában elutasításra talált a szovjetek részéről. HL. HM. 1945. Eln. 25.124; HL. HM. 1945. Eln. 25.294 stb. 
1039 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 5. p., 51. sz. o. npcs. 20. p. 
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szeptember 4-én egy fő polgári alkalmazott gépírói hellyel bővítették az Elhárító alosztály 
(szervezetileg ide tartoztak a kirendeltségek is) törzséhez tartozó Nyilvántartó iroda 
létszámfeletti állományát. A katona politikai kirendeltségek dunántúli hálózatának 
kiépülésével párhuzamosan a Nyomozó főcsoport 1945. szeptember 4-én 5, majd 
szeptember 7-én további 4 fő polgári alkalmazott nyomozóval bővült. 1040  A 
székesfehérvári és a kisebb celldömölki, kaposvári és zalaegerszegi kirendeltségek 1945. 
szeptember 11-i felállítását követően az Elhárító alosztály illetékes II. (előadói) 
főcsoportjának létszámát jelentősen megemelték. A 3. számú HM Igazoló Bizottság 
megalakítását követően, szeptember 15-el az osztály a II. (előadói) főcsoport alá tartozó 
Igazoló csoport létszámfeletti állományát egy-egy fő polgári alkalmazott előadóval és 
gépíróval, illetve további 10 fő nyomozóval bővítették.1041  Az alárendelt részlegek 
számszerű erősödésével együtt az Elhárító alosztálytörzs létszámfeletti állománya összesen 
három fővel nőtt, amiből egy fő polgári alkalmazott előadót és két fő kartotékkezelőt 
osztottak be a Nyilvántartó irodához. Amikor az osztály a megnövekedett feladatai miatt 
már nem tudott megfelelő létszámú személyzetet biztosítani a katona politikai 
kirendeltségeinek, a honvéd hadosztályok „D” tisztjeinek ajánlására három-három főt 
jelöltek ki és osztottak be nyomozóként Kaposvárra, Székesfehérvárra, Zalaegerszegre és 
Komáromba.1042  

A tényleges állománykiegészítéssel az osztály létszáma 1945 májusára két és 
félszeresére duzzadt. A hivatkozott időszakban az országos hatáskörű nyomozati 
tevékenység és az állomány együtt bővült, de az általános tapasztalatlanság miatt fontossá 
vált megfelelő szakoktatásuk. Az osztályon 1945 júniusától szervezetszerű, a honvéd 
kerületi parancsnokságok „D” osztályain pedig november 5-től egyhetes tanfolyamok 
indultak. A katona politikai kirendeltségek állományviszonyában az átrendeződést az 1945. 
évi őszi országos nemzetgyűlési választásokat követő HM átszervezések jelentették, 
amikor az osztály beosztottjainak egy részét nem-tényleges viszonyba helyezték.1043 

A HM KPO szervezetének szempontjából a nyugati szövetségesek által megszállt 
területeken lévő hadifogolytáborok felszámolásának és a „nyugatosok” nagyobb arányú 
magyarországi megjelenésének másik következménye, hogy közülük többen az osztályon 
folytatták pályafutásukat. Ide sorolhatjuk a rádiótávírászok népesebb táborát, akik a Rádió 
csoporthoz kerülhettek. A másik nagyobb csoportba azok tartoztak, akik korábbi személyes 
kapcsolataik révén kerültek áthelyezésre az osztályhoz. Például ekkor, hivatalosan 1945. 
december 1-én került az osztályhoz Csonka György százados, Pálffy György barátja és 
Székely Ferenc törzsőrmester, Horthy Miklós kormányzó egykori sofőrje is.1044 
 
 
5.3. A szűrő- és internálótábor katona politikai kirendeltségeinek szervezete 
 
A szűrő- és internálótáborok katona politikai kirendeltségeinek felállításáról és 
működéséről az osztályvezető külön rendeletet bocsátott ki.1045  A hadifoglyok 
hazatérésével a HM Katona Politikai Osztály első kirendeltsége a budapesti 

                                                 
1040 HL. MN. 188/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 14., 16. p., 49. sz. o. npcs. 9. p. 
1041 HL. MN. 188/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 52. sz. o. npcs. 15. p.; Egy korábbi 
bővítés az osztály által 1945 júliusában az Igazoló csoport megerősítéséhez kért és a HM állományához 
számolt 4 fő létszámfeletti polgári alkalmazott nyomozó felvételével valósult meg. HL. HM. 1945. Eln. 
28.181 
1042 HL. IX. 54. 1. d. 1. cs. 106. sz. ho. pság.-i pcs. 9. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 10. p. 
1043 HL. MN. 102/08/529. cs. 23. sz. o. npcs. 6. p., 71. sz. o. npcs. 5., 9. p. 
1044 HL. MN. 189/7/82. mf. 74. sz. o. npcs. 5. p. 
1045 HL. HM. 124.173/kat.pol.oszt.-1945. sz. alatt. HL. MN. 102/08/529. cs.; HL. MN. 1945-1967/K. 8. d. 42. 
őe. 
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főpályaudvarokon és a vasútforgalom szempontjából meghatározó soproni határellenőrző 
ponton létesült. Ezt követte a nyugati országrészben kiépült szűrő- és internálótáborok 
katona politikai kirendeltségeinek őszi megalakulása Komáromban, Székesfehérváron, 
Celldömölkön, Kaposváron, Zalaegerszegen és a fővárosban, Budapesten. A hadifogságból 
hazatért honvéd csoportok által megtett útvonal a határátlépéstől a szűrőtáborokon1046 át a 
szabadon bocsátásig, vagy az internálásig nem minden esetben volt egyértelmű. A 
szűrőtáborok rendszere alapján az előzetes adatgyűjtés már a nyugati határszélen 
Komáromban, Celldömölkön, Zalaegerszegen (majd Szentgotthárdon) és Kaposváron 
megtörtént. A jelentősebb befogadóképességű (szűrő-) és internálótáborok Komáromban, 
Székesfehérváron és Budapesten működtek. 1047  A kirendeltség személyzetének 
elszállásolásáról és élelmezéséről a tábor parancsnoksága gondoskodott, a HM KPO pedig 
ellátta a kirendeltségeket a Nyilvántartó iroda személyekre vonatkozó adataival, amelyek a 
szűrőmunka beindításának alapját jelentették. A párhuzamosan folyó adatgyűjtések miatt a 
kirendeltségek is folyamatosan viszonozták a tájékoztatást és aktualizálták a keresett 
személyek listáját. A folyamatos létszámhiánnyal küzdő katona politikai kirendeltségek és 
a szűrőtábor-parancsnokság feladata volt a honvédek fogadása, leszerelése, ellátása, 
szűrése és mielőbbi elbocsátása az újabb és újabb hullám beérkezése előtt. A 
parancsnokság fenntartásokkal és aggodalommal kezelte a hosszadalmas priorálásokat és a 
BM-től is olyan utasítás érkezett, ami megtiltotta, hogy a hazatérőket 72 óránál hosszabb 
ideig visszatartsák.1048  
 
 
5.3.1. A főpályaudvarok nyomozó kirendeltségei 
 
A magyar hadifoglyok szervezett hazaszállítása a nyugati szövetségesek által megszállt 
területekről 1945 őszétől indult meg, de jelentős számban voltak azok is, akik korábban 
megszöktek és hazaindultak. Ők a szerencséjükben és az útba eső menekülttáborok 
segítségében bízva kezdtek hazatérni Magyarországra. 1049 1945. május 22-én a MÁR 
Budapesti Főkapitánysága tájékoztatta a honvédelmi minisztert, hogy „napról-napra 
mindég több és több honvéd egyén utazik a Keleti pályaudvaron keresztül. Egyesek 
csapattestjeik, mások katonai hivatalok elhelyezéséről érdeklődnek” 1050, ezért a HM 
részéről egy kirendeltség felállítását tartották szükségesnek. A kialakult helyzettel 
összefüggésben, a „nyugatról visszaözönlő”  honvédek ellenőrzésére a HM KPO július 22-
én déltől a budapesti Keleti és Nyugati főpályaudvarokon egy-egy nyomozó kirendeltséget 
állított fel.1051 A nyomozó kirendeltségek létszáma 2-2 fő polgári alkalmazott nyomozó 
volt, akik 24 órás váltásban teljesítettek szolgálatot. A kirendeltség nyomozó állományát a 
Nyomozó főcsoport biztosította. A főcsoportvezető állította össze a szolgálatba küldött 
beosztottak listáját, készítette fel őket a szolgálatra, adta meg a számukra szükséges 
tájékoztatást, a segédtiszt pedig osztály parancs útján gondoskodott vezénylésükről és 

                                                 
1046 Hivatalosan (1) hadifogoly-belépő állomások és (2) szűrőtáborok, ahol leszerelő állomások, valamint a 
szűrőtáborokban elbocsátó (átvevő) állomások működtek, amelyek a területileg illetékes bevetési központ és 
kiegészítő parancsnokság útján a honvéd kerületi parancsnokságnak voltak alárendelve, de szervezetileg a 
Hazahozatali Kormánybiztosság alatt álltak. HL. MN. IX. 3. 87. d. 4721. 
1047 11. melléklet: a katona politikai szűrő- és internálótábor kirendeltségek elhelyezkedése, 1945-1947. 
1048 HL. HM. 852. d. sz.n. (Kaposvár) 
1049 FEITL 2003. 20. o.; HL. Tgy. 353. d. 3263. őe. 324. o. 
1050 HL. HM. 1945. Eln. 26.411 (MÁR Budapesti Főkapitányságának levele a honvédelmi miniszternek, 1945. 
május 15.) 
1051 Budapesten további elbocsátó állomásokat alakítottak ki a Déli, Kelenföldi, Ferencvárosi, Józsefvárosi és 
a Rákosi rendező pályaudvarokon (HL. MN. IX. 3. 87. d. 4721.), de a levéltári források csak a Keleti és a 
Nyugati pályaudvarok esetében jelöltek katona politikai nyomozó kirendeltséget. 
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leváltásukról. A nyomozó kirendeltség elhelyezéséről a Nyomozó főcsoport az illetékes 
pályaudvar-parancsnoksággal együttműködve már 1945. július 20-tól gondoskodott.1052  
 
 
5.3.2. A soproni kirendeltség 
 
A nyugati hadifogolytáborok őszi felszámolása és a magyar hadifogolytranszportok útba 
indítása még nem jelentette, hogy a hadifoglyok a szűrő- és internálótáborokban 
találkoztak először a magyar hatóságokkal. Az osztrák és délnémet területekről vasúton és 
közúton érkező honvédek hazatérésekor kiemelt jelentősége volt a nyugat-keleti útvonal 
mentén fekvő Sopronnak, ahol a hadifogoly transzportok hivatalos repatriálása kezdődött. 
Sopron és a „soproni zsák” szűrő- és áteresztő szerepét a szovjet szervek is felismerték és 
feltehetően már elég korán működtettek kémelhárító kirendeltséget a városban.1053  

A szombathelyi 3. honvéd kerületi parancsnokság területén fekvő soproni HM Katona 
Politikai Osztály Határellenőrző Kirendeltsége gyakorlatilag a HM Határellenőrző 
Kirendeltségének és a kerületi parancsnokság „D” osztályának soproni kirendeltsége 
volt. 1054 A kirendeltség már 1945 nyarán is működött és augusztus 21-el a nyugati 
határszélen állomásozó 6. honvéd gyaloghadosztály állományából Gaál Nándor alhadnagy 
vezetésével 25 fő honvédet állítottak ki a soproni Határellenőrző Kirendeltség őrzési 
feladatainak ellátására.1055 A kirendeltség vezetője 1945 szeptemberében Koppány Aurél 
főhadnagy,1056 gépírónője Szalay Erzsébet volt.1057 A létszám kiegészítéseként az osztály 
Nyomozó főcsoportja szeptember 23-án délután indította útba Sopronba Győrffy Károlyt, 
de október 18-ig ugyanott szolgált Drapál Ferenc nyomozó is.1058  A hadifogoly-
szállítmányok ellenőrzésével és várakoztatásával párhuzamosan a 3. honvéd kerületi 
parancsnokság „D” osztályának soproni kirendeltsége és a 6. honvéd gyaloghadosztály 
állománya látta el a honvédség rendészettel összefüggő, gyakran politikai jellegű feladatait 
is.1059 
 
 
5.3.3. A celldömölki, kaposvári, zalaegerszegi (és szentgotthárdi) kirendeltség 
 
A komárominál és a székesfehérvárinál kisebb, korlátozottabb befogadó-, szűrő-, 
ellenőrző- és internáló lehetőséggel bírt az 1945 szeptemberében felállított celldömölki, 
zalaegerszegi és kaposvári katona politikai kirendeltség.1060 A hadifogoly-szállítmányok 

                                                 
1052 HL. MN. 187/7/82. mf. 31. sz. o. npcs. 3. p. 
1053  A közvetett levéltári források egyikében az szovjet kémelhárító szervek kértek segítséget a 
századparancsnoktól, hogy biztosítsanak nyomozókat az Ausztriából érkező vonatok átvizsgálásra. HL. HM. 
853. d. (Heti „D” jelentés gyűjtő, 1947. október 25.) 
1054 HL. HM. 852. d., HL. HM. 1945. Eln. 125.588 
1055 HL. HM. 819. d. 10.042/1945. sz.; HL. HM. 1945. Eln. 125.588; HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 73. sz. ho. 
pság.-i pcs. 2. p.; Az őrszakasz tagjait a „D” szolgálat ajánlására az I/b. osztály állította ki és a nyugati határ 
menti katona politikai kirendeltség fegyveres erejét adták. 
1056 Egyidejűleg a kirendeltség csapaterejét nyújtó, a Nyugat-Dunántúlon települt 6. honvéd gyaloghadosztály 
„D” tisztje. HL. MN. IX. 54. 1. d. 2. cs. 
1057 HL. HM. 852. d. 24/kt.-1945. sz. (Határellenőrző kirendeltség) 
1058 HL. MN. 102/08/529. cs. 51. sz. o. npcs. 5. p., 61. sz. o. npcs. 5. p. 
1059 HL. HM. 1945. Eln. 125.588; 1945. szeptember 29-én a honvédek az illetmény kézhezvétele után 
berúgtak és „a piszkos svábok nagy örömére” a nyílt utcán inzultáltak, majd megtámadtak egy főhadnagyot 
és egy zászlóst. A két honvédet a katona politika soproni kirendeltsége letartóztatta, de a többi honvéd 
fegyverrel akarta kiszabadítani őket. A kirendeltség állománya, felülkerekedve a számbeli fölényen 
mindenkit őrizetbe vett. 
1060 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 6. p. 
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volumenének csökkenése és a kirendeltségek elhelyezkedésének racionalizálása 
következtében 1945 és 1946 fordulóján a celldömölki és zalaegerszegi katona politikai 
kirendeltség beleolvadt a szentgotthárdiba. 

A celldömölki kirendeltség vezetője Diószegi Győző tartalékos alhadnagy volt, 
közvetlen alárendeltségébe egy fő beosztott polgári alkalmazott nyomozó, Bárdosi Gusztáv 
tartozott. 1061  Diószegit 1945. szeptember 20-én tévedésből vezénylés helyett a 
kirendeltségre helyezték át és az osztály állományából törölték, amit pár nappal később 
hatálytalanították és csak december 30-i hatállyal helyezték nem-tényleges viszonyba.1062 
A honvéd hadifogoly szállítmányok számszerű csökkenésével a kirendeltség feladatát a 
szentgotthárdi tábor vette át. 

A kaposvári kirendeltséget Szatmári László tartalékos alhadnagy vezette Fejes István 
beosztott polgári alkalmazott nyomozóval és Erdős Lilla gépírónővel. Erdős Lilla 
szeptember elején hivatalosan még nem szolgált az osztályon. Őt 1945. szeptember 15-el 
helyezték a II. előadói főcsoport állományába és vezényelték ideiglenesen Kaposvárra, 
ahol már Szatmári Lászlónéként folytatta pályafutását. A személyzetnek – az 1945. 
szeptember 11-i vezénylését és szolgálati elfoglaltságát követően – egy hétre volt szüksége 
a beérkezéshez és a kirendeltség berendezéséhez.1063 

A zalaegerszegi kirendeltség kinevezett vezetője egy polgári alkalmazott beosztott, 
Ladányi Béla volt. Kirendeltségre további két fő polgári alkalmazott nyomozót, Gábori 
Józsefet és Boda Istvánt osztottak be. A kirendeltség gépírója Fuchs Ernőné volt, majd Őr 
Anna polgári alkalmazott volt.1064 Az 1946. január-februári leépítések és a vezénylések 
megszűntetése nem érintette a zalaegerszegi kirendeltség állományát. Változatlan 
szervezeti rendben települtek át Szentgotthárdra.1065 
 
 
5.3.4. A komáromi és székesfehérvári kirendeltség 
 
A magyar hadifoglyok és nyugatra menekült személyek visszafogadására a budapesti és 
soproni katona politikai állomások létesítését a szűrő- és internálótáborok komáromi 
kirendeltsége követte. 1066  Rendszeresített állományban a komáromi kirendeltség 
vezetésével Sólyom András alhadnagyot bízták meg. A polgári alkalmazottak csoportjában 
nyomozónak dr. Halász Lórántot, Marsi Józsefet és Rosenberg Györgyöt, gépírónak 
Szajkó Erzsébetet osztották be. Az állományt 1945. augusztus 31-én indították útnak, 
helyüket 1945. szeptember 1-el foglalták el. A katona politikai kirendeltséget erősítő 
katonai (rendész) állományt az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztálytól közvetlenül vonultatták 
be.1067 Alig egy hónapos fennállását követően, a rossz műszaki állapotban lévő és a 
Komárom-Budapest távon gyakran igénybevett motorkerékpáros utak egyikén, 
szolgálatteljesítés közben, 1945. október 5-én halálos balesetet szenvedett Sólyom András 
alhadnagy kirendeltség-vezető és a vele utazó Gróger Ferenc polgári alkalmazott gépkocsi 
szerelő. 1068 A kirendeltség vezetését október 8-án a Nyilvántartó alosztályon szolgált 

                                                 
1061 HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 6. p.; 53. sz. o. npcs. 11. p.; 54. sz. o. npcs. 6. p. 
1062 HL. MN. 102/08/529. cs. 53. sz. o. npcs. 11. p., 54. sz. o. npcs. 6. p., 71. sz. o. npcs. 7. p., HL. MN. 
102/08/530. cs. 4. sz. o. npcs. 7. p. 
1063 HL. HM. 852. d. sz.n. (Kaposvár); HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 6. p.; 51. sz. o. npcs. 11. p., 53. 
sz. o. npcs. 11. p.; 54. sz. o. npcs. 6. p. 
1064 HL. MN. 102/08/530. cs. 12. sz. o. npcs. 9-10. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 6. p. 
1065 HL. HM. 852. d. (Szentgotthárd); HL. 852. d. 79/Kir.-1946. sz. (Szentgotthárd) 
1066 HL. MN. 188/7/82. mf. 47. sz. o. npcs. 9. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5. o.; NA. FO. 
371/59072. III/3. o. 
1067 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12-13. o.; HL. MN. 102/08/529. cs. 47. sz. o. npcs. 9. p.; GYARAKI  1995. 108. o. 
1068 HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 12. p. 
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Suchentrong Ferenc alhadnagy vette át és töltötte be 1946. május 10-ig.1069 Suchentrongot 
1946. május 15-én Varsányi György polgári alkalmazott előadó, utóbbit 1946. szeptember 
1-el Puskás István tartalékos százados váltotta. 

A kirendeltség-vezető 1945. őszi halálát követően a kirendeltség állománya is 
rendezetlenné vált. Szajkó Erzsébet ügykörét 1945. november 1-el Bíró Ferencné, 
november 10-én Raikics Margit vette át, majd a december 1-i állományrendezéssel 
mindenkit elbocsátották.1070 Az osztályon végbement változások közvetett hatásaként a 
megmaradt beosztásokban is személycseréket hajtottak végre, de az 1945. november 23-án 
kelt, december 1-i leépítésekről is rendelkező osztály napi parancs értelmében Rosenberg 
György nyomozót már a komáromi kirendeltség rendszeresített helyére osztották be, majd 
1946. március 12-én Bondi Vilmos őrmestert Bondi Miksa polgári alkalmazott váltotta a 
kirendeltségen.1071 

A dunántúli kirendeltségek leépítésével párhuzamosan a megmaradt szűrőtáborok 
katona politikai személyzetének létszámát is csökkentették. Az 1945. decemberi leépítések 
eredményeként 1946 tavaszára a komáromi kirendeltség rendszeresített állományát 3 főre 
csökkentették, ahol 1 kirendeltség-vezető, 1 polgári alkalmazott előadó és 1 gépíró 
szolgált.1072 A kirendeltség-vezető mellett 1946. május 15-e után ide kerültek beosztásra 
Erős László polgári alkalmazott nyomozó és Lábik Erzsébet gépírónő.1073 

A komáromi mellett a nyugati országrészben a székesfehérvári kirendeltség volt jelentős. 
Itt csak polgári alkalmazottak dolgoztak, vezetőjük Gellért László volt, mellé osztották be 
Ruzsonyi Jenő, Erős László, Varjas Endre, Gömöri Jenő polgári alkalmazott nyomozókat 
valamint Gellért Lászlóné gépírónőt. A kirendeltség személyzete feltehetően késve, csak 
1945. szeptember 20. után vonult be Székesfehérvárra. A beosztottak közül Gömöri Jenő 
nyomozót október 18-al a II. főcsoporthoz helyezték át, helyét a soproni határellenőrző 
kirendeltségtől áthelyezett Drapál Ferenc nyomozó vette át.1074  A székesfehérvári 
kirendeltséget alig fél éves fennállását követően számolták fel, a személyzet 
vezénylését1946. január 22-én megszűntették. A visszatért állomány Budapesten 
ideiglenesen beosztás nélkül maradt, ezért Drapál Ferenc, Erős László és Kardos György 
nyomozókat az I. főcsoport 1. és 3. csoportjához, Varjas Endre és Gellért Lászlóné polgári 
alkalmazottakat tartósan a Nyilvántartó irodához vezényelték.1075 
 
 
5.3.5. A Buda-Dél Internálótábor kirendeltsége 
 
A Buda-dél Internáló- és Gyűjtőtábor1076 meghatározó jelentőségű volt a polgári és honvéd 
személyek adminisztratív úton történő politikai mellőzésére, hivatalos nevén internálására. 

                                                 
1069 HL. MN. 192/7/82. mf. 69. sz. o. npcs. 9. p. 
1070 HL. MN. 102/08/529. cs. 64. sz. o. npcs. 10. p., 65. sz. o. npcs. 6. p., 66. sz. o. npcs. 5., 66. sz. o. npcs. 6. 
71. sz. o. npcs. 5. 
1071 HL. MN. 187/7/82. mf. 21. sz. o. npcs. 6. p.; HL. MN. 102/08/529. cs. 71. sz. o. npcs. 9. p. 
1072 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10.V/2. o.; NA. FO. 371/59072. VII/2. o. 
1073 NA. FO. 371/59072. VIII/6. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 39. sz. o. npcs. 9. p.; NARA. RG. 226. B. 38. 
BDUX-10. VI/7. o. 
1074 HL. MN. 102/08/529. cs. 50. sz. o. npcs. 6. p., 51. sz. o. npcs. 2. p., 61. sz. o. npcs. 5. p. 
1075 HL. MN. 102/08/530. cs. 7. sz. o. npcs. 10. p., 9. sz. o. npcs. 9. p.; Lásd még: HL. MN. 191/7/82. mf. 12. 
sz. o. npcs. 6. p. 
1076 A tábor 1945 tavaszán létesült, hivatalos neve Buda-dél Internáló- és Gyűjtőtábor, majd 1946 őszétől a 
Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Központi Internálótábora lett. BANK, GYARMATI , 
PALASIK  2012. 23. o. A disszertációban a Buda-dél Internáló- és Gyűjtőtábor helyett a HM KPO-n is használt 
rövidebb Buda-Dél Internálótábor elnevezést használtam. 
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Az internálótábort a IX. kerületben a Budaörsi úton, a Károly laktanyában állították fel.1077 
A katona politikai kirendeltség hivatalos helyiségét a parancsnoksági épület II. emeletén 
helyezték el. A HM KPO Buda-Dél Internálótábor kirendeltsége első vezetője Elek Károly 
százados volt, akit 1945. július 27-én helyeztek át az osztályra.1078 Feltételezhető, hogy az 
osztály a budapesti pályaudvarokon felállított első katona politikai nyomozó 
kirendeltségekkel egy időben gondoskodott az internálótábor területén szükséges 
képviseletről. 

A kirendeltség élén 1945. október 15-én volt az első vezetőcsere. Elek Károly századost 
dr. Parádi István százados, a II. előadói főcsoport vezetője váltotta.1079 Ezzel egy időben a 
II. előadói főcsoport vezetését Korondi Béla őrnagy vette át, míg Elek Károly az Igazoló 
csoport előadójaként nyert beosztást. Dr. Parádi István mellett 1945. november 30-ig a 
Buda-Dél Internálótábor kirendeltség helyettes vezetői helyének megszűnéséig Gáspár 
Miklós hadnagy töltötte be a tisztséget.1080 A kirendeltségre nyomozónak 1945. október 
15-én ideiglenes vezényléssel Hullay Lajost a I. főcsoport 2. csoport és Kántor Gyulát a II. 
csoport állományából osztották be. 

Másfél hónapos tartós vezénylése alatt Elek Károly nehéz körülmények között látta el a 
katonai internálás és ügyvitel feladatát, a Buda-Dél Internálótábor kirendeltségének 
felszereltsége szegényes volt. A laktanya-parancsnokság második emeletén lévő 
helyiségben, ahol a tényleges ügyvitel zajlott, már 1945 szeptemberében sem volt villany, 
október első napjaitól pedig egyre sürgetőbb problémát jelentett a nyílászárók hiánya. A 
kirendeltség használati és ügyviteli szempontból lényeges tárgyai között néhány száz üres 
nyomtatvány (jegyzőkönyv, utazási igazolvány, névjegyzék, űrlapok stb.), tinta, tollszár, 
ceruzák, egy fél doboz gémkapocs és egyetlen, de javításra szoruló írógép állt 
rendelkezésre.1081 A romló gazdasági helyzetben az osztály Gazdasági Hivatalának már 
1945 nyarán problémát okozott kifizetni a Nádor utcától távolabb dolgozó beosztottak 
túlórabérét és villamosjegyeit.1082 A kirendeltség tagjait az osztály más tagjaihoz képest 
folyamatos anyagi hátrány érte. Az infláció egyre súlyosabb hatásai, a budai és pesti 
közlekedés nehézségei rányomták bélyegüket a mindennapokra, amelyekről Elek Károly 
így emlékezett meg: „Jelentem, hogy a H.M. Kat. Pol. Oszt. Buda-Dél kirendeltség tagjai 
a múlt hónapban csak kb. 5-8 ízben az osztály déli étkezésében tudtak részt venni, a nagy 
távolság és elfoglaltságuk miatt. Az ebédeket előre a kirendeltség tagjai nem tudták 
lemondani, mert nem tudhatták előre azt, hogy lesz-e idejük másnap az étkezésen részt 
venni. Így nemcsak, hogy a befizetett étkezési pénzt nem téríti vissza az el nem fogyasztott 
ebédek után a jóléti intézmény,1083 hanem a kirendeltség tagjai kénytelenek voltak a 
fizetésükkel egyáltalán arányba nem álló, kinti étkezést fizetni. Ezenkívül a kirendeltség 
tagjai a reggeli étkezésen sohasem tudnak részt venni. Több ízben előfordul az, hogy 
sürgősség miatt a kirendeltség tagjai a nagy távolságra való tekintettel kénytelenek a 
gyorsjáratú autóbuszt igénybe venni. Fentiekből kifolyólag a kirendeltség tagjai az 

                                                 
1077 BANK, GYARMATI , PALASIK  2012. 18., 23-24. o.; HL. HM. 851. d. 61/1945. sz. (Buda-Dél); Napjainkban 
a Magyar Honvédség Petőfi Sándor laktanyája. 
1078 HL. HM. 851. d. 38/1945. sz. (Buda-Dél); HL. HM. 825. d. 5. cs. 68. sz. h. pcs. 
1079 Az átadást-átvételt leszámítva, Parádi nem tudta átvenni a kirendeltség tényleges vezetését 1945 októbere 
folyamán, mert elsejétől egy hétig, majd az átvételt követően 1945. október 19-től további 5 napon keresztül 
szabadságon volt. HL. MN. 188/7/82. mf. 55. o. npcs. 16. p.; HL. MN. 189/7/82. 62. o. npcs. 14. p. 
1080 HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 9-10. p., 60. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 102/08/529. cs. 73. sz. o. 
npcs. 5. p. 
1081 HL. HM. 851. d. 38/1945., 68/1945. sz. (Buda-Dél) 
1082 HL. MN. 102/08/529. cs. 22. sz. o. npcs. 2. p. 
1083 Jóléti csoport. 
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osztályos beosztottakkal szemben tetemes anyagi hátrányban vannak, ezért kérem részükre 
személyenként 8000 pengő felszámítását és kiutalását.”1084 

Az osztály szervezeti egységei hatásköreinek átláthatóbb elválasztásával a főváros pesti 
oldalán lévő Nádor utcai épület és a budai oldalon fekvő Buda-dél Internáló- és 
Gyűjtőtábor közötti kapcsolatot 1945. december elejétől küldönc segítségével oldották 
meg.1085 A priorálási listák és ügyviteli dokumentumok kézbesítése folyamatos ingázást 
igényelt a két helyszín között. A feladatot Korok Antal HM altiszt látta el, aki az eljárás 
menete alapján egyidejűleg állt rendelkezésére az Elhárító alosztály alárendeltségében álló 
Nyilvántartó iroda, a Hadbíró irodája és a Buda-Dél Internálótábor katona politikai 
kirendeltsége számára. A hármas alárendeltséget 1946 januárjában számolták fel, február 
1-től a kirendeltség nem rendelkezett saját küldönccel, helyette a vele kapcsolatban álló 
részlegek kaptak további egy-egy főt. Az osztályvezető parancsa 1946. január 22-én dr. 
Parádi István őrnagy vezénylését is megszűntette és az Igazoló csoporthoz osztotta be. A 
kirendeltség beosztott polgári alkalmazott nyomozója, Kálmán Emil 1946. február 8-án az 
I. csoport 1. csoportjához került áthelyezésre.1086 

A HM Katona Politikai Osztály Buda-dél Internáló- és Gyűjtőtábor kirendeltsége elé 
különböző módon lehetett kerülni. A dunántúli szűrőtábor kirendeltségek és a Budapestre 
közvetlenül érkező kórházvonatok mellett szolgálati jegyen a budapesti székhelyű HM 
Katona Politikai Osztály, a Magyar Államrendőrség illetékes szervei adhattak át honvéd 
személyeket internálásra.1087 Az igazoltatás kétirányú volt, egyrészt katonai, másrészt 
politikai vonalon történt. A katona politikai priorálási kérelmeket a kirendeltség a HM 
KPO Nyilvántartó irodájára küldte be. Az egy napon kiállított és szolgálati jegyen 
benyújtott listákat egy nyilvántartási számon vezették, függetlenül az elkészült lajstromok 
számától.1088 A MÁR Politikai Rendészeti Osztályai által letartóztatott, az új honvédségben 
szolgált személyek is gyakran kötöttek ki a Buda-dél Internáló- és Gyűjtőtáborban. Velük 
szemben már egyértelműen a HM KPO volt illetékes az eljárás lefolytatására. A 
honvédeket a területileg illetékes 1. honvéd kerületi parancsnokság „D” tisztjének vagy 
közvetlenül a HM KPO I. (előadói) főcsoportjának adták át kivizsgálásra. A kirendeltség 
tevékenységét és az eljárás rendjét az osztályvezető külön szabályozta.1089 

A tábor területén internált személyek igazoltatásában és ellenőrzésében a katonai és 
polgári szervek együttműködtek. A katona politikai kirendeltség és a politikai rendészeti 
osztály kirendeltségének együttműködése alapján utóbbi átadta a 2. vkf. osztály 
állományába tartozó személyeket.1090 Bár a HM KPO rendelkezett önálló képviselettel a 
szűrőtáborokban, a politikai rendészeti társszervek mellett csak kiegészítő szerepet 
tölthetett be. A katona politikai kirendeltségnek még saját formanyomtatványai sem voltak. 
Az osztály a jegyzőkönyvek többségén, mint „Magyar Államrendőrség Vidéki 
Főkapitánysága Politikai Rendészeti Osztályának Honvédelmi Minisztérium Katona 
Politikai Osztály Buda-Dél Internálótábori kirendeltsége”, 1091  míg a bélyegzőkön 

                                                 
1084 HL. HM. 851. d. 32/1945. sz. (Buda-Dél) (A kirendeltség kérelme segély felszámítására, 1945. október 2.) 
1085 A főváros budai és pesti oldala közötti közlekedést szárazon csak szükséghídon vagy révészek 
segítségével vízen lehetett megvalósítani. 
1086 HL. MN. 102/08/530. cs. 6. sz. o. npcs. 7. p., 7. sz. o. npcs. 10. p., 9. sz. o. npcs. 11. p., 12. sz. o. npcs. 5. 
p.; HL. MN. 189/7/82. mf. 75. sz. o. npcs. 7. p. 
1087 HL. HM. 851. d. 31/1945., 68/1945. sz. (Buda-Dél) 
1088 HL. HM. 851. d. 3/1945., 6/1945. sz. (Buda-Dél); Az egy napon kiállított 23 fős és 100 fős szolgálati 
jegy alapján feltételezhetjük, hogy a kis létszámú katona politikai kirendeltség párhuzamosan regisztrálta a 
bejövő személyeket, majd a kirendeltség-vezető egy nyilvántartási számon vonta össze a külön készült 
összeírásokat. 
1089 HL. HM. 851. d. 31/1945., 68/1945. sz. (Buda-Dél) 
1090 HL. HM. 1945. Eln. 126.415 
1091 HL. HM. 851. d. 1/1945. jkv. (Buda-Dél) 
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„Magyar Honvédelmi Minisztérium Katona Politikai Osztály Buda Déli Internálótábor 
Bizottság”1092 néven szerepelt. 

Mivel egységes nyilvántartás nem volt, a HM KPO kirendeltsége 1945 szeptemberétől a 
polgári társszervet szolgálati jegyen kérte fel az internált személyekre vonatkozó 
adatközlésre.1093 A Nyilvántartó iroda a személyek születési adatai alapján ellenőrizte az 
internált honvédeket és az irodavezető 1094  általában „Nem szerepel” pecséttel, a 
sorszámokat kipipálva küldte vissza teljes listát. Ha valaki valamilyen okból szerepelt a 
nyilvántartásában, a sorszámát bekarikázták és a sor mellé feljegyezték az okát is.1095 A 
szűrőtáborok szabadon bocsátási és internálási javaslatainak számszerű adatai a Buda-déli 
kirendeltséghez hasonló képet mutattak.1096 A „nyugatról hazatérők elleni eljárás”-ról1097 
az internálótábor kirendeltsége egy 1945. szeptember 21-én távmondati parancs értelmében 
napi létszámjelentéseket terjesztett fel az osztálynak. A jelentés értelmében 1945. 
szeptember 22-ig 454 fő volt hadifoglyot1098 internáltak ideiglenesen, akik közül 340 
főt 1099  szabadlábra helyeztek.1100  A fennmaradó 114 főből, az osztály eljárásának 
gyakorlata alapján 11 főt adtak át a területileg illetékes „D” tisztnek további nyomozásra és 
az esetleges eljárás megindítására. A volt 2. vkf. osztály állományába tartozó 2 fő 
internáltat kísértek be az Elhárító alosztályvezető szóbeli parancsa értelmében a Nádor 
utcába, míg további 6 főt a további eljárás lefolytatására kísértek át az osztályra. Az 1945. 
szeptember 22-ig állományba vett 454 főből 92 főt illetékesség hiánya miatt1101 adtak át a 
Magyar Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztály Buda-Dél Internálótábor 
kirendeltségének.1102 További 2 fő az internálótáborban maradt a kirendeltség saját 
hatáskörében végzett nyomozás idejére, míg 1 fő még a táborban meghalt. Mindazokat a 
hivatásos katona személyeket, akikkel szemben meg tudták állapítani a háborús és 
népellenes bűntettetek valamely tényállásának fennállását, az illetékes (Budapesti) 
Népügyészséghez kísérték át.1103 

Az egyes személyek átadás-átvételénél látszik, hogy HM KPO és a MÁR Politikai 
Rendészeti Osztály Buda-Dél Internálótábor kirendeltségei közötti együttműködés és az 
igazolási eljárások hatásköri elhatárolása annyira volt kategorikus, mint a vele történő 
visszaélések lehetősége. A katonai és a politikai vonalon elkövetett bűncselekmények 
szétválasztása gyakorlatilag csak a jogszabályi absztrakciók mentén tűnt 
meghatározhatónak. Ha a HM KPO valakit nem talált érdekesnek és gyorsítani akarta a 
saját eljárását, a legkülönfélébb, gyakran egymással ellentétes indoklással állt elő. A 

                                                 
1092 HL. HM. 851. d. 1/1945. jkv. (Buda-Dél); A szűrő- és internálótáborok katona politikai kirendeltségeit 
hivatalosan bizottságoknak nevezték. 
1093 ÁBTL. 4.1. A-2126/11.; HL. HM. 851. d. 5/1945. sz. (Buda-Dél) 
1094 A hivatalos ellenjegyzések alapján Kornis Pál. 
1095 Például: Volksbund tag, SS szolgálat, Nyilas Párt tag, rendőrségi körözés stb. 
1096 Például: a kirendeltség a 1945. szeptember 3-án kelt szolgálati jegyein 123 főből 5 fő, az 1945. 
szeptember 4-én kelt szolgálati jegyeken 224 főből 2 fő esetében döntött további eljárás folytatásáról és az 
internálás fenntartásáról. HL. HM. 851. d. Szolgálati jegy 3/1945. és 5/1945. sz. (Buda-Dél) 
1097 HL. HM. 851. d. 42/1945. sz. (Buda-Dél) 
1098 47 fő törzstiszt, 70 főtiszt, 337 fő legénység. 
1099 41 fő törzstiszt, 65 fő főtiszt, 234 fő legénység. 
1100 Az elbocsátott törzstiszteket 1945. szeptember 6-tól a lakóhely szerint illetékes rendőrségen történő 
jelentkezés kötelezettségével egyidejűleg rendőri felügyelet alá helyezték. HL. HM. 851. d. 4/1945. sz. 
(Buda-Dél) 
1101 Pontosabban a katonai vizsgálatot követően a polgári vonalon elkövetett bűncselekmény miatt a polgári 
partnerszerv rendelkezett nyomozóhatósági jogosítványokkal. HL. HM. 851. d. 35/1945. sz. (Buda-Dél); HL. 
HM. 851. d. 24/1945. sz. (Buda-Dél) 
1102 HL. HM. 851. d. 26/1945. sz. (Buda-Dél) 
1103 81/1945. (II. 5.) M.E. számú rendelet a népbíráskodásról, valamint az 1440/1945. (V. 1.) ME számú 
rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. ME számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. In: 
BACSÓ 1947. 18-36. o.; HL. HM. 851. d. 45/1945. sz. (Buda-Dél) 
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csendőrség volt hivatásos tagjait az osztály illetékességének hiányára vagy korábbi polgári 
tisztségükre tekintettel, a nem hivatásos katonákat pedig mint polgári személyt adhatták át 
kivizsgálásra.1104 
 
 
5.4. A katona politikai kirendeltségek szűrő és internáló tevékenysége 
 
A magyarországi és külföldi hadifogolytáborokból szabadult vagy már Magyarországon 
eljárás alá vont személyekkel szembeni eljárás, az internálási, valamint rendőri felügyelet 
alá helyezés rendjét az osztályvezető az 1945. július 30-i „Emlékeztető” -ben szabályozta. 
Az eljárás rendjét szabályozó iratot illetékességből megkapta az Elhárító alosztály, az I., a 
II. előadói és a Nyomozó főcsoport, valamint a Hadbírói iroda. Alacsonyabb szinteken a 
részlegvezetők gondoskodtak arról, hogy az osztályvezetői emlékeztetőt minden, a 
nyomozat és a vizsgálat során érintett nyomozó és előadó megkapja.1105  

A hadifoglyok és az aktív honvédségi személyek nagy száma miatt a nyomozati és 
vizsgálati tevékenység nagy terhet jelentett az osztály számára. A szabályszerű, a 
jogszabályokra hivatkozó és azokat be is tartó internálások és letartóztatások 
szükségszerűek voltak az eljárás tisztaságának látszólagos fenntartásához.1106 A feladat 
megoldása során a legnagyobb feladat kétségtelenül az Elhárító alosztályra, különösen az 
ügykezelésben érintett Segédhivatalra, az I. és II. előadói, valamint a Nyomozó főcsoportra 
hárult. A szabályos ügymenet lebonyolítása érdekében az osztály a katonai politikai 
nyomozások 1945. márciusi megkezdése óta először 1945. augusztus 24-én bocsátotta ki 
az Elhárító alosztály egységes és hivatalos „el őadói ív”-eit és a használatukkal kapcsolatos 
„Tudnivalók” -at.1107 A korábbi súrlódásokat elkerülendő, az osztályvezető megszűntette az 
előadók és a nyomozók közötti alá- és fölérendeltségi viszonyt, az előadó utasítási jogát 
meghatározott esetekre szűkítették le.1108 

A minisztériumnál felpanaszolt esetek miatt az osztályvezető 1945. szeptember 4-től 
elrendelte, hogy a törzstisztek letartóztatását csak tisztek hajthatják végre.1109 Bár az 
eredeti utasítás alapján a törzstisztek letartóztatását csak törzstisztek foganatosíthatták,1110 
a szabály betartása az osztályt működésképtelenné tette volna. Még a tisztek esetében sem 
állítható, hogy minden esetben érvényesíteni lehetett volna a hivatkozott elvet. Az osztály 
állományában az 1945. őszi időszakban csak alosztályvezetői szinttől felfelé szolgáltak 
törzstisztek. A hivatásos törzstisztek és tisztek hiányát a gyakorlatban úgy oldották meg, 
hogy az osztály kirendeltségeinek polgári alkalmazott nyomozói „izolálási céllal” 1111 és 

                                                 
1104 HL. HM. 851. d. 24/1945. 34-35/1945. 58/1945. sz. (Buda-Dél); Például: „Dr. Nuridházi Zoltán szkv. 
(szolgálaton kívüli – D. F.) cs. őrgy. (csendőr őrnagy – D. F.) ellen lefolytatott nyomozás során nevezettel 
kapcsolatban katonai vonalon paragrafusba ütköző cselekményt megállapítani nem tudtam, tekintettel 
azonban arra, hogy nevezett, mint főszolgabíró teljesített több éven át szolgálatot Csík vm.-ben megyei 
szolgálatot, kérem nevezettnek e minőségben való magatartását kinyomozni és amennyiben nevezett ellen 
terhelő adatok merülnének fel, az eljárást lefolytatni.” HL. HM. 851. d. 35/1945. sz. (Buda-Dél) 
1105 HL. MN. 102/08/529. cs. 36. sz. o. npcs. 6. p.; HL. HM. 852. d. 1. cs. (Töredékek 1945-1948); Lásd: 6. 
szemelvény: Internálási emlékeztető. 
1106 FÖLDY 1989a. 29. o. 
1107 HL. MN. 188/7/82. mf. 45. sz. o. npcs. 8. p. 
1108 HL. MN. 188/7/82. mf. 45. o. npcs. 9. p.; Tekintettel a nyomozóknak az előadókkal szembeni korábbi 
alárendelt szerepére, illetve az előadói és nyomozói főcsoportok 1945. őszi összevonására.  
1109 Törzstiszt: a VI-VIII. rangosztálybeli katonai rendfokozatok (őrnagy, alezredes, ezredes rendfokozatok) 
gyűjtőneve.Tiszti rendfokozatok: zászlós (alhadnagy), hadnagy, főhadnagy, százados. HL. MN. 188/7/82. mf 
48. o. npcs. 5. p. 
1110 Ez volt az oka, hogy a vonatkozó osztályvezetői parancsban a törzstiszt szót utólag tisztre javították. HL. 
MN. 188/7/82. mf. 48. o. npcs. 5. p. 
1111 HL. HM. 1945. Eln. 53.133 
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letartóztatás nélkül, de adminisztratív úton különítették el vagy irányították Budapestre a 
honvéd törzstiszteket. A nyugatról hazatérő hadifoglyok fogadásakor a HM KPO már 
rendelkezett egy előzetes névjegyzékkel azokról, akiket a magyar hatóságok felelősségre 
kívánnak vonni.1112 Az osztály hivatalos nyilatkozata szerint „el őre felkészült ennek a 
feladatnak megoldására és összeállította azok névjegyzékét, akiket mint háborús vagy 
népellenes bűnösöket vagy vétkeseket népbíróság elé kellett utalni.” 1113  Őket a 
szűrőtáborból egyenesen Budapestre kísértették fel. Az osztály az illetékes 
táborparancsnokságon keresztül gondoskodott a szállításhoz szükséges fegyveres kíséretről. 
A főtiszteket és a tábornoki kar tagjait Pálffy György vezérkari ezredeshez, míg a főtisztek 
és tisztek másik csoportját Nagy Gyula hivatásos századoshoz küldték.1114  

A szűrőtáborokban megkezdődött a polgári és katona személyek válogatása, a 
honvédségi tulajdon gyűjtése. Az osztály a hazatérők közül a katona személyeket válogatta 
ki. Kiemelten kezelték a hivatásos tiszteket, tiszthelyetteseket,1115 csendőröket,1116 akiknek 
korábbi katonai és politikai tevékenységüket ellenőrizték. A tartalékos tisztek és a 
legénységi állományúak polgári személyeknek minősültek, ezért a vizsgálatot hivatalosan a 
politikai rendészeti szervek végezték.1117 Természetesen a gyakorlat ennél összetettebb 
képet mutatott, a fenti megkülönböztetést nem mindig tartották be. A hadifoglyok nagy 
száma, valamint a nyugati határszélen települt kirendeltségek és a Budapest közötti 
kapcsolat létfontosságú volt a priorálások, szabadon bocsátások, kihallgatások és 
internálások lebonyolításához. A közvetlen és személyes kapcsolatot többnyire 
motorkerékpárok útján lehetett biztosítani.1118 Az osztály hiába hivatkozott listákra, azok 
korántsem voltak teljesek. A későbbi vagy egyidejű őrizetbe vételek gyakran 
vallomásokon és feljelentéseken alapultak, amelyeket a szűrőtábor katona politikai 
kirendeltségének beosztottai jegyzőkönyveztek. 

A szerelvények első átvizsgálása már a magyar határ átlépése során megtörtént. A 
nyomozók a leveleket, naplókat, dokumentumokat kobozták el. A hazatérők szűrése során 
a legnagyobb kihívást és bizonytalanságot a valódi személyazonosságuk megállapítása 
jelentette. Hiába léteztek listák a háborús és népellenes bűncselekményekkel gyanúsítható 
személyekről, feltételezték, hogy többségük hamis vagy idegen iratokkal kísérli meg 
átlépni a határt. Bár tilos volt, a személyi iratokat és okmányokat több esetben elvették a 
tulajdonosától és a vizsgálat lefolytatásáig nem adták vissza.1119 A dokumentumok minél 
hamarabb történő összegyűjtése elővigyázatosságból történt. A személyes iratokban 
foglaltakat nem csak felhasználhatták tulajdonosával szemben, de elkobzásával korlátozták 
mozgási lehetőségét és megelőzték azok idő előtti megsemmisítését is.  

                                                 
1112 HL. HM. 851. d. 1/869. sz. /1945. jkv. (Zalaegerszeg) 
1113 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 23. sz. (HM Katona Politikai Osztály válasza egy hetilap „Tűrhetetlen 
állapotok a vidéki hadifogolytáborokban” című cikkére, 1945. október 15.) 
1114 HL. HM. 851. d. 1/659. sz. /1945., 1/869. sz. /1945. jkv. (Zalaegerszeg) 
1115 Különösen a hadiműszaki törzskarhoz, hadbiztosokhoz, 2. vkf. osztályhoz stb. tartozókat keresték. A 
hadiműszaki törzskarhoz tartozók a visszavonulások alatt végrehajtott hazai építmények rombolása, a 
hadbiztosok az anyagi visszaélések miatt tűntek fontosnak a HM Katona Politikai Osztály nyomozói számára. 
HL. HM. 1945. Eln. 125.587; Keresték a hivatásos honvéd tiszteket, akik utászként munkaszolgálatosokat 
kínoztak a keleti hadszíntéren vagy részt vettek a magyarországi terep- és műtárgyak rombolásában. 
1116 HL. HM. 852. d. 26/1945. sz. (Zalaegerszeg); Például: „csendőr egyének ellenőrzése során ugyanazt az 
eljárást kövessék mint a hivatásos állományból származóknál, csendőrök esetben fokozottabb szigorral.” 
1117 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 23. sz. 
1118 Ezt támasztja alá, hogy a leterheltség miatt a kirendeltségek működésének megkezdését követően a 
gépkocsi előadó minden reggel jelenteni volt köteles az Elhárító alosztály vezetőjének a gépkocsi részleg 
állományába tartozó, aznap használatképes motorkerékpárok számát. HL. MN. 188/7/82. mf. 53. sz. o. npcs. 
6. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 12. p.; HL. MN. 188/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 17-19. p. 
1119 HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 189. o.; MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 24. sz. 
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A szűrő- és internálótáborok felé érkező szerelvények nyugati és északnyugati irányból 
lépték át a magyar határt. Az út több hetet vehetett igénybe a hosszú várakozások, 
várakoztatások miatt. A nyugati és délnyugati irányból hazatérőket az angolszász kísérőik 
már osztrák területen – például Wiener-Neustadtnál – átadták a szovjeteknek, akikkel 
Ágfalvánál, Hegyeshalomnál lépték át a határt. Magyar oldalon több napos várakozások 
lehettek, ahol már megkezdődött a személyek előzetes politikai szűrése. Naponta tartottak 
sorakozókat, névsorolvasást, ami alapján már többeket kiemeltek a csoportokból.1120 A 
nagyobb nyugati szerelvények többsége Hegyeshalomnál lépte át a határt, ahol átadták 
őket a magyar hatóságoknak. Láng Miklós visszaemlékezésében azon a reggelen két fő 
katona, valamint két fő civil érkezett hozzájuk: 

 
„- Jó reggelt kívánok! Hogy utaztak? – kérdezte az idősebb katona. 
- Köszönjük, jól – hangzott innen is, onnan is, kissé bizonytalankodva, talán a nem 

várt udvarias gesztus miatt meglepetten. 
- Ki hozott levelet? 
Már megint a levél! 
- A leveleket, amit hoztunk, az osztrákok elvették – mondta a legközelebb fekvő 

útitársunk. 
- Valóban? … Az mi? – mutatott a kezemben lévő füzetre. 
- A naplóm – válaszoltam kisség idegesen. 
- Adja ide! – hangzott a kurta felszólítás. 
Átnyújtottam. Belelapozott, és átadta az egyik civilnek. Az meg visszaadta nekem. Már-
már megnyugodtam, amikor hozzáfűzte: 
Írja rá a címet; látom, a neve rajta van. Majd elküldjük. Tudja, az ilyesmire mi 

kíváncsiak vagyunk (sic!).” 1121 
 
A katonák közül sokan családjukkal, apróbb ingóságaikkal és a nyugati 
hadifogolytáborban „megtakarított” vagyonukkal tértek haza. A határátlépést követően 
elszedték tőlük a honvédségi felszerelési tárgyakat, amiről leltárt nem vettek fel és egy 1 x 
5 centiméteres papírdarabot kaptak, amin az állt: „megvizsgálva”. 1122  A hazatérő 
hadifoglyok szervezett vagy önhatalmú átvizsgálása és az értéktárgyak elkobzása nem volt 
ritka eset. A szervezett ellenőrzés a „kincstári” tulajdon gyűjtését szolgálta, ez alól kivételt 
képezett a honvédek személyes ruházatának, tisztek esetében pedig a pisztolytáskának az 
elvétele.1123 Az eljárás módjáról a honvédelmi miniszter rendeletileg intézkedett, a munkát 
a minisztérium anyaggyűjtő szervei végezték. Az utasítás alapján meg kellett hagyni a 
személyes használati tárgyakat, a szükséges felszerelést és csak a felesleges honvédségi 
anyagot vehették el a nyugatról hazatértektől. 1124  A hazatérők így emlékeztek az 
átvizsgálások menetére: 

 
„Magyar katonák jöttek-mentek a peronon. 

- Az épület előtt rakják le a csomagokat! Mindenki álljon a csomagjához. A kincstári 
holmikat le kell adni, ezeket tessék máris kikészíteni, ezzel is gyorsabban megy. (…) 
Mikor az utolsó csomagunkért visszamentem a vagonba, amerikai kísérőnk kérdően 
nézett rám: 

- Na, most még meggondolhatják… a feleségét is visszavihetjük. 

                                                 
1120 HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 161. o. 
1121 HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 162. o. (Láng Miklós visszaemlékezése) 
1122 HL. HM. 819. d. 10.314/1946. sz.; HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 190. o. 
1123 BOGNÁR 2006. 122., 144-147. o. 
1124 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 24. sz.; HL. MN. IX. 3. 87. d. 4721. o. 
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- Köszönöm, de most már beleugrottunk a hideg vízbe. Ilyenkor jobb mindjárt úszni 
kezdeni, akkor az ember nem fázik – válaszoltam és melegen kezet ráztunk. (…) 
Végre jött egy hírnök, aki a férfiakat a váróterembe szólította, onnan pedig egy közeli 
iskolába vonultunk át. (…) 

- Mindenki megkapja az útiokmányát, aztán jöhet vissza. 
Az még egy kis időbe telt, s közben egy „társaság” elkezdte nézni a csomagokat, 
begyűjteni a kincstári holmit. A feleségemmel ki akarták nyittatni a ládát, de mondta, 
hogy a kulcs nálam van, s én mindjárt jövök vissza. Legyintettek és tovább mentek.”1125 
 

A gyakorlatban – a hivatalos miniszteri utasítással ellentétben – a katona politikai 
kirendeltségek személyzete is részt vett az anyaggyűjtésben. Az osztály megbízásából a 
„szállítmánytól leszedett felesleges kincstári anyagot”  a kirendeltség nyomozói maguk 
szedték össze és leltározták, majd időközönként átadták a HM Ruházati Osztályának.1126 A 
különböző tárgyak gyűjtése és beszállítása nem csak a szakmai munkát hátráltathatta, de a 
tisztázatlan szabályozás körül vita alakult ki, hogy mikor és mit lehet lefoglalni.1127 A 
többszöri ellenőrzések és szervezett gyűjtések ellenére a HM KPO Buda-Dél 
Internálótábor Kirendeltsége is folyamatosan adta át a HM Ruházati Osztályának a 
honvédektől elkobzott kincstári ruházatot és felszerelési tárgyakat.1128 

A szervezetlenül hazaérkező volt hadifoglyok fogadására és tájékoztatására a Nyugati 
főpályaudvaron 1945. július 22. óta működött nyomozó kirendeltség.1129A hadifoglyokkal 
kapcsolatos visszaélésekkel szembeni első komolyabb osztályvezető fellépést a nyomozó 
kirendeltséggel szemben, szeptember 25-én foganatosította az osztályvezető. 1945. 
szeptember 15-én az Őrcsoport állományába tartozó Kurucz Mihály őrmester egy 
tüzérőrmestertől egy pisztolyt pisztolytáskával, egy másik honvédtól egy pisztolytáskát 
kobzott el, amiért Pálffy György büntetésből eltávolította az osztályról.1130 Előfordult, 
hogy a honvédségi tulajdont még a szűrőtáborba érkezés előtt a MÁR Politikai Rendészeti 
Osztály rendőr nyomozói vették el úgy, hogy a honvéd szerelvény átvizsgálásáról a katonai 
rendészeti szerv nem is tudott.1131 Máskor a személyes tárgyakat meghagyták a személyek 
birtokában1132 vagy a HM KPO kirendeltségének személyzete vette el tőlük.1133  

Komoly visszhangot kapott az az eset, amikor 1945 őszén Hammang Józsefné két 
társával és három gyermekével érkezett vissza Magyarországra. A katona politikai 
nyomozók elhitették vele, hogy elvett értékeit visszakaphatja. Amikor ez nem történt meg, 
ügyvéddel próbálta visszakövetelni személyes holmiját. Válaszul egy olvashatatlan 

                                                 
1125 HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 191. o. (Láng Miklós visszaemlékezése) 
1126 HL. HM. 851. d. 68/1945. sz. (Buda-Dél) 
1127 HL. MN. 191/7/82. mf 32. o. npcs. 5. p.; ill. HL. HM. 1946. Eln. 102.884; A honvédelmi miniszter 
rendeletében szabályozták, hogy amennyiben bármely szerv vagy egyén akadályozná az anyaggyűjtést, 
esetleg illetéktelenül maga venné el a kincstári anyagot, azt haladéktalanul jelenteni kell. HL. MN. IX. 3. 87. 
d. 4721. 
1128 HL. HM. 851. d. (Buda-Dél) szám nélküli átadás-átvételi elismervény. Budapest, 1945. október 29.; 
Köztudott, hogy a hatóságoknak már a magyarországi szovjet hadifogolytáborokban sem sikerült mindent 
elkobozniuk a magyar hadifoglyoktól. Az emberi találékonyság a legképtelenebb helyeken volt képes 
„kincseket” megmenteni magának. BOGNÁR 2006. 122., 144-147. o.; Az 1945. október 10-i átadás-átvételről 
Elek Károly és dr. Parádi István századosok által készített elismervény az 1945. október 9-én befutott 
szerelvényről begyűjtött honvédségi tulajdon esetében még 306 tételt tartalmazott 36 kategóriába sorolva. HL. 
HM. 851. d. (Buda-Dél); szám nélküli átadás-átvételi elismervény. Budapest, 1945. október 29. 
1129 HL. MN. 102/08/529. cs. 31. o. npcs. 3. p. 
1130 HL. MN. 188/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 12. p. 
1131 HL. MN. 819. d. 10.035/1945. sz. 
1132 HL. MN. Tgy. 316. d. 3167. őe. 191. o. 
1133 HL. MN. 819. d. 10.042/1945. sz. 
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aláírású levelet kapott, hogy menjen be a katonai politikai kirendeltségre.1134 Jelentkezett a 
kirendeltségen, ahol megzsarolták, hogy mondjon le mindenéről. Ellenállását követően a 
kirendeltség tagjai elvett holmijának egy részét adták volna vissza. Hammang Józsefné 
ügyvédére és tanúkra hivatkozott, de a nyomozók a tanúit semmibe vették és tudomására 
adták, hogy egy másik nyomozó megesküdne, hogy ők nem vettek el semmit. Végül 
Hammang Józsefnének alá kellett írnia egy papírt, hogy minden értéktárgyáról önként 
lemondott, de előtte rajta kívül mindenkit kiküldtek a szobából. Ezt követően elfogadta a 
lehetőséget, mert félt, hogy ellenkező esetben nem hagyhatta volna el az épületet.1135 Az 
ügyből feljelentés lett, amivel már a Nádor utcában is foglalkozni kellett. Kruchina Viktor 
közbenjárására a HM politikai államtitkáráig1136 eljutott a visszaélés híre. A panasz 
eredményeként Soós Sándor nyomozót 1945. december 15-el elbocsátották,1137  a 
feljelentett kirendeltség-vezető Koppány Aurél főhadnagyot a 3. honvéd kerületi 
parancsnokság állományába helyezték át.1138 

Az osztály, ami kezdetben hol támogatta, hol tilalmazta a kincstári anyag gyűjtését, 
maga is rá volt szorulva a honvédek által nyugatra menekített, majd visszahozott 
honvédségi tulajdonra.1139 Az osztály legnagyobb szüksége technikai eszközökre irányult, 
hiányát az szervezés alatt álló anyag- és technikaigényes Rádió csoport érezte. A 
hadifoglyok tömeges visszatérését követően Pataky Ernő őrnagy és kísérői több 
alkalommal jártak a nyugati határszélen műszaki anyagok vagy a hollétükre vonatkozó 
információ beszerzése céljából. Pataky két beszerzőútja ismert: 1945. október 25-én anyag- 
és szerszám felvételezése céljából Lamper János gépkocsivezetővel és Sinkovics László 
polgári alkalmazottal utazott Szombathelyre, majd november 6-án műszaki anyag 
beszerzése céljából a Sopron – Szombathely – Szentgotthárd útvonalat és környékét járták 
be.1140  

Hivatalosan az osztály kirendeltségeinek beosztottai az egyes táborokba beérkezett 
katona csoportokat három napon belül megvizsgálták.1141 A HM KPO nyilatkozata alapján 
a honvéd személyek vizsgálata során „a végrehajtó közegek lelkiismereti kérdést csinálnak 
abból, hogy szükség esetén éjszakai munkával is feldolgozzák az anyagot és azokat, akik 
nem követtek el háborús vagy népellenes bűncselekményt, a legsürgősebben hazaengedjék, 
azokat pedig, akik ilyen cselekményeket követtek el, átadják a népbíróságnak.”1142 A 
használatba helyezett vasútvonalaknak megfelelően, a Hegyeshalom –Sopron irányból 
érkező szerelvényeket a komáromi szűrőtáborba futottak be. Az ellenőrzés és a kihallgatás 
elvárt gyorsasága érdekében – a befutó csoportok létszámának függvényében – az 
eljárásnak gyakorlatban is haladnia kellett: „Október 8-án Hegyeshalomnál átadtak 
bennünket kísérőinknek, a magyar hatóságnak. Innen Komáromon át Székesfehérvárra 
vittek; a zámolyi úti laktanyában volt a hivatásos tisztek igazoltatása. Én hamar sorra 
kerültem, s délután már szabad voltam” emlékezett vissza Láng Miklós és 1945. október 
10-én már haza is ért Celldömölkre.1143  

                                                 
1134 A nyugati határállomások esetében nem ez volt az egyetlen eset, amikor a kirendeltség személyzete által 
jogtalanul elvett használati tárgykért egy olvashatatlan aláírású nyugtát adtak. HL. MN. IX. 2. 85. d. 10.179 
1135 HL. HM. 819. d. 10.042/1945. sz. 
1136 Zentai Vilmos a HM politikai államtitkára (SZDP). 
1137 HL. MN. 102.08/529. cs. 77. sz. o. npcs. 8. p. 
1138 HL. HM. 1945. Eln. 127.976 
1139 Lásd: ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 170. o.; HL. MN. IX. 54. 1. d. 1. cs. 32. sz. ho. pság.-i pcs. 3. p.HL. HM. 
852. d. 3. cs. 860/1945. D. sz. (124.438/eln.kat.nyilv.-1945. sz.) 
1140 HL. MN. 189/7/82. mf. 63. sz. o. npcs. 7. p., 67. sz. o. npcs. 7. p. 
1141 HL. HM. 852. d. sz.n. (Zalaegerszeg) 
1142 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 24. sz. (HM Katona Politikai Osztály válasza egy hetilap „Tűrhetetlen 
állapotok a vidéki hadifogolytáborokban” című cikkére, 1945. október 15.) 
1143 HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 162. o. (Láng Miklós visszaemlékezése) 
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A legjelentősebb szűrőtáborok Komárom és Székesfehérvár voltak, ahol előzetes 
ellenőrzésükig a legnagyobb számú honvéd személyt tudták várakoztatni. Ha valakivel 
szemben gyanú merült fel, a katona politikai nyomozók Székesfehérvárra vagy Budapestre 
küldték további nyomozati eljárás lefolytatására. Aki Kaposvárra érkezett, a kihallgatás 
után igazolást kapott arról, hogy hazatérhet, vagy – és ők lényegesen kevesebben voltak1144 
– Székesfehérvárra továbbították, ahol további kihallgatás, adategyeztetés következett. 
Pozitív elbírálás esetén itt állították ki igazolásukat amivel szabadon távozhattak. Akiről 
feltételezték vagy bebizonyosodott, hogy háborús vagy népellenes büntettet követett el, 
vagy csak úgy ítélte meg a szűrőtábor kirendeltsége, azt internálásra javasolták. Ezt 
általában a Buda-Dél Internálótáborban hajtották végre. Mindazok, akik nem szerepeltek a 
háborús bűntett elkövetésével vádolt személyek névsorában, adategyeztetést követően és a 
területileg illetékes szervnél jelentkezési kötelezettség terhe mellett hazatérhettek.1145 
Külső okok miatt a repatriálás és a katona politikai eljárás nem volt minden esetben 
zökkenőmentes. A hadifogoly-szállításokkal párhuzamosan a székesfehérvári kirendeltség 
1945 őszén már azt sérelmezte, hogy a szovjet táborparancsnokság kiküldöttjei a magyar 
katonákat egyszerűen elvitték a táborból. A kirendeltség vezetőjének érdeklődésére azt a 
magyarázatot adták, hogy le kell folytatniuk saját vizsgálatukat is és vissza fogják kísérni 
őket. A kölcsönzött magyar honvédek visszakísértetése a dokumentumok tanulsága szerint 
nem történhetett meg és mindannyian a szovjet hadifogságba jutottak számát 
gyarapították.1146 

A magyar katona politikai szűrés gyorsaságának oka, hogy az iratok ellenőrzésén túl az 
alakulatukkal együtt érkezők, valamint a számszerűen népesebb, rendfokozat nélküli 
legénységi állományt adategyeztetés mellett, de terhelő információk hiányában külön-
külön nem hallgatták ki, hanem irataikkal együtt továbbküldték.1147 A szervezett rendben 
hazatért honvédségi tiszteket elöljárójuk képviselhette. A szűrés, internálás és nyomozati 
eljárás menetére és gyorsaságára vitéz Csékey (Hankovits) Ferenc hivatásos ezredes így 
emlékezett vissza: „(…) október 17-én, amerikai hadifogságból, zárt szállítmánnyal, 
Ausztria területéről, Hegyeshalom beléptető állomásra érkeztem. Itt a határszervek a 
századosokat és ennél magasabb rendfokozatú tiszteket a szállítmányból kivették és külön 
szállítmányként Komáromba irányították. Komáromban az arra illetékes szervek 
egyénenként kihallgattak bennünket és politikai magatartásunkat bírálták el. (…) Mint 
legidősebb tisztet, Komáromban engem hallgattak ki, mely kihallgatás eredményeként a 
kihallgató tiszt jelentette, hogy szabadon fog engedni és az utazási okmányt is 
jelenlétemben állította ki. (…) Később engem újból kihallgatásra rendeltek, de a jelenlévő 
tiszt egyetlen szót sem intézett hozzám, csak a gépíró hölgy adta fel a kérdéseket és írta be 
a válaszaimat. A jegyzőkönyvet 3 példányban aláíratták velem és más semmit sem közöltek. 
Az utazási okmányok kiosztásakor engem nem szólítottak, így néhány más tiszttel együtt 
Komáromban visszamaradtam. Komáromból X/20-án Budapestre kísértek, majd a Nádor u. 
9. alatti fogháznak adtak át. Innen X/22-én a Buda-Dél internáló táborba kísértek át. Míg 
onnan X/27-én délben kerültem szabadlábra.”1148 

A szűrő- és internálótábor katona politikai kirendeltségei által folytatott eljárás menete 
nagyjából egységes képet mutatott. A szűrőtáborokba befutott és az ellenőrzésen fennakadt 
személyeket internálták.1149  Az osztály által kihallgatott internált honvédek a 

                                                 
1144 BANK, GYARMATI , PALASIK  2012. 19. o. 
1145 HL. Tgy. 316. d. 3167. őe. 161. o., MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 24. sz. 
1146 HL. HM. 855. d. 49/Kt.–1945. sz. (Székesfehérvár) 
1147 MNL. XXVI-A-14. 1945. 10. 15. 24. sz. 
1148 HL. HM. 851. d. 167/1945. jkv. (Buda-Dél) (Vitéz Csékey (Hankovits) Ferenc hivatásos ezredes jelentése, 
1945. november 3.) 
1149 HL. HM. 851. d. 134/1945. jkv. (Buda-Dél) 
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szűrőtáborokból kerültek Budapestre. A jegyzőkönyvek a személyes adatokon, az 
elhagyott és a visszatérés szempontjából lényeges lakóhely címén túl a következő kérdések 
mentén haladtak: 

 
„Milyen okból hagyta el az ország területét? 
Mikortól meddig, hol tartózkodott külföldön és ott mivel foglalkozott?  
Volt-e tagja politikai pártnak, a Volksbundnak, a 138.000/1945. VI. B. M. rendeletben 

felsorolt egyesületnek?1150 Mikortól meddig? Milyen szerepet töltött ott be? 
Katonasági, illetve csendőrségi viszonyai? (Mettől meddig teljesített szolgálatot, milyen 

alakulatnál hivatásos vagy tartalékos, utolsó rendfokozata?) 
Teljesített-e fegyveres szolgálatot a nyilaskeresztes pártban, a német hadseregben, SS., 

SA.-alakulatnál, Gestapo-nál? 
Nevezze meg a hazatérők között azokat, akik tudomása szerint tagjai voltak a 

nyilaskeresztes pártnak vagy fasiszta, németbarát magatartást tanusítottak, résztvettek 
kegyetlenkedésekben, kivégzésekben stb.! (Név, hol található, magatartásának részletes 
leírása.) 

Nevezze meg az itthonmaradottak közül azokat, akik magatartását igazolhatják! (Név, 
pontos cím.)” 
 
Az utolsó két kérdés mások besúgásáról és a kihallgatott személy igazolásáról szólt, ahol 
előbbi kérdésre adandó válaszhoz több helyet biztosítottak. Az egyéni igazolásához 
szükséges személyek nevét és elérhetőségét mindenki megadta. A másokra vonatkozó 
terhelő információ tekintetében a két szélsőséges lehetőség között oszlott meg a 
jegyzőkönyvek többsége: vagy senkiről nem tudott, vagy többek magatartásáról is 
tájékoztatást nyújtott. Az így nyert adatok jelentős hátteret nyújtottak az Elhárító alosztály 
Nyilvántartó irodája számára a későbbi nyomozások és felelősségre vonások 
lefolytatásához.1151  Az előre nyomtatott jegyzőkönyvek mellett a célirányos 
kihallgatásokat már az Elhárító alosztály által szerkesztett, vagy más módon felvett 
jegyzőkönyvek segítségével végezték. A jegyzőkönyvbe felvett adatok alapján a nyomozó 
javaslatára a kirendeltség vezetője döntött a további eljárásról. 

A különleges bánásmódról informális, a gyakorlatban kialakult irányelvek alapján 
döntöttek. Szóbeli utasítás alapján a 2. vkf. osztály tagjait kihallgatás céljából minden 
esetben átkísérték a Nádor utcába. A rádió-felderítő szakemberekkel szemben tanúsítandó 
eljárásról az Elhárító alosztályvezető szóban utasította a szűrőtábor kirendeltségek 
személyzetét, amely azok Budapestre kísértetéséről szólt. Egy részük, főleg a 
rádiótávírászok, az osztályon folytatták pályafutásukat.1152 A gyanúba keveredett hivatásos 
tisztek, csendőrök vagy különösen a 2. vkf. osztály beosztottjai, csendőrnyomozók, 
magasabb beosztásban szolgált tisztek esetében az osztályvezető által 1945. szeptember 
13-án kiadott 124.870/Eln.kat.pol.nyilv.-1945. számú rendelet alapján jártak el. A 

                                                 
1150 Magyar-Német Társaság, Antibolsevista Ifjúsági Tábor, Falu Szövetség, Etelközi Szövetég, Ébredő 
Magyarok Egyesülete, Honszeretet, Béke Klubja, Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség, Kettőskereszt 
Vérszövetség, Levente Egyesület, Magyar Jövő Szövetség, Magyar Országos Véderő Egyesület, Magyar Élet 
Pártja, Magyar Megújulás Pártja, Magyar Orvosok Országos Nemzeti Egyesülete, Magyar Nemzeti 
Szocialista Párt, Magyar Tudományos Fajvédő Társaság, Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesülete, Nemzeti 
Munkaközpont, Népakarat Pártja, Nyilaskeresztes Párt, Hungarista Mozgalom, Országos Vitézi Szék, 
Országos Nemzetvédelmi Bizottság, Turul Szövetség, Zsidókutató Intézet, stb.; HL. HM. 852. d. (HM Kat. 
Pol. Oszt. 1945-1948. évi irattöredékek) sz. n. (Emlékeztető) 
1151 HL. HM. 852. d. sz.n. (Kaposvár); HL. HM. 851. d. 3/1945. sz. szolgálati jegy (Buda-Dél) 
1152 HL. HM. 851. d. 1/1945. jkv. (Buda-Dél); A korabeli nyomozói javaslat alapján, „Nevezett (…) a 102. 
rádió hírszerző zlj.-nál (…) volt. Földy őrnagy úr szóbeli parancsa folytán, mivel nevezett a vkf. II. oszt. 
kötelékébe tartozott, az Osztályra átkísértetem.” 
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kihallgatott személy egyidejű átadása mellett, a lakóhely és a katonai szolgálati hely 
alapján a jegyzőkönyvben szereplő adatok ellenőrzését és a nyomozást az illetékes honvéd 
kerületi parancsnokság katona politikai „D” tisztjei és tiszthelyettesei folytatták le. Ha 
terhelő adat nem merült fel, intézkedtek szabadlábra helyezésről. Egyidejűleg a lakóhely 
szerinti területileg illetékes rendőrkapitányságon történő jelentkezési kötelezettséggel a 
nyugatról visszatért hivatásos honvéd tiszteket, csendőröket minden esetben rendőri 
felügyelet alá helyezték.1153 

Akit már a szűrőtáborban veszélyesnek minősítettek, azt szabadlábra helyezés helyett 
internálásra javasolták. Minden esetben internálták a hivatásos honvéd személyeket, ha a 2. 
vkf. osztály beosztottjai, csendőrnyomozók, magasabb beosztásban szolgált tisztek, 
hadbírók, egyes csapattestek, így különösen a Szent László, a Hunyadi SS hadosztály, vagy 
a Vitézi Szék tagjai voltak. Internálták azokat a parancsnokokat is, akik kitartottak a 
németek mellett és csapatestükkel Németországba vonultak vissza,1154 valamint azokat, 
akikkel szemben egyértelműen alkalmazni tudták az 1945. évi VII. törvénycikk valamely 
tényállását.1155 

A nyugatról hazatért hadifoglyokat kijelölt táborokban fogadták. A fogadtatásuk nem 
minden esetben volt barátságos. A kihallgatók gorombán bántak a hadifoglyokkal és a 
bizalmatlanság légkörében megpróbálták kérdéseikkel a nyilasság vagy a háborús 
bűnösség gyanújába keverni őket. Legkönnyebb dolguk a fiatal leventékkel volt. 
Amelyikükkel sikerült őszintén beismertetni, hogy a kiképző táborban karszalagot viselt, 
rögtön bizonyítottnak látták a feltevést, hogy a fiatal gyerek nyilas volt.1156 Az internálási 
javaslat mindig a kihallgatott személy által betöltött beosztáshoz és a nyomozó fantáziája 
által táplált vélelemhez igazodott. Nyárády Zoltán ezredes esetében például, aki „volt a hfb. 
[harcfegyelem-biztosító – D. F.] törzs-pk.-a, mint ilyennek feladata volt ellenőrizni azt, 
hogy a kapott parancsokat végrehajtják-e százszázalékosan, összeszedni az esetleg szökni 
próbáló vagy az ellenséghez átállni szándékozó honvéd-egyéneket, egyszóval 
megakadályozni azt, hogy bárki is átállhasson (sic!). A hadfogságban azokat, akik haza 
próbáltak szökni, elfogatta és súlyos büntetéssel sújtotta. Mindenképpen próbálta 
megakadályozni azt, hogy a hadifoglyok hazainduljanak Hazánkba. Internálását 
javaslom.” 1157  A kihallgatások során a nyomozók minden esetben nagy beleérző 
képességükről tettek tanúbizonyságot. Szubjektív véleményük alapján jártak el például 
Almási (Andrekovics) Gyula őrvezető esetében, aki a Szent László hadosztálynál szolgált, 
majd hazatérő társaival együtt a zalaegerszegi szűrőtáborban emelték ki: „Tekintettel arra, 
hogy nevezett mint háborús bűnös gyanús igyekszik ravaszul elhallgatni cselekedeteit (sic!) 
és a feltett kérdésekre nem ad egyenes válaszokat1158 és a válaszai is zavarosak feltehető, 
hogy valamelyes háborús bűncselekmény részesse.”1159  

A katona politikai nyomozók elmarasztaló ítélete és javaslata nehezen szorítható egy 
logikai rendszer keretei közé. Dr. Papp Gusztáv hadbíró századossal szemben azt 
                                                 
1153 HL. HM. 851. d. 1, 4-6/1945. jkv. (Buda-Dél) 
1154 Lásd például: HL. HM. 851. d. 1/1945., 5-6/1945., 181/1945., 7941/1945. jkv. (Buda-Dél); HL. HM. 851. 
d. 2506/1945., 7941/1945., 8449/1945., 8447/1945., 23.072/1945., 25.734/1945. jkv. (Komárom); HL. HM. 
851. d. 677/1945. jkv. (Zalaegerszeg) 
1155 A jogszabállyal törvényerőre emelték a 81/1945. (II. 5.), a 1440/1945. (V. 1.), az 5900/1945. (VIII. 1.) és 
a 6750/1945. (VIII. 16.) M.E. számú rendeleteket. BACSÓ 1947. 18-36. o. 
1156 HL. Tgy. 353. d. 3263. őe. 324. o.; „S mindezt olyan személyek, akiket egy éve ugyanolyan SS kíséret 
mellett vittek ki az országból a megsemmisítő lágerek felé. Mintha a leventéknek lehetett volna más 
választásuk!” BODÓ László: Leventék. 1995.  
1157 HL. HM. 851. d. 2506/1945. jkv. (Komárom) (Nyárády Zoltán komáromi kihallgatási jegyzőkönyve, 
1945. szeptember 21.) 
1158 Eredetileg: „válaszokat nem ad” állt a szövegben, amit részben átírt és kiegészített a nyomozó. 
1159 HL. HM. 851. d. 677/1945. jkv. (Zalaegerszeg) (Almásy (Andrekovics) Gyula zalaegerszegi kihallgatási 
jegyzőkönyve, 1945. október 16.) 
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kifogásolták, hogy – a szabályszerű jogalkalmazása során – három szökési ügyben hozott 
halálos ítéletet, amiből egyet végre is hajtottak 1945 márciusában.1160 Egy másik esetben a 
kaposvári kirendeltségen felvett jegyzőkönyv szerint dr. Nagy Béla őrnagy a „Szolnok-
környéki harcokban kétszer megsebesült, de még ettől sem ment el a kedve a nemzetvesztő 
Szálasi hadseregében tovább szolgálni és mint zászlóalj parancsnok a rendelkezésére álló 
egységeket a határon keresztül Ausztriába vezesse, hogy ott tovább folytassa a harcot 
felszabadítóink ellen. Javaslom Népügyészség elé utalását.” 1161  A fenti ügyekben 
tapasztalt katona politikai eljárás mindegyikére érvényes a HM Igazságügyi 
csoportfőnökének jogi szakvéleménye, miszerint „Maga az a tény tehát, hogy egy hadbíró 
halálos ítéletet hozott, – amennyiben az ítélet az akkor fennálló jogszabályokon alapult és 
azoknak megfelelt, – reá nézve joghátrány bekövetkezésének oka épp oly kevéssé nem lehet, 
mint ahogyan nem lehet felelősségre vonni egy zászlóalj-parancsnokot azért, mert a 
Szálasi- uralom alatt a szovjet-hadseregre1162 reálövetett.”1163 

A hazatérő hadifoglyok átvétele és fogadása, valamint a katona politikai eljárás elmélete 
és gyakorlata különbözött egymástól. A szűrőtáborok lényege, hogy hatékony működésük 
esetén minden hazatérőnek át kellett esnie egy eljáráson. Az összeállított listák alapján 
nem csak a háborús bűnösöket lehetett kiszűrni és letartóztatni, de hivatkozva egy későbbi 
félreértésre, azokat a személyeket is őrizetbe lehetett venni, akik hazatérése és 
tevékenysége várhatóan az MKP érdekeivel ellentétes lehetett volna. Ezt egészíthette ki a 
volt honvéd személyek megfélemlítése és az egyéni bosszú.1164 Ugyanakkor a kivételezett 
személyek könnyen átjutottak a szűrőn, mert a HM KPO gyakorlatát átszőtte a személyes 
ismeretségek és lekötelezettségek szövevényes hálója. Az eljárás során minden esetben 
előnyt jelentett a HM KPO-n dolgozó magasabb beosztású személy, a kerületi „D” tiszt, a 
kormány tagja, a Magyar Kommunista Párt vagy más baloldali párt tisztségviselőjének 
igazolása. Ők minden esetben kivételezett helyzetbe kerültek, mert a szűrőtáborból 
egyenesen a Nádor utcába kísérték őket és szabadultak.1165 

Az ismertebb ügyek közé tartozott Láncz István esete, aki Pálffy György baráti köréhez 
tartozott. Ő külön eljárás keretében térhetett haza. Elnézték neki nyugatra történt 
visszavonulását, a németek melletti fegyveres harc további folytatását és a hungarista 
Görgey hadosztályban betöltött páncélvadász osztályparancsnoki beosztását. A németek 
mellett Láncz István még 1945. április 4-én is önként jelentkezett a harc folytatására és a 
háború végnapjaiban csatlakozott a Szent László hadosztályhoz. Tudta, hogy nem ajánlatos 
hazatérnie, de levélben felvette a kapcsolatot Pálffy Györggyel, aki hazatérésre szólította 
fel. 1946. december 19-én egy hivatalos repatriáló szerelvénnyel Sopronnál lépett be az 
ország területére. 1946. december 21-én a kaposvári szűrőtáborba érkezett, ahol Fejes 
István alhadnagy közölte vele, hogy Pálffy György géptávírón elrendelte azonnali Pestre 
küldését és jelentkezését a Nádor utcában. Fentiek ellenére a HM KPO nem indított ellene 
eljárást, helyette átsegítették az igazoláson és magas beosztást tölthetett be az új 
honvédségben.1166 

A másik, kevésbé ismert példa dr. Pethő István orvos alezredes esete. A szentgotthárdi 
kirendeltség 1946. május 27-én, a hazatérőktől elkobzott iratok között találta meg Pethő 
levelét, amelyben egy főügyész ismerősét kérte, hogy „még hazatérése előtt egyengesse 

                                                 
1160 HL. HM. 851. d. 159/1945. jkv. (Buda-Dél) 
1161 HL. HM. 851. d. 155/1945. jkv. (Kaposvár) (Dr. Nagy Béla kaposvári kihallgatási jegyzőkönyve, 1945. 
október 12.) 
1162 Eredeti gépelt szövegben tollal javítva: „Szovjet-Hadseregre”. 
1163 310/bk. szám-1945. alapján, lásd: HL. HM. 851. d. 159/1945. jkv. (Buda-Dél) (HM Igazságügyi 
csoportfőnök jogi véleménye Dr. Papp Gusztáv t. hb. százados ügyében, 1945. október 19.) 
1164 OKVÁTH  2000. 78. o. 
1165 HL. HM. 851. d. 2878/1945. jkv. (Zalaegerszeg) 
1166 ÁBTL. 2.1. I/14. 12., 109-110., 113-114. o. 
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esedékes igazolásának útját.” A kirendeltség személyzete megküldte az iratokat 
Budapestre és kérte a felettes Elhárító alosztályt, hogy a „mentegetőzésekből kifolyólag”  
vegyék fel dr. Pethő Istvánt a körözöttek névjegyzékébe. Mivel Pethő elővigyázatosságból 
már több mint egy éve nem tért haza nyugatról, érthető lett volna a HM KPO gyanakvása. 
A kirendeltség kérését az Elhárító alosztály részéről mégis azzal hárították el, hogy „az, 
hogy a rendelkezésre álló iratok alapján valaki még hazatérése előtt igazolni igyekszik 
múltbeli magatartását, nem bűncselekmény”, majd egy kézírásos betoldás szerint „(…) és 
ezért ellene eljárást indítani nem lehet”.1167 Az engedékenységet más megvilágításba 
helyezi Földy Lajos alosztályvezető személyes közbenjárása, aláírása és láttamozása a 
hivatkozott iratokon. A honvéd orvosnak megelőlegezett bizalom oka, hogy amikor Földy 
1937 tavaszán úgy döntött, hogy otthagyja a honvédséget, de nem akarta az akadémiai 
tandíjat visszafizetni, idegbeteggé nyilváníttatta magát és leszerelt. Mivel egészségügyi 
okból hagyta el a szolgálatot, még a szolgálati idővel arányos nyugdíjra is jogosult lett.1168 
A közreműködő orvos nevére még az 1980-as években is emlékezett,1169 ő volt dr. Pethő 
István.1170 

                                                 
1167 HL. HM. 1946. Eln. 105.770 (Emlékeztető a dr. Pethő István által dr. Lévay Gyula városi főügyésznek írt 
leveléről, 1946. május 27.) 
1168 ÁBTL. 2.1. IV/12. 86. o. 
1169 KUBINYI  é.n. 20. o. 
1170 FÖLDY 1989a. 7., 9-10. o.; „A gyakorlótéren, a katonáimmal végzett kisérleteimhez kihívtam egy 
alkalommal jóbarátomat, az ezredorvost. Csodálkozott, de nem sokat értett, hiszen abban az időben az 
egyetemeken az orvosokat sem tanították hipnózisra. Nem csoda, hogy később, idegeimre hivatkozva kértem, 
hogy küldjön fel Pestre kórházba, akkor minden további nélkül beutalt Pesten a Róbert Károly körúton lévő 
kórház idegosztályára. Ott Pethő főorvos is elfogadta jellemzésemet, amit idegállapotomra előadtam. Pár 
hetet töltöttem az ottani zárt osztályon (sic!). Később idegállapotomra való tekintettel javasolta 
nyugdíjazásomra vonatkozó kérésem elfogadását.” 
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6. AZ 1945 ŐSZI NEMZETGY ŰLÉSI VÁLASZTÁSOK ÉS AZ OSZTÁLY PÁRTKAPCSOLATAI  
 
 
6.1. Az osztályra ható belső és külső politikai er ők 
 
„Egy honvéd egyenruhás őrnagy volt a késői látogató. Az őrnagy báró Zsigray néven 
mutatkozott be. Negyvenéves, hullámos, fekete hajú szikár férfi volt. Megmutatta 
igazolványát, közölte, hogy a katonai elhárítás tisztje (…). Az őrnagy kellemes, meleg 
hangja, udvarias viselkedése megnyugtatta Kálmánt. (…) Kicsit csodálkozott, hogy a 
katonai elhárításnál arisztokraták is szolgálnak, aztán eszébe jutott, amit Salgó1171 annak 
idején mesélt a koalíciós kormányzás furcsaságairól. Tulajdonképpen kettős hatalom van a 
fegyveres erőknél. A honvédelmi miniszter jobboldali kisgazda, aki nem szocializmust, csak 
polgári demokráciát akar, tehát arra törekszik, hogy a honvédség parancsnoki karát 
számára megbízható tisztekből alakítsa ki, a kommunista párt pedig azt akarja, hogy a 
honvédség kulcsfontosságú helyein párthívei álljanak. Szolgálnak a honvédségben 
arisztokraták, volt csendőrök, régi vezérkari tisztek, tábornokok, közöttük nem egy 
tizenkilencben különítményes volt, a nemzetvédelmi kereszt tulajdonosa, és szolgálnak volt 
partizánok, kommunisták is. Az elhárító szolgálat tagjai többségükben párttagok, de a 
koalíciós elveknek megfelelően a többi párt is képviselteti magát. Nagyon nehéz és 
bonyolult a munka, mert a miniszter akadályozza a felderítést, jó és szívélyes kapcsolatot 
tart fenn a nyugati hatalmak katonai attaséival, s a jelek szerint nem egy esetben 
„véletlenül” indiszkréciót követett el. Ez arra kényszeríti az elhárítás kommunista vezetőit, 
hogy bizonyos ügyeket meghatározott ideig eltitkolja a miniszter előtt. A báró még mindig 
a lakásban gyönyörködött. – Mintha Dél-Angliában lennék – mondta mosolyogva. (…) 
Angliáról kezdtek beszélgetni s kitűnt, hogy a báró is utazgatott a szigetországban.”1172 

A bevezető sorok Berkesi Andrástól származnak, aki 1945 nyarától szolgált a HM 
Katona Politikai Osztályon, aminek nemcsak szakmai karrierjét, de későbbi szépírói ihletét 
is köszönhette. A rövid kémregény idézet meghatározza a HM KPO és pártpolitika 
kapcsolatainak sarokpontjait. Ahogy a regényben, úgy az osztályon is a politikai pártok 
mögött mindig meghatározott személyek és érdekcsoportok álltak, akik személyes 
története egybeforrt az osztály történetével. A negyvenéves báró kitalált alakja a 
kommunista-ellenes szociáldemokrata Kruchina Viktort mintázza. Neki ugyanolyan fontos 
szerepe volt az osztály és pártkapcsolatai történetében, mint az érdekek szempontjából 
ellentétes, de kulcsfontosságú osztályvezetői pozíciót betöltő kommunista Pálffy 
Györgynek. 

Az MKP számszerűen csak három, de a valós belpolitikai hatalomgyakorlás 
szempontjából a leginkább meghatározó minisztériumok irányítását harcolta ki magának. 
Az MKP közvetve, vagy közvetlenül a köz- és államigazgatás minden területére befolyást 
tudott gyakorolni, mert a szovjet megszálló haderő jelenléte és a kommunista párt 
egyértelmű támogatottsága a szovjet vezetés alatt álló SZEB-en keresztül érvényesült.1173 
Az országban 1945 után megszerveződő polgári és katonai államvédelmi szervek irányítási 
és vezetési jogköre szempontjából a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartózó Magyar 
Államrendőrség és Politikai Rendészeti Osztályai, majd a MÁR Államvédelmi Osztálya 
vált meghatározóvá. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány felállítása óta a belügy klasszikusan 

                                                 
1171  A nevet a szerző Salgó Györgytől kölcsönözhette, aki 1946. május 1. óta polgári alkalmazott 
nyomozóként szolgált a HM KPO Elhárító alosztály IV. (politikai) főcsoportjában és a koncepciós 
köztársaság elleni összeesküvés felderítése során osztályvezetői dicséretben is részesült. 
1172 BERKESI 1971. 229-230. o. 
1173

 CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 2006. 7-8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. I/1-2. o.; NA. FO. 
371/59072. II/1-2. o. 
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kommunista felségterület volt, így a hivatkozott polgári szervek – tágabb értelemben a 
Gazdasági Rendészeti Osztály is1174 – egyidejűleg álltak az MKP irányítása és vezetése 
alatt is. A belügyi tárca meghatározó volt az MKP belpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósítására, a rendőrséget, a politikai rendőrséget és a gazdasági rendőrséget is az 
oldalukon tudhatták.1175 Más volt a helyzet a katona illetékességi területen. A HM KPO-t, 
mint kommunista katonai államvédelmi szervet sikerült MKP vezetés alá vonni, de a 
tárgyalt időszakban a felettes szerv honvédelmi tárca kisgazdapárti területnek számított, 
majd az irányító honvédelmi miniszter is az FKGP soraiból került ki.1176 Hivatalosan a HM 
Hadműveleti Csoportjához tartozó Katona Politikai Osztály katonai főnökkel szembeni 
alárendeltségét a honvédelmi miniszter már 1945. március 27-én megszűntette,1177 majd az 
1945. november 15-el hatályos HM szervezési rend értelmében közvetlen alárendeltségébe 
vonta.1178 Kivételezett helyzete ellenére a honvédelmi miniszter irányítása alatt működő 
osztály ugyan „a miniszternek volt alárendelve, gyakorlatilag azonban tőle se fogadott el 
utasítást, saját belátása szerint járt el az ügy érdekében.”1179  

Természetesen, ha az MKP szemszögéből fontos is volt a katona politikai rendőrség, a 
honvédelmi és belügyi vonal nem volt azonos fajsúlyú.1180 Összehasonlítva a polgári 
államvédelmi szervekkel, a katonai oldal nem csak jobboldali politikai irányítást, de a 
vezetési szinteken kényszerű és egyenlőtlen baloldali pozíció-megosztást mutat.1181 
Másrészt, ami az egyik oldalról hátrány volt, a másik oldalon előnnyé is válhatott. A HM 
KPO léte és tevékenysége ismert és többnyire hírhedt is volt Magyarországon, de „az 
ország közvéleményében ennek nem volt nagy a visszhangja. Annál inkább az állandó 
támadásoknak, amelyet az összes antidemokratikus erő szakadatlanul folytatott a 
demokratikus rendőrség ellen, mely ebben az időszakban a Párt legfőbb bázisának 
számított a fegyveres erők sorában.”1182 

A helyzet egy lehetséges megközelítése és összehasonlítási alapja, hogy „ami a belügy- 
és a Politikai Rendőrség volt az országban, az volt a katonapolitikai osztály a hadseregen 
belül.”1183 A katonai és polgári működési terület eltérő jellegzetességéből adódik, hogy az 
1945 őszi választások hatására a honvédelmi tárcát ugyan nem sikerült megszerezni, de a 
minisztériumon belüli kulcspozíciók és a HM KPO vezetése megmaradtak az MKP 
alárendeltségében. A belügyhöz viszonyítva az osztály mégis magára maradt a honvédelmi 
tárcán belül. Magára maradt egy olyan hadseregen belül is, ahol a honvédség a 
kommunista térnyeréssel nem szimpatizáló erők potenciális fegyveres erejét jelentette a 
kommunista pártiak szemében, ezért utóbbiak egyszerre akarták tisztikarát megfigyelés 

                                                 
1174 MOLNÁR János: A gazdasági rendőrség megalakulásának körülményei. Sic Itur ad Astra 2003/2-3. 293-
312. o.; SZÁSZ 1989. 369. o.; SZAKÁCS, ZINNER 1997. 107-144. o. 
1175 NA. FO. 371/59072. II/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. I/1. o.; PÜNKÖSTI 1992. 147. o. 
1176 A tárgyalt időszakban az Ideiglenes Nemzeti Kormány párton kívüli honvédelmi miniszter Vörös János, 
az 1945. november 4-i országos nemzetgyűlési választásokat követően 1945. november 15-től Tombor Jenő 
(FKGP), 1946. augusztus 21-tól Bartha Albert (FKGP), majd 1947. március 14-től Dinnyés Lajos (FKGP) 
voltak; A honvédelmi tárca politikai államtitkárai B. Szabó István (FKGP), majd 1945 novemberétől Zentai 
Vilmos (SZDP) voltak. GÁBOR 2001. 187-188. o.; VIDA 1999.; HORVÁTH 2006b. 88-98. o.; OKVÁTH  1998. 
30. o. 
1177 HL. HM. 1945. Eln. 27.837; HL. HM. 825. d. 1. cs. 24. sz. b. ig. 
1178 HL. HM. 1945. Eln. 42.860 
1179 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1180 A HM Katona Politikai Osztály nem csak időrendben, de súlya is szerint „’harmadik’ politikai 
rendőrség”-nek nevezhető a hivatkozott időszakban. PÜNKÖSTI 1992. 226. o. 
1181 MÜLLER 2013. 1-2. o.; A látszat demokratikus államberendezkedés színfalai mögött a kommunista 
pártnak bele kellett egyeznie, hogy az osztályvezető-helyettesi pozícióiba FKGP és SZDP tagok kerüljenek. 
1182 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 48. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1183 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 



146 
 

alatt tartani és állományának létszámát drasztikusan leépíteni.1184 A honvédelmi tárca és 
honvéd tisztikar elképzelései és érdekei gyakran kerültek szembe a minisztérium egy, 
elvben alárendelt osztályának érdekeivel. Ez az ellentét és belső konfliktus vezetett el az 
irányítási és az alárendeltségi viszonyok megváltoztatásához.1185 Az osztály nem tartozott 
klasszikusan a vezérkari főnök1186 vagy a honvédelmi miniszter alárendeltségbe,1187 az 
MKP illetékes szerveinek és személyeinek iránymutatása alapján végezte feladatait.1188 Az 
a különleges helyzet állt elő, hogy a HM egy osztálya szemben állt szinte az egész 
minisztériummal.1189 Pálffy György „sziget”  hasonlatával élve:1190 „a Honvédség keretén 
belül helyzetünk ma az, hogy egy reakciós tenger közepén szigetet képezünk. (…) Ha az 
áradat ezt a szigetet is elöntené, akkor reménytelen, hogy a demokráciát a Honvédségen 
belül érvényre juttassuk (…) a demokratikus erők mind az osztályon, vagy körülötte 
tömörültek; (…) mi vagyunk, akik még tartják a frontot. A frontot pedig tartani kell, mert a 
harc még nem dőlt el (…)”1191 

Az 1945 őszi nemzetgyűlési választások eredménye, az MKP előzetesen vélelmezett 
fölénye, majd a veresége az osztályon is bizonyítékul szolgált, hogy a kommunista irányt 
követők reményei és a valóság között szakadék tátong.1192 1945-ben a változás igénye és 
lehetősége a társadalom széles tömegei szemében tűnt járható útnak. A HM Katona 
Politika Osztállyal szemben táplált ellenszenv a budapesti törvényhatósági választásokat 
követő, 1945. október 8-i tüntetés alkalmával éreztette hatását, amikor Kornis Pál szerint 
„Fenyegető volt a helyzet, s valóban csak a mi józanságunknak volt köszönhető (sic!), hogy 
nem folyt vér akkor a mai Münnich Ferenc (Nádor – D. F.) és Zrínyi utcában. (…) az őrség 
(…) kétségtelenül tüzet nyit, ha a kaput betörik. (…) Elég hosszú idő után végre elvonult a 

                                                 
1184 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. I/1. o.; NA. FO. 371/59072. II/1. o. 
1185 HL. HM. 825. d. 1. cs. 24. sz. b. ig.; HL. HM. 1945. Eln. 27.837; Az államvédelmi társszerv hasonló 
alárendeltségi és irányítási változásáról: CSEH 1999. 73-75. o.; GYARMATI  György: Kádár János és a 
Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága. In: Gyarmati György (szerk.): Trezor 1. A Történeti Hivatal 
Évkönyve 1999. Történeti Hivatal, Budapest, 1999. 115-116. o.; PALASIK  Mária: A politikai rendőrség 
háború utáni megszervezése. In: Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-korszakban. Történeti 
Hivatal, Budapest, 2000. 33-56. o. 
1186 Katonai Főnök. 
1187  A minisztérium már Budapesten tartózkodott, amikor B. Szabó István kisgazda államtitkár 
visszaemlékezése szerint Vörös János honvédelmi miniszter megbízta őt a számára kellemetlen HM Katona 
Politikai Osztály irányításával: „A Vörös Jánostól kapott megbízás miatt pár nappal később Tóvári Béla 
őrnaggyal kimentünk vizsgálatot tartani. Pálffy nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy ellenőrzésre 
jöttünk. Azt kérdezte, hogy saját elhatározásból, vagy a miniszter megbízásából végezzük a vizsgálatot? 
Közöltem vele, hogy saját elhatározásból, mivel két nap óta ez az osztály az én hatáskörömbe tartozik. (…) 
Nem valami barátságosan búcsúztunk el az ezredestől, de elhatároztam, hogy itt rendet fogok teremteni, és az 
ártatlanul fogva tartott embereket szabadon engedjük. Látogatásom eredményéről beszámoltam a 
miniszteremnek is. Harmadnap magához hívatott Vörös János és közölte, hogy baj van. Az Orosz Katonai 
Parancsnokságtól átiratot kapott, hogy a Katonapolitikai Osztályt azonnali hatállyal vegye vissza tőlem saját 
hatáskörébe. Tehát az osztály csak négy napig tartozott hozzám.” B. SZABÓ 2007. 61-62. o. 
1188 HL. Tgy. II/B-4. őe. 2. o. 
1189 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 44. o. 
1190  A „sziget egy reakciós tenger közepén” hasonlatát Pálffy György beszéde és Kornis Pál 
visszaemlékezése alapján Okváth Imre vezette be a rendszerváltozás utáni szakirodalomba: OKVÁTH  Imre: 
„Sziget egy reakciós tenger közepén”. In: Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-korszakban. 
Történeti Hivatal, Budapest, 2000. 57-98. o. 
1191 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 88. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1192 ROMSICS 2005. 285-287. o.; GYARMATI  2011. 60-62. o.; A választási eredményre figyelemmel (FKGP 
57,02; MKP 16,96; SZDP 17,40; NPP 6,88; PDP 1,62; MRP 0,12 százalék a leadott szavazatok arányában) 
nem szabad elfelejteni, hogy a választásra jogosultak körét a kommunista párt érdekeinek megfelelően így is 
drasztikusan korlátozták. 
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tömeg, ma is azt kell mondanom az ő szerencséjükre, mert hogy az épületbe be nem 
jutottak volna, az bizonyos.”1193  

A választási időszak politikai és gazdasági körülményei rossz hatással voltak az osztály 
állományának hangulatára. A választási eredményeket követően az osztály még nehezebb 
helyzetben találta magát, mint korábban volt. Ez a külső és belső körülményekben egyaránt 
éreztette hatását. A honvédségen belül a volt és aktív tisztikarban, valamint a 
minisztériumban korábban vélt egység polarizálódott és kiderült, hogy a kommunista 
iránynak megközelítőleg sincs akkora támogatottsága sem, mint az a korábban kényszerű 
körülmények között tűnt. A kellemetlen helyzet előnye az volt, hogy ezt követően az 
osztály számára is egyértelművé vált, hogy a politikai eljárásokban kivel milyen viszonyt 
alakítsanak ki. 1946 elején már az a hír terjedt el a Nádor utcában, hogy Pálffy Györgyöt 
az osztály tevékenységét ért kritikák miatt a kommunista párt visszahívja az osztály éléről 
és egyelőre gyakorlatilag feladja a honvédségen belüli politikai térnyerését.1194 

Megkezdődött a találgatás, hogy ki vehetné át a helyét. Ami biztos volt, hogy csak MKP 
tagról lehetett volna szó, aki vagy belülről vagy kívülről kerülhetett volna az osztályra. 
Utóbbit Pálffy György nem támogatta. Személy szerint Révay Kálmán kinevezése merült 
fel. Révay előnye volt, hogy kívülről nehezen volt támadható és a kommunista vonalat 
vitte volna tovább az osztályon. Hátránya, hogy nem ismerte az osztály tevékenységét, 
szakmai oldalát.1195 Kézenfekvőbb, de problematikusabb és támadhatóbb megoldásnak tűnt, 
ha a HM KPO saját soraiból emeli ki az utódot. Pálffy György mögött formális és 
informális helyettesek egész sora húzódott. Egyértelmű, hogy a baloldali pártokkal való 
együttműködési kényszer volt az oka Kruchina Viktor osztályvezető-helyettesi 
kinevezésének, de már neki is volt egy helyettese Gát Zoltán Hírszerző alosztályvezető 
személyében, aki egy ideig magasabb rendfokozata és szakmai tapasztalata okán szerepelt 
Pálffy György helyetteseként a hivatalos HM iratokban.1196 Pálffy barátja, dr. Vértes Imre 
az elsők között került áthelyezésre az osztályra és informális úton osztályvezető-
helyettesként járt el.1197 Dr. Vértes Imre informális tisztségét Földy Lajos is elismerte, de 
amikor maga is az osztályra került, mint nála „képzettebb katona” saját magát vélte Pálffy 
György osztályvezető (elhárító) helyettesének.1198 

Az osztály kommunista párttagsága és támogatottsága miatt a szociáldemokrata 
háttérrel rendelkező és a szovjet államvédelmi szervek által bizalmatlanul kezelt Kruchina 
Viktor személye nem jöhetett számításba. Gát Zoltán MKP párttag és szakmailag 
felkészült vezető volt, ráadásul szovjet állampolgársággal rendelkezett 1199 és élvezte a 
partnerszervek bizalmát. Gát Zoltán baloldali politikai támogatottsága nem ismert, neve fel 
sem merült és nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy a 2. vkf. osztály balkáni 
hírszerzésének törzstisztjéről volt szó. Dr. Vértes Imre helyzete lehetne figyelemre méltó. 
Ő a szovjet szolgálat ügynökeként lemásolta a partnerszervek által alkalmazott belső 
elhárítást,1200 de katonai képzetlensége miatt mindig a háttérbe húzódott1201 és Pálffy 

                                                 
1193 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 69-70. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1194 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 72., 79., 89. o.; A kritikus időszakban Pálffy György az 1945. december 16-án 
tartott MKP HM Katona Politikai Osztály alapszervezete ülésén elhangzott beszéd írott változatát lásd: 8. 
szemelvény. 
1195 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 86-87., 90. o. 
1196 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 4. p., 5. sz. o. npcs. 2. p., HL. MN. 188/7/82. mf. 40. sz. o. npcs. 
5. p., HL. HM. 1945. Eln. 28.838 
1197 HL. HM. 825. d. 5. cs. 23. sz. b. ig.; HL. HM. 1945. Eln. 20.304; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 9. o.; ÁBTL. 
3.1.9. V-77995. 32. o. FÖLDY 1989a. 22. o. alapján. 
1198 FÖLDY 1989a. 22. o. 
1199 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/18. o.; NA. FO. 371/59072. IV/2. o. 
1200 NA. FO. 371/59072. IV/8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/25. o. 
1201 Hivatalosan főcsoportvezetőként, majd az Elhárító alosztály alosztályvezető-helyetteseként szerepelt. 
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György bizalmasaként vett részt az osztály irányításában. A jelöltek között a kiválasztott 
Földy Lajos volt az, aki mindvégig megőrizte „a leendő utód” szerepét.1202 Földy 1945 
nyarától az osztály legjelentősebb szervezeti egységét, a katonai elhárítást vezette, Pálffy 
egyfajta („elhárító-műveleti”) osztályvezető-helyetteseként. Lehetséges kinevezése 1948 
nyaráig, katona politikai csoportfőnökké történt kinevezéséig ismert volt az osztály 
beosztottai előtt.1203 Amikor Pálffy György távozása 1946 januárjában felmerült, az osztály 
MKP alapszervezetének 1946. február 3-i ülésén is úgy beszéltek Földy Lajosról, mint 
osztályvezető-helyettesről és lehetséges utódról. Személye előnyös lett volna az osztálynak, 
mert ismerte a belső állapotokat, a szakmai munkát és a beosztottakat egyaránt. Hátránya, 
hogy kifelé politikailag súlytalan volt, ráadásul kevesebb mint egy évvel korábbi 
zászlóaljparancsnoki visszaélései miatt védhetetlen lett volna a politikai támadásokkal 
szemben.1204 A döntés háttere nem ismert, de az MKP és a HM KPO szempontjából 
kritikus időszakban Pálffy György mégis megmaradt a hírszerzés és elhárítás élén. 

Az 1945 végétől megváltozott politikai helyzetben az osztályt és osztályvezetőt érő 
külső támadások mellett egy belső konfliktus is meghatározta az osztály életét. Ennek 
éppúgy része volt a belső érdekcsoportok küzdelme, mint a Pálffy György ellen indított 
közvetett támadások. A támadások középpontjában közvetlenül Csonka György állt. A 
korabeli propaganda és politikai elvárás szerint az úgynevezett „nyugatos” tiszteket le 
kellett szerelni, mert elhagyták országukat, ezért megszegték esküjüket és a német érdekek 
kiszolgálójává váltak.1205  Csonka György százados is közéjük tartozott, de 
megkülönböztette a többiektől, hogy Pálffy György baráti köréhez tartozott, aki egyengette 
hazatérését.1206 A honvédségnél előírásosan jelentkező hivatásos tisztekhez hasonlóan, 
Csonka György is az 1. honvéd kerületi parancsnokság létszámfeletti állományába került. 
Beosztás hiányában, és mint „nyugatos” tisztet minden bizonnyal leszerelték volna, de 
Pálffy segített rajta. Kezességet vállalt érte és eredményes igazolását követően, 1945. 
december 1-el az osztályra helyeztette. Először az osztály Tiszti igazoló csoportjához 
került polgári alkalmazott előadónak.1207  Csonkát többen bizalmatlanul fogadták az 
osztályon. Kifogásolták áthelyezését és leginkább azt, hogy egy kiemelten fontos vezetői 
beosztásba, az Elhárító alosztály I. főcsoport 2. csoportjának csoportvezetői tisztségébe 
kívánta helyezni Pálffy. Az 1946. januári napi parancsban, 1946. április 1-el őrnaggyá 
léptették elő. 1946 elején már kinevezett csoportvezető. Személye miatt Pálffy György 
osztályvezetőt az MKP helyi alapszervezetének 1946. február 3-i ülésén támadások 
érték.1208 

Egy belülről gerjesztettek intrikálási folyamat vette kezdetét, amelynek élén Csonka 
György két beosztottja Szigethy Miklós tartalékos százados és Berkesi András polgári 
alkalmazott előadók álltak.1209 Ők Pálffy véleménye szerint „helytelenül cselekedtek 
katona szempontból, mert a parancsnoknak feltétlen engedelmességgel tartoznak, helytelen 
elvtársi szempontból is, mert nem szabad az osztályvezető kommunista szándékait és 

                                                 
1202 NA. FO. 371/59072. IV/2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/17. o. 
1203 ÁBTL. 2.1. IV/12.; HL. Tgy. II/b-4. őe. 7. o.; HL. HM. Ig. Biz. 3593.; ÁBTL. 2.1. V-32000/13. 114. o. 
1204 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 90. o. 
1205 HL. HM. 1945. Eln. 27.837; HL. HM. 1945. Eln. 28.610; HL. HM. 847. d. 233/1945. sz. SZEB közl.; HL. 
MN. IX. 1. 78. d. 10. sz. ker. pság.-i. pcs. 1. p.; HL. HM. 1947. Eln. 205.065; 
1206 Ez önmagában még nem lett volna probléma, de Pálffy György több barátja és ismerőse hazatérését 
egyengette és kezességet vállalt megbízhatóságuk felöl; Például: Csonka György, Láncz István, Nagy Pál stb.; 
HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 91. o.; ÁBTL. 2.1. I/14. 6. o.; ÁBTL. 2.1. I/14-a. 102-103., 105-106, 173. o.; 
1207 HL. HM. 826. d. 136., 141. sz. h. pcs., HL. HM. 189/7/82. mf. 75. sz. o. npcs. 5. p., 77. sz. o. npcs. 11. p. 
1208 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 86., 91. o.; HL. MN. 190/7/82. mf. 9. sz. o. npcs. 8. p. 
1209 ÁBTL. 2.1. IV/5. 143. o. 
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rendelkezéseit keresztezni és ily módon bírálni.”1210 A vasárnapi pártgyűlésen Pálffy 
természetesen önkritikát gyakorolt, de megvédte Csonka Györgyöt.1211  

Az intrikálások eredményeként Csonka Györgyöt 1946. február 8-al átmeneti 
állományba helyezték1212 és ideiglenesen fel is mentették az I. főcsoport 2. csoport 
csoportvezetői feladatai alól. Ez kellemetlenséget okozott Pálffynak, aki az osztály 1946 
tavaszi átszervezésével az elhárítás I. főcsoportjának 2. csoportjából megalakított III. 
főcsoport vezetésével Csonka György őrnagyot akarta megbízni.1213 Az osztályon belüli 
viták eredményeként a főcsoportnak 1946. május 1-től átmenetileg nem volt vezetője, 
kinevezését követően pedig folyamatosan napirenden tartották annak a lehetőségét, hogy 
valakit kinevezzenek fölé. Ügye 1946 tavaszán rendeződött, amikor belépett az MKP-ba, 
majd 1946. június 1-el a HM hivatalosan is beosztotta az osztályon rendszeresített és 
betöltetlen főcsoportvezetői helyére.1214 

Pálffy György nem felejtette el a személye ellen belülről jött támadást és azt, hogy az 
osztály működését is károsan befolyásolta az eset. Azt megelőzően Pálffy többször segített 
Szigethy Miklósnak és Berkesi Andrásnak fegyelmi ügyeik elsimításában. Szigethynek, 
akivel beosztottja, Berkesi is egyetértett, folyamatos vitái voltak Pálffyval, de egy 
személyes találkozás alkalmával már Rákosi Mátyással is konfliktusba került, amikor az 
MKP megbocsátást hirdetett a kisnyilasoknak.1215  Utóbbi miatt mindkettő ellen 
pártfegyelmit indítottak. Szigethyt egy állományrendezéssel 1945. december 1-el 
elbocsátották az osztályról, de sikerült visszatérnie, a pártfegyelmit pedig kiválthatták egy 
Pálffytól kapott dorgálással. Szigethyt végül saját kérésére 1946. február 1-el áthelyezték a 
HM KPO-ról és 1946. március 1-el a HM Nevelési és Kiképzési Osztályán folytatta 
pályafutását.1216 Berkesi Andrást pár nappal a pártgyűlést követően vidékre küldték és két 
hónapig a „D” tisztek levélellenőrzését „segíthette”.1217 Visszatérése után néhány hétig az 
osztályon dolgozott, majd a HM rendelettel felállított szegedi honvéd kerület „D” 
kirendeltségére osztották be.1218 

A belső viták az osztály politikai megosztottságát tükrözik. Ami meghatározó volt a 
magyar belpolitikában, az jellemezte az osztály belső törésvonalait is. Hiába törekedett 
Pálffy György arra, hogy az osztály személyi állománya teljes egészében az ő és az MKP 
által képviselt politikai irányt kövesse, ez nem sikerült teljesen. Ezt bizonyította mind a 
koncepciós „Magyar Közösség”-ügy idő előtti kiszivárogtatása, mind Kruchina Viktor 
tevékenysége. A belső megosztottság volt az oka annak, hogy az 1946. augusztus vége és 
decembere között, a köztársaság elleni szervezkedés vádjával folytatott nyomozások során 
– az ügy jelentősége ellenére – még mindig csak a „személyi állomány kiválogatott része”, 
körülbelül 30-35 (összlétszám ca. 9-10 %-a), máshol 70-80 fő (ca. 22-25 %) volt alkalmas 
arra, hogy a bizalmas nyomozásba bevonják. Kornis Pál párttitkár visszaemlékezésében ez 
a kiválogatott személyekből álló, számszerűen nehezen meghatározható, de megbízható 
csoport „ragyogóan állta meg a próbát”, ami „annak a másfél éves kitartó és nagy 

                                                 
1210 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 93. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1211 ÁBTL. 2.1. IV/5. 143. o. 
1212 HL. HM. 1946. Eln. 4849; HL. MN. 190/7/82. mf. 13. sz. o. npcs. 9. p. 
1213 A hivatkozott időszakban Csonka György már használta őrnagyi rendfokozatát, de kinevezésére csak 
1946. április 1-én került sor. A kivételezett eljárás illeszkedett Pálffy György személyzeti politikájába. A 
„Nagyúr”  (baráti társaságban Pórffy György hívta így Pálffy Györgyöt) barátját és lekötelezettjét helyezte 
vezető pozícióba és ezáltal Csonka Györgyöt „teljesen a járószalagján tartotta.” ÁBTL. 2.1. I/14-a. 211. o. 
1214 HL. MN. 102/08/530. cs. 35. sz. o. npcs. 8. p., 66. sz. o. npcs. 10. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 
II/ 4., 17. o.; NA. FO. 371/59072. III/2., IV/1. o. 
1215 RÉVAI 1945. 23-24. o.; BORHI 2005. 77-78. o. 
1216 HL. Tgy. 289. d. 3039. őe. 4. o.; HL. MN. 190/7/82. mf. 17. sz. o. npcs. 6. p. 
1217 ÁBTL. 2.1. IV/5. 143. o. 
1218 HL. MN. 102/08/530. cs. 48. sz. o. npcs. 8. p. 
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hozzáértéssel végzett nevelő munkának az eredménye volt, melyet Pálffy György és az 
általa kiválasztott alsóbb vezetők személyes példamutatással, áldozatkészséggel, az 
egységek összekovácsolásával elértek.”1219 Megállapítása fenntartással kezelendő. Ha el is 
fogadjuk a megbízható beosztottakra vonatkozó létszámot, még mindig csak az osztály 
állományának 10-25 %-áról lehetne szó, mert a többiek vagy alkalmatlanok voltak, vagy 
nem tudtak azonosulni az osztály politikai irányultságával. Az 1946. decemberi események 
már ezt a belső megosztottságot és személyzeti kudarcot vetítették előre. 
 
 
6.2. Magyar Kommunista Párt 
 
A magyarországi pártok már 1945-ben felismerték a honvédség fegyveres erőinek a 
háborút követő jelentőségét, ezért a kommunista párt is mindent megtett azért, hogy 
lehetőségeihez mértén kiterjessze arra befolyását.1220 Ennek meghatározó eleme volt a 
katona politikai rendőrség feletti rendelkezés megszerzése és megtartása. A jogutód 
szervek házi történetírása szerint: „A magyar államvédelmi szervezet kezdettől fogva a 
Magyar Kommunista Párt támogatását, sokoldalú segítségét és bizalmát élvezte. A párt 
politikai útmutatásai, kipróbált kádereinek átadása az államvédelmi munkára, a szervek 
megvédésére a reakció támadásaitól, valamint a személyi állományról történő 
gondoskodás, mind hozzájárultak az eredményes politikai bűnüldöző munkához. A Magyar 
Kommunista Párt irányítása minden időszakban meghatározó volt az államvédelmi szervek 
tevékenységében.”1221 A HM KPO története, a szervezet felépítése, működése és személyi 
politikája nem értelmezhető a kommunista párthoz fűződő kapcsolatának megismerése 
nélkül. Az osztály és az alárendeltségébe tartozó határőrség hadsereg volt a hadseregen 
belül Magyarországon, ugyanakkor az MKP vezetése alatt állt, így annak politikáját 
hajtotta végre.1222 

1945. május 13-án, nem sokkal az osztály Budapestre költözését követően, a csoport 
Alkotmány utcai tartózkodása alatt 21 fő párttag jelent meg a helyszínen és megalakította a 
HM Katona Politikai Osztály MKP pártszervezetét, ami feltételezhetően a minisztérium és 
a honvédség első kommunista pártszervezete volt. Mikor a kommunista párttagok 
összegyűltek, dr. Vértes Imre szólalt fel először és nyílt szavazás mellett Kornis Pált jelölte 
az osztály MKP alapszervezetének titkári pozíciójára. Pálffy György támogatta az 
elképzelést és nyílt szavazással mindenki egyhangúlag Kornisra voksolt.1223  A 
pártirányításra és saját „szürke eminenciás” szerepére Kornis így emlékezett vissza: 
„Pálffy elvtárs mélyen demokratikus gondolkodású vezetőnek bizonyult, minden fontos 
kérdésben kikérte a pártvezetőség véleményét, rendszeresen tájékoztatta és meghallgatta a 
párttitkárt.” 1224 A párttitkári tisztséghez katonai karrier is társult, aminek politikai üzenete 
volt. Az MKP és a katonai konferencia támogatásával az osztály több alkalmazottját, 
                                                 
1219 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 225. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1220 PIL. 283. f. 10. cs. 256. őe. 2. o. 
1221 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 8. o. (Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… I. kötet) 
1222 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 95. o. 
1223 Kornis Pál visszaemlékezésében eredetileg a következő mondat is szerepelt: „Az elnök /akkor volt ilyen 
funkció/ Pálffy György elvtárs lett, titkárrá engem választottak.” Az idézet első felét Kornis utólag kihúzta. 
Ha nem tévedésből hagyta benne – és maga is megerősítette, hogy „akkor volt ilyen funkció” –, maga is 
tisztában volt azzal, hogy amit leírt, alapvetően nem jellemző a kommunista pártszervezeteknél. Ha így 
történt, tehát Kornis Pál párttitkár mellé Pálffy Györgyöt elnöki tisztséggel tűntették ki 1945 májusában, az 
azt bizonyítja, ami lelkesedésük mellett közös jellemzőjük volt: „tapasztalata egyikünknek sem volt legális 
pártszervezet irányításában”. Sőt, a hadifogság antifasiszta és partizán iskoláit leszámítva, komolyabb 
kommunista képzettséggel sem rendelkeztek, így érthető, hogy „tévedésből” elnököt és titkárt választottak 
egy helyi pártszervezet élére. HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45-46., 77. o. 
1224 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 46. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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köztük Kornis párttitkárt kiemelten kezelték az előléptetési indítványok között, amit a párt 
„afféle erőpróbának szánt”. 1225  Gyakran katonai szolgálat és végzettség nélküli 
pártfunkcionáriusokat terjesztettek fel tisztnek. Kornis Pál őrvezetőt tartalékos 
főhadnaggyá akarták előléptetni, ezzel is demonstrálva a kommunista párt hatalmát. Az 
erőpróba ellenére a leköszönő miniszterelnök, dálnoki Miklós Béla 1945. november 10-én, 
1945. szeptember 1-el csak alhadnaggyá léptette elő. Ezen Pálffy György felháborodott és 
egyidejűleg századosi előléptetésre terjesztette fel Kornis Pált,1226  majd a presszió 
eredményeként 1946. március 1-el tartalékos századossá léptették elő.1227 

Kornis mellett a pártszervezet öttagú vezetőséget is választott, ahol dr. Vértes Imre, 
Marschall László, Serényi István és Sági Gyula foglalt még helyet. A tagokat összekötötte 
tapasztalatlanságuk, de ezen sokat segített a közben kiépült helyi kommunista pártszerv. 
Az osztály pártszervezete az MKP Budapest V. kerületi szervezetéhez tartozott, amelynek 
dr. Vida Ferenc, később Aczél György volt a párttitkára. A helyi kezdeményezésére külön 
figyelmet fordított Révész Géza, aki akkor az MKP Központi Vezetőség Karhatalmi 
Osztályát vezette és napi kapcsolatban volt az osztállyal. A helyi pártszervezet az osztály 
létszámának növekedésével egyre népesebbé vált. A két héttel későbbi pártülésen már 38 
fő párttag jelent meg és a pártvezetőség Kornis mellé titkárhelyettest is választott az alig 18 
éves Harangozó Katalin polgári alkalmazott személyében. A helyi pártszervezet az osztály 
létszámfeletti állományába tartozó Jóléti csoporttal együtt látta el a beosztottak szociális 
támogatását, ami kiterjedt élelembeszerzésre, lakásgondok megoldására is.1228 

A konszolidálódott létszámviszonyok mellett, az 1945 őszére rendszeresített és 
létszámfeletti állományával összesen 310 főt számláló osztály egyharmada (ca. 100 fő) 
párttag volt. 1946 tavaszán, a Határügyi alosztály megalakulásakor a helyi pártszervezet 
már 150 fős volt.1229 A Határőrség a HM Katona Politikai Osztály alárendeltségébe 
szervezését követően a pártbizottság átszervezése merült fel. Külön pártszervet felállítását 
nem láttak indokoltnak és az osztály vezetése feltehetően ily módon is erősíteni kívánta a 
két szervezet egységét és a kommunista befolyást.1230 A párttagok a korábbi vezetőséget 
újraválasztották, de az osztályon létrehoztak egy, a fent említett elnöki tisztséghez hasonló, 
pártszervezet választmány elnevezésű szervet. A választással a Határügyi alosztály tagjai 
tisztséget vállalhattak, de gyakorlatilag az osztály korábban áthelyezett meghatározó 
beosztottjait választották meg. Ez az állapot közel egy évig állt fenn, majd megalakult a 
határőrök saját alapszervezete.1231 

Az osztályon belüli kommunista párttagsági létszám aránya 1946 nyaráig gyors 
ütemben növekedett. Az osztály létszáma a tárgyalt időszakban 310 fő körül mozgott. 
Közülük 261 fő (ca. 84 %) volt kommunista. Mellettük és velük szemben a második 
legnagyobb csoport a szociáldemokratáké volt 28 fővel (ca. 9 %), de ők helyi 
alapszervezettel nem rendelkeztek.1232 Az osztály nem-kommunista beosztottainak MKP 

                                                 
1225 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 54. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1226 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 55. o. 
1227 HL. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 5. p. 
1228 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45-46., 77-78. o. 
1229 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 143. o. 
1230 ÁBTL. 2.1. IV/1. 99. o. 
1231 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 142-143. o.; tagok voltak: dr. Felkai Dénes, Galgóczi Károly, Korondi Béla, 
Németh Dezső, dr. Nyerges Pál, Lóránt Imre és Párkány János; A határvadász egységek, amelyek az ország 
peremterületein szavaztak, az 1947-es országos nemzetgyűlési választásokon leadott voksok alapján 60-
70 %-ban az MKP-ra szavaztak, ezért a korábban a jobboldalt támogató választókörzetekből többet át tudtak 
billenteni. Az 1947-es választás eredményei a határvadász zászlóaljaknál. In: SZŐCS Ferenc (szerk.): A 
határőrség megalakulása és harcai a nép hatalomért, 1945-1948. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1970. 118-119. o. 
1232 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 2. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 82. o.; A tárgyalt időszakban a katonai 
politikai rendészeten szolgáló kommunista pártiak aránya meghaladta a polgári társszervekét. Lásd: PALASIK  
2000. 39. o. 
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tagokra történt felváltására, vagy egyéni párttagságváltásra 1947 elejétől, a 
szociáldemokrata Kruchina Viktor osztályvezető-helyettes kémkedési ügyét és sikertelen 
letartóztatását követően nyílt lehetőség.1233 Pálffy György érvelésében a HM KPO-t „nem 
az egyéni szimpátiák, hanem a kommunisták, főleg az aktíva összetartása tartja együtt”,1234 
ami megkérdőjelezhetetlenné tette az MKP osztályon belüli dominanciáját. A párttagság 
fokozatosan összeolvadt a megbízhatósággal és ez utóbbi eredményeként 1947-re az 
osztály (csoportfőnökség) beosztottainak 95 %-a volt kommunista párti párttag.1235 

Természetesen a magas számok hátterében látni kell, hogy a párttagságot és a nyilvános 
kommunista beállítottságot sokan egyéni karrierjük előmozdítása érdekében 
választották.1236 Zentai Vilmos a közigazgatási osztály vezetőjének írt levelében úgy 
jellemezte a tapasztaltakat, hogy: „A helyzet sajnos az, hogy azon a nyilasizmustól oly 
mélyen fertőzött területen hirtelen támadt kommunisták azt hiszik, hogy nekik mindent 
szabad. Ártanak ezek az emberek nekünk és a kommunista pártnak egyformán és a Pálfiék 
igen helytelenül teszik, ha magasabb fórumok segítségével megakadályozzák, hogy ezen a 
lehetetlen állapoton változtassál.”1237 A tagokat összekötötte a Pálffy Györgyhöz való 
hűség, akár opportunizmus, akár meggyőzés motiválta őket, 1238  de a beosztottak 
párttagsága egyáltalán nem állt összefüggésben a meggyőződéses kommunista ideologizált 
alakjával és „korántsem voltak annyira kommunisták, mint amennyire Pálffy szerette 
volna”.1239 Velük szemben Pálffy György a meggyőződéses kommunistának szerepében 
állt és munkája mellett időt fordította arra is, hogy barátait, volt évfolyamtársait, akiket az 
osztályon foglalkoztatott, személyesen nevelje.1240  Támogatta Láncz István marxista 
nevelését is, aki erről így számolt be: „Hazatérésem után azonnal, Csonka Györgyöt 
állította elém követendő példaképül, mint aki helyes irányba fejlődik, s a legjobb úton van 
ahhoz, hogy jó kommunista váljék belőle. Már a katona-politikai osztályon történt első 
kihallgatásaimat követően, 1947. januárjában ellátott marxista irodalommal, és helyeslően 
vette tudomásul, hogy nyugaton rendszeresen olvastam szovjet sajtótermékeket, így pl. az 
ausztriai szovjet megszálló hatóság kiadványaként megjelenő „Brücke”-t és a Moszkvában 
megjelenő „Neue Zeit” /:Novoje Vremja:/ főleg külpolitikai vonatkozású folyóiratot. (…) A 
tanulás menetét Pálffy írta elő, rendszeresen kikérdezett, buzdított, vagy korholt 
hanyagságomért. Mindinkább szorgalmas tanulást kívánt tőlem.”1241 

A beosztottak magas számához viszonyított MKP tagság mögött tehát nem feltétlenül 
kell szikár kommunistákat látni. Ezt bizonyítja, hogy az osztály komoly hangsúlyt 
helyezett a politikai és ideológiai képzésekre és vezetőit az elsők között küldték 
bentlakásos pártiskolába. A HM KPO a kezdetektől támogatta az MKP pártoktatási 
célkitűzéseinek elérését. Az MKP helyi alapszervezete megalakulása óta szervezett 
tanfolyamokat és szemináriumokat az érdekből vagy meggyőződésből csatlakozó, de a 
kommunizmusról mindkét esetben ismeretekkel nem rendelkező (vezető-) beosztottak 

                                                 
1233 ÁBTL. 3.2.4. K-1414., illetve ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 
1234 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 89. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1235 PIL. 283. f. 10. cs. 254. őe. 45. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/2. o.; NA. FO. 371/59072. III/1. 
o.; Ugyanez a kommunista térnyerés jellemzi rendőri, államvédelmi szerveket is. FEITL 2003. 310. o. 
1236 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 79. o. 
1237 PIL. 283. f. 27. cs. 121. őe. 8. o. (Zentai Vilmos honvédelmi államtitkár levele a közigazgatási osztály 
vezetőjének, 1946. augusztus 22.) 
1238 NA. FO. 371/59072. III/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 2. o. 
1239 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. (Amerikai biztonsági jelentés a HM Katona Politikai Osztályról, 
1946. július 18.) 
1240 ÁBTL. 2.1. I/14. 3. o.; Berkesi András szavaival élve, Pálffy György „a honvédségen belül, mint 
kommunista katonai ideál szerepelt”. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 155. o. 
1241 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 198. o.; Ahogy Láncz István fogalmazott: „Krisztust felcseréltem Marx-al”. ÁBTL. 
2.1. I/14-a. 162. o. (Láncz István feljegyzése Pálffy Györgyről, 1954. június 15.) 
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számára.1242 A helyi pártoktatást a keleti hadszíntéren hadifogságban antifasiszta iskolát 
végzettek tartották a Szovjetunióból hazahozott jegyzeteik segítségével, de meghívott 
előadók bevonásával is rendszeresen szerveztek politikai tájékoztatókat. A képzés 
hasznosságát és a tanulók elkötelezettségét közvetve bizonyította, hogy az 1945. őszi 
választásokat követően megváltozott a beosztottak addig töretlennek mondott kommunista 
elkötelezettsége. Bár Pálffy György fontosnak tartotta, hogy mindenki részt vegyen 
valamilyen tanfolyamon vagy szemináriumon, de azt is látta, hogy ez kevés az osztály 
választásokat megelőző morális szintjének visszaállításához. A körülményektől függetlenül 
kiemelt szerepet szántak a politikai helyzetelemzéseknek, amit az 1945. őszi választásokat 
követően kéthetente, de legalább havonta egyszer megtartottak.1243 Az osztály támogatta a 
HM által 1946 szeptemberében meghirdetetett nevelőtiszti pályázatokra történő 
jelentkezést. Az 1946. november 4-től kezdődő tiszti és tiszthelyettesi tanfolyamokra 
általában 9 fő tisztet vezényeltek az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztály tiszti századához.1244 
Mindezeken felül, a fontos beosztásban szolgáló párttagok részére egy kommunista 
pártiskola működött a Budapest XI. kerület Karolina út 19. alatt. A növendékek általában 
3-4 hetes gyorsított oktatás-képzésben részesültek. Az oktatók – Rákosi Mátyás, Rajk 
László, Rudas László vagy Andics Erzsébet – az MKP elitjéhez tartoztak.1245 1946. május 
15. után a tanfolyamokat azoknak a kommunista katonai vezetőknek szervezték, akik 
ideológiai oktatásban nem részesültek. Így került a Karolina útra a HM KPO több, már 
MKP párttagsággal rendelkező vezetője, Földy Lajos, Németh Dezső, Korondi Béla, dr. 
Nyerges Pál és Pataky Ernő.1246 

Az 1945. őszi választások számszerű eredménye és az FKGP elsöprő szavazati többsége 
mind a HM KPO-n, mind az osztály MKP pártszervezetének tagjai között számszerű és 
hangulati visszaesést váltott ki. Amikor az 1946. januári-februári időszakban felmerült, 
hogy Pálffy Györgyöt az osztályról más beosztásba helyezik, fel sem merült, hogy a 
lehetséges utód ne kommunista lett volna. Természetesen azt is nehéz lenne eldönteni, 
hogy az osztály vezetőit és beosztottait az MKP-hoz vagy az osztályvezető személyéhez 
fűzte-e valamilyen kapcsolat. Kornis Pál visszaemlékezése szerint a választásokat 
követően az osztályon elbizonytalanodtak a „baloldali pártok azon elemei, akik lelkesen, 
de minden ideológiai megalapozottság nélkül csatlakoztak a párthoz, valamint azok, akik 
opportunizmusból csatlakoztak /és ezek sajnos sokan vannak/.”1247 Mindez együttesen 
ahhoz vezetett, hogy az osztályon belül visszaesett a korábbi munkakedv, sokan várakozó 
álláspontra helyezkedtek, tétováztak. Pálffy György a mindennapi megélhetést egyre 
jobban ellehetetlenítő gazdasági helyzet mellett elsősorban politikai okokra, a választási 
eredményekre vezette vissza az osztályon 1945. novemberi és decemberi időszakában 
tapasztalható problémákat. A legrosszabb helyzet a Rádió csoport rádiótávírászainál volt. 
Őket a nélkülözhetetlen szaktudásuk miatt a volt 2. vkf. osztály állományából gyűjtötték 
össze és alkalmazták, de többségükben jobboldali beállítottságúak voltak, vagy legalábbis 
nem szimpatizáltak a kommunistákkal. A másik oldalon azok a beosztottak álltak, akik 
nemcsak, hogy MKP párttagok voltak, de megközelítőleg 50 fő részvételével az osztály 
helyi kirendeltségeire támaszkodva körbeutazták az országot, ahol agitáltak és tagokat 
toboroztak a kommunista pártnak. 1946 nyarán a feladat ellátására már külön háromtagú 

                                                 
1242 Ez az állapot nem osztály mint inkább ország-specifikusnak mondható (GYARMATI  2011. 61. o.), de az 
MKP irányítása alatt álló katonai szolgálat esetében súlyos belső problémaként jelentkezett. 
1243 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 46., 83. o. 
1244 HL. MN. 193/7/82. mf. 78. sz. o. npcs. 15. p., 86. sz. o. npcs. 4. p., 88. sz. o. npcs. 5. p. 
1245 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o. 
1246 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 138. o. 
1247 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 82. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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bizottság állt fel,1248 akik kétfős küldöttségeket szerveztek (egy polgári alkalmazott és egy 
katona állományú beosztottal), hogy bejárják a vidéket.1249 

Bár hivatalosan a baloldali kommunista és szociáldemokrata párt egységesen lépett fel 
és 1946 tavaszától még határozottabb és egységesebb politikát hirdettek, a valóság eltért 
ettől. 1945 májusa és 1946 januárja között a HM-ben nem, csak a HM KPO-n működött 
kommunista pártszervezet. Ez visszafelé is igaz volt, a szociáldemokraták rendelkeztek 
képviselettel a minisztériumban, de ugyanez nem volt elmondható a HM KPO-ról.1250 Az 
1945 őszi országos nemzetgyűlési választásokat követően és a Baloldali Blokk 
megalakulásával egy időben Pálffy György támogatta, hogy a baloldali pártok, így 
különösen az MKP és a SZDP működjön együtt a minisztériumban. Zentai Vilmos 
szociáldemokrata államtitkár hasztalanul javasolta, hogy a HM KPO MKP pártszervezete 
hívja meg rendezvényeire a SZDP Honvédelmi Minisztériumban működő pártszervezetét, 
mivel Kornis Pál párttitkár elhatárolódott a javaslattól. Zentai Vilmos HM politikai 
államtitkár a két párt tagságának ezt a helyi aránytalanságát kívánta fegyverként használni 
az MKP-val szemben, eredménytelenül. Együttműködésre az MKP és SZDP egyesüléséig 
és az MDP megalakulásáig nem került sor.1251  

A honvédelmi ügyeken belüli kommunista befolyás erősítésére az MKP a kezdetektől 
szervezte katonai konferenciáit, ahol a honvédség kommunista párttagjai gyűltek össze. Az 
első katonai konferenciát 1945 őszén tartották, amelyről a HM KPO-on úgy emlékeztek 
meg, hogy „komoly jelentősége volt annak is, hogy a konferencia teljes bizalmáról 
biztosította a katonapolitikai osztályt, irányt szabott az együttműködésnek és felszólította a 
hadseregben meglévő reakció felszámolásának meggyorsítására.”1252  A második 
konferencia 1946. június 2-én volt, ahol – az MKP haza jelszavaival összhangban1253 – az 
osztály és az irányítása alatt álló elhárító szolgálat feladatát a politikai ellenfelek 
felszámolásában és a várható ellentámadás megakadályozásában jelölték meg.1254 

1946 tavaszától az MKP honvédségen belüli terjeszkedésének és térnyerésének 
súlypontjai a HM KPO, az irányítása alá tartozó Határőrség és vele szoros kapcsolatban 
álló HM Személyügyi Osztály voltak.1255 Nem véletlenül, Tombor Jenő honvédelmi 
miniszteri és Zentai Vilmos államtitkári időszaka alatt egységesen léptek fel a HM Katona 
Politikai és Személyügyi Osztályainak átszervezése érdekében,1256 mert a HM KPO és az 
alárendeltségébe tartozó tervek jelentős erőt képviseltek az MKP irányítása alatt és a párt 
politikai célkitűzéseinek támogatásában. A határőrség 1946. márciusi átszervezését 
követően 14+1 határvadász zászlóalj került kommunista irányítás és vezetés alá. A 
határvadász alakulatok 10 000, majd a létszámleépítéseket követően 7 000 fős létszáma 
alkalmassá tette arra, hogy fegyveres erőként támogasson egy kommunista puccsot vagy 
elriassza a riválisokat, míg az osztály és a társszervek támogatásával az MKP nagy 
mennyiségű, zömmel géppisztolyokból álló fegyverarzenált halmozott fel a budapesti 
Cyclop-garázsban a Nagyatádi Szabó (ma Kertész) utcában.1257 
                                                 
1248 A bizottság tagjai voltak: dr. Felkai Dénes, Kornis Pál, Párkány János. 
1249 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 81-85., 89., 141. o. 
1250 RÁKOSI Sándor, SZABÓ Bálint (szerk.): A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 
határozatai 1944-1945. Kossuth Kiadó, Budapest, 1967. 221-222. o.; GÁBOR 2001. 187-189. o.; ÁBTL. 4.1. 
A-1363/2. 155. o. 
1251 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 82. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 80. o.; Ez az együttműködés már teljesen más 
alakot öltött és a kommunista irányvonal egyértelmű elsődlegességét hozta baloldalon. GÁBOR 2001. 
1252 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 52. o. (Kornis Pál visszaemlékezése); MUCS 1985. 44. o. 
1253 GYARMATI  2011. 72-74. o. 
1254 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 136. o. 
1255 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 45. o. 
1256 ÁBTL. 2.1 IV/1. 90. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 197. o. 
1257 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o.; A műemlék Cyclop-garázs és irodaház a Budapest VII. kerület 
Kertész utca 24-28. szám alatt található. 
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6.3. A Szociáldemokrata Párt (és a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt) 
 
A baloldali pártok között a kommunisták mellett a szociáldemokraták rendelkeztek 
tényleges pozíciókkal a HM Katona Politikai Osztályon és a Honvédelmi Minisztériumon 
belül. Ha az SZDP az osztályon belül nem is rendelkezett alapszervezettel és tagjai száma 
is mindvégig alacsonyan maradt, egyes beosztásokat, így a súlytalan adminisztratív 
osztályvezető-helyettesi pozíciót megszerezhette magának. Látszólagos előnyét növelte, 
hogy a HM-en belül párttagjai számának köszönhetően saját alapszervezetet működtetett és 
befolyását az SZDP Országos Honvédelmi Szervezetének (Csoportjának) irányításával 
növelni tudta.1258 A kommunistákkal párhuzamosan végzett pártépítésben a baloldali 
„testvérpárt” elutasította az „ellenséges”-nek minősített minisztériumon belüli politikai 
együttműködést, míg az SZDP a politikai államtitkárán és delegált osztályvezető-
helyettesén keresztül próbálta befolyását érvényesíteni a HM KPO-ra.1259 

A honvédségen és a minisztériumon belüli baloldali pártok, így a SZDP tagjai számára 
is a mind jobban erősödő kommunista nyomás okozta a legnagyobb problémát.1260 A 
beosztásban lévő szociáldemokratákat hol ígéretekkel, hol fenyegetésekkel próbálták 
rábírni arra, hogy átlépjenek az MKP-ba. A gyakorlatban az MKP párttagság a 
szociáldemokratával szemben a gyorsabb előléptetés, magasabb pozícióba történő 
kinevezés lehetőségével kecsegtetett.1261 Ezzel egyidejűleg meghonosodott egy besúgási 
rendszer, ami a HM-en és a honvédségen belül egyaránt elviselhetetlen helyzetet 
teremtett.1262 A feljelentés alapján indult gyanús ügyekben katonai illetékesség esetén a 
HM KPO járt el. Ennek hatása a politikai természetű döntések esetében végig 
megmutatkozott és gyengítette az SZDP pozícióit. 

A HM-ben és közvetve a honvédelmi miniszter Katona Politikai Osztályán az MKP 
célkitűzésének érvényre juttatását két ellentétes politikai tényező határozta meg. Az egyik 
a többségében FKGP tagokból álló minisztérium és kisgazda honvédelmi miniszter, a 
másik az SZDP által delegált politikai államtitkár volt.1263 A honvédségben és a HM-ben 
tapasztalt állapotok nem különböztek az országos helyzettől. 1264  A különbség ott 
mutatkozott meg, hogy a baloldali pártok közötti csatározással és a politikában 
tapasztalható erőszakos kommunista terjeszkedéssel ellentétben a háború utáni országban a 
honvédségi szférával szemben bizonyos fokú érdektelenség mutatkozott a baloldali pártok 
között.1265 Ezt az előnyös körülményt használta ki a kommunista párt és a katonai politikai 
szolgálat. A kialakult helyzetet Zentai Vilmos honvédelmi politikai államtitkár bizalmas 
jelentésében úgy jellemezte Szakasits Árpád szociáldemokrata pártfőtitkárnak, hogy 
„sajnos azok a panaszok, amelyek eddig befutottak és a miniszter kiadta vizsgálatra a 
katonapolitikai osztálynak, rendszerint kivizsgálatlanul maradtak, mert a vizsgálatot vagy 
elhúzták, vagy mentségül szolgáló jelentéseket küldtek be.”1266  
                                                 
1258 PIL. 283. f. 10. cs. 256. őe. 
1259 HL. Tgy. 295. d. 3098. 80. o. 
1260 BORHI 2005. 91. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 3. o. 
1261 Az osztályon dolgozó szociáldemokraták elkötelezettségét mutatja, hogy a volt HM 40. osztály 
beosztottjai 1945 elején még baráti körben vitatkoztak arról, hogy az SZDP-be vagy az MKP-be lépjenek-e 
be. A helyzetet jól szemlélteti, hogy Kruchina Viktor „lagymatagnak” tartotta a szociáldemokrata 
pártvezetést és titkos tagként be akart lépni az MKP-ba is, hogy majd híreket szerez az SZDP-től. Egyszer 
megpróbált tárgyalni Révész Gézával, de a próbálkozásnak folytatása nem volt. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 31., 
100., 141. o. 
1262 PIL. 283. f. 10. cs. 254. őe. 83. o. 
1263 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 66. o. 
1264 GYARMATI  2011. 70-71. o. 
1265 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 6. o. 
1266 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 7. o. (Zentai Vilmos levele Szakasits Árpádnak, 1946. augusztus 4.) 
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Elvben a szociáldemokratáknak meghatározó súlya lehetett volna a HM KPO 
irányításában. A honvédelmi miniszter az FKGP tagja volt, de a minisztérium politikai 
természetű ügyei a szociáldemokrata politikai államtitkár hatáskörébe tartoztak, aki 
közvetlenül felügyelte az osztály tevékenységét. A valóságban az osztályt a 
minisztériummal egy szervezési szinten álló egységnek tekintették, miután az a szovjet 
SZEB támogatásával miniszteri alárendeltségbe került. Az az abszurd helyzet állt elő, hogy 
a katona politikai rendőrség „primus inter pares”, sőt annál kivételezettebb helyzetben volt 
a honvédelmi igazgatásban. Zentai érvelésében: „reám, mint politikai államtitkárra is 
súlyosodik a felelősség politikai része, ingerenciám azonban sem a katonapolitikai 
osztályra, sem a határőrségre nincs, bár a miniszter helyettese vagyok és a minisztérium és 
a többi alakulatoknál teljes befolyásomat érvényesíteni tudom, -mert az Ellenőrző 
Bizottság határozott utasítására a minisztériumi átszervezéseknél úgy katonapolitikai 
osztály, mint a határőrség éppen bizalmas természetű munkájuknál fogva közvetlenül csak 
a miniszter alá tartoznak.”1267 Hiába tartoztak a honvédelmi miniszter alá, Pálffy György 
és az osztály akkor sem hajtotta végre a szociáldemokrata Zentai Vilmos rendelkezéseit, 
amikor ő Tombor halálát követően ideiglenesen átvette a miniszteri jogosítványokat.1268 

A szociáldemokraták sérelmezték, hogy a HM-ben az alárendeltségükbe tartozó 
szervezetnél Pálffy György sorra helyezte át az SZDP funkcionáriusait.1269  A 
minisztériumon belüli számszerű pozíció-megosztás csak látszólagos volt. A 
szociáldemokraták hiányolták a fajsúlyos beosztásokat. 1270  1946 augusztusában az 
osztályon szolgáló 311 főből hivatalosan 28 fő volt szociáldemokrata.1271 A későbbi 
események hatására ez a szám tovább csökkent és 1947 márciusára az SZDP-nek már csak 
10 nyilvántartott tagja volt az osztályon. Az aránytalanság ellenére a baloldali pártok 
közötti látszat testvériség jegyében a szociáldemokraták nem tudtak mást tenni, mint, hogy 
a honvédelmi vonalon vagy a pártvezetőktől kértek tájékoztatást Pálffy Györgytől arra a 
kérdésre, hogy hogyan zajlik a beosztottak felvétele és az SZDP tagok milyen arányban 
képviseltetik magukat az osztályon.1272  

Háttérbe szorításuk eredményeként a szociáldemokrata törekvések jelentős része a 
minisztériumon és kiemelten a HM Katona Politikai Osztályon (majd Csoportfőnökségen) 
belüli vezető pozíciók újraosztásán (megszerzésén) nyugodott. Vélhetően 1947-re a 
szociáldemokraták kényszerűen elfogadták a tényt, hogy a HM KPO vezetéséről a 
kommunista párt nem fog lemondani, de a pozíció követelésének lehetőségét használhatták 
arra, hogy a „valamit valamiért” elv alapján más hasonló, vezető beosztást szerezzenek 
maguknak. Különösen az osztály vezetőjének helyettesi és más középvezetői pozícióinak 
megszerzésére törekedtek.1273  Felismerve a realitásokat és, hogy céljukat békés 
eszközökkel kell elérniük, a szociáldemokrata pártkonferenciákon folyamatosan harcoltak 
a pozíciók újraosztásáért úgy a HM-en, mind az osztályon belül.1274 Természetesen 
Kruchina Viktor és érdekeltségi köre mindvégig számolt azzal a lehetőséggel is, hogy 
alkalmas időpontban maga venné át az osztály vezetését. Ezt az elképzelést erősítette Nagy 

                                                 
1267 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 7. o. (Zentai Vilmos levele Szakasits Árpádnak, 1946. augusztus 4.) 
1268 Hivatalosan Nagy Ferenc miniszterelnök lett az ügyvivő miniszter, de az ügyek vitelével a politikai 
államtitkárt bízta meg. PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 12. o.; HORVÁTH 2006b. 92. o.; KUBINYI  1989. 44-45. o.; 
Zentai Vilmos próbálkozása eredménytelen maradt. 
1269 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 13. o. 
1270 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 3. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/2. o.; NA. FO. 
371/59072. III/1. o. 
1271 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 2. o. 
1272 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 17. o.; PIL. 283. f. 27. cs. 121. őe. 28. o. 
1273 PIL. 283. f. 10. cs. 254. őe. 49. o. 
1274 NA. FO. 371/59072. III/1-2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/2-3. o. 
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Ferenc miniszterelnök támogatása, aki Pálffy György eltávolítása esetére a 
szociáldemokrata Kruchina Viktornak ígérte az osztályvezetői pozíciót.1275  

A fenti előzményeket és pártpolitikai konfliktusokat követően jutott meghatározó 
szerephez Zentai Vilmos és Kruchina Viktor is. Személyük és szerepük eredője volt annak 
a konfliktusnak, ami mozgatója lett az osztályon belüli 1946 és 1947-es változásoknak, 
majd a kommunista párt erőszakos térnyerésével egyenesen vezetett el odáig, hogy mind 
az osztályon dolgozó szociáldemokrata beosztottak, mind a párt által beküldött káderek 
átléptek az MKP-be vagy eltávolították őket.1276 
 
  

                                                 
1275  A koncepciós elképzelés szerint Kruchina és érdekeltségei köre még a Nádor utcai épület 
megrohamozásának gondolatával is eljátszott. Elképzelésük szerint a körülmények megfelelő változása 
esetén 10-15 fővel puccsszerűen birtokba vették volna az osztályt és magukhoz ragadták volna a vezető 
beosztásokat. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 76. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 112. o.; Kruchina Viktor szökését 
követően dr. Vértes Imre szerette volna, ha a „köztársaság elleni összeesküvés” mellett az osztályon belül is 
„felfedezhet” egy kisebb összeesküvést. Dorogsághy Dénest, Kovács Béla személyi titkárát 
kényszervallatással akarták rávenni, hogy ismerje be, meg akarták ölni az osztály vezetői („három ütőért” ). 
Dorogsághy kívülállóként semmit nem tudott a koncepciós ügyről, de Kruchina Viktor visszaemlékezésében 
megírta, hogy „voltak elképzelések a likvidálásukra vonatkozóan”. KRUCHINA é.n. 356-357. o. 
1276 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 16. o.; HL. Tgy. II/b-4. őe. o. 
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7. A HM  KATONA POLITIKAI OSZTÁLY ÉS A HATÁRŐRSÉG ÁTSZERVEZÉSE 
 
 
7.1. A SZEB, az MKP, a HM Katona Politikai Osztály és a Határőrség 
 
A moszkvai ideiglenes fegyverszüneti egyezmény megkötése és ratifikálása óta 
Magyarország megszállt államként, Németország utolsó háborús szövetségeseként 
szerepelt a nemzetközi közösségben. Ez az állapot de jure korlátozta az állam 
szuverenitását és a SZEB irányításának rendelte alá. Ténylegesen a SZEB politikai 
álláspontját és irányvonalát az elnöki tisztséget betöltő és az ország területét megszállva 
tartó szövetséges nagyhatalom Szovjetunió határozta meg.1277  A fegyveres erőkre 
vonatkozó döntések sem a koalíciós pártok asztalán születettek, hanem kezdetektől a 
szovjet SZEB által támogatott kommunista párt belső vezetői körének tanácskozásain 
dőltek el. Az 1945. őszi országos nemzetgyűlési választások eredményét követő 
belpolitikai események arra ösztönözték a kommunista párt vezetését, hogy megszerezze 
az irányítást a hadseregen belül.1278 Titokban életre hívták a párt Katonai Bizottságát, ami a 
SZEB támogatásával döntött a honvédség jövőjére vonatkozó kérdésekben. A bizottság 
titkári feladatait Pálffy György töltötte be, aki a katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
valódi feladatának a fegyveres erők feletti kommunista befolyás növelését tűzte ki 
célul.1279 A HM KPO vezetőjének és a Magyar Kommunista Pártnak az erejét növelte a 
határportyázó erők alárendeltségi viszonyának megváltoztatása és számuk növelése. Az 
ötlet kitalálója és megvalósításának irányítója Rákosi Mátyás, a javaslat elkészítői Pálffy 
György és Révész Géza voltak.1280 A terv részeként 1946 tavaszán kivették az irányítást a 
kerületi honvéd parancsnokok kezéből és megduplázták a határőr erők számát. Lépésükkel 
egy jelentős és valós fegyveres erőt teremtettek, amely teljes egészében a Pálffy György, 
az általa irányított HM KPO és közvetve az MKP hatalma alá került.1281 

A hivatkozott időszakban a katonai, katonapolitikai és határőrizeti kérdések kiemelt 
fontosságúak voltak a SZEB-bel folytatott tárgyalásokon.1282 Az átszervezés körülményeit, 
a határportyázó századokkal szembeni bizalmatlanságot mi sem jellemzi jobban, mint az a 
tény, hogy a határőrségnek nagy számban lett volna szüksége sorozatlövő kézi 
lőfegyverekre a jól felfegyverzett csempészekkel és fegyveres csoportokkal szemben, de a 
határőrök kéréseit a SZEB mégsem engedélyezte. A tárgyalások során a szovjetek közölték 
a magyar féllel, hogy a honvéd kerületi parancsnokok alárendeltségébe utalt határportyázó 
századok tisztjei csak pisztollyal, míg a legénység (ide értve a honvédeket és a 
tiszthelyetteseket) puskával vagy géppisztollyal rendelkezhettek. Megtiltották viszont, 
hogy a határőrségnél golyószóró vagy géppuska legyen. Az 1945 nyarán folytatott 
tárgyalások során szinte egyik napról a másikra változott a SZEB álláspontja és nőtt a 
bizalmatlansága. Az eredeti döntést követően a szovjet fél már nem intézkedett a 

                                                 
1277 CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 2006. 7-8. o. 
1278 A folyamat már 1945 elején megindult és a kommunista párt a nevelőtiszteken és a honvédség 
parancsnoki posztjainak megszerezésén keresztül igyekezett a befolyását kiterjeszteni. 
1279 OKVÁTH  1998. 41. o. 
1280 HL. Tgy. 295. d. 3098. 103. o. 
1281 OKVÁTH  2000. 64-65. o.; FEITL 2003. 176. o. 
1282 A magyar honvédségre vonatkozó kérdések megvitatását, az ideiglenes fegyverszüneti egyezményben 
foglaltak betartatását és ellenőrzését szolgáló megbeszélések során keletkezett magyar jegyzőkönyvek csak 
töredékesen maradtak fenn. A tárgyalásokon a HM KPO-ra vonatkozóan kevesebb, míg a határőrségre és a 
határőrizetre vonatkozóan viszonylag több releváns SZEB közlés és jegyzőkönyv átirata maradt fenn. A 
hiányzó iratok tekintetében az 1945-1946. évi mutatókból megállapítható, hogy az úgynevezett határportyázó 
egységek állománya, nagysága, fegyverzete és tevékenysége a szovjet felet is foglalkoztatta.; HL. HM. 847. d. 
(SZEB jkv. 1945-1947.), illetve HL. HM. 1945-1947. Eln. iratok. 
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géppisztolyokra vonatkozóan sem, mert hivatalos indoklása szerint erre az ígéretére nem 
emlékezett.1283 A gyenge határőr egységekkel szembeni bizalmatlanság ellen az 1946. 
tavaszi átszervezésig tiltakoztak a HM illetékes szervei. A SZEB álláspont inkább 
nyugodott politikai, mintsem racionális alapokon. A határőrség harcértékét szándékosan 
alacsony szinten kívánták tartani. Hogy véget vessen a vitának, 1946. január 19-én Anatolij 
Nyikolajevics Kondratov tábornok kijelentette, hogy „a határőrs századoknál csupán 150 
puska és 21 pisztoly lehet, géppisztoly nem lehet és ez az ő végleges döntése 
ezirányban”.1284 A magyar fél nem titkolta felháborodását, a szovjet SZEB intézkedése 
mögött politikai szándékot vélt felfedezni és 1946. február 4-én azzal tiltakozott, hogy bár 
a határőrnek nem lehet géppisztolya, de egy falusi rendőrnek viszont igen.1285 

A szovjetek hozzáállása természetesen nem technikai vagy szervezési kérdés volt, 
hanem politikai megfontolások eredménye. A honvéd kerületi parancsnokok alá1286 külön 
őrszázad és a honvéd kerület határpotyázó századai tartoztak, ami valós csapaterőt 
jelenthetett.1287 Másrészt a határportyázó századok központi irányítása és ellenőrzése 
gyakorlatilag nem létezett. Ez nem csak a HM KPO elhárító tevékenységét nehezítette meg 
a honvéd kerületekben, de az MKP és a SZEB is bizalmatlanul tekintett az ország 
peremterületein elhelyezkedő fegyveres egységekre. A kommunisták szemében a 
határportyázó századok és a kerületi parancsnokságok 1945 óta az előző rendszer hivatásos 
állományú tagjainak búvóhelyét jelentették.1288 Nem csak bizalmatlanok voltak velük 
szemben, de nem akartak belenyugodni egy veszélyes fegyveres erő létezésébe sem. Mivel 
az MKP nem ítélte elég erősnek a pozícióját a honvédségen belül és a meglévő 
határportyázó egységekre sem támaszkodhatott, egy teljesen új tervhez kényszerült nyúlni. 
A honvéd hadosztályoknál hátrahagyták a legszükségesebb MKP tagokat, de összegyűjtve 
a megbízható parancsnokokat és katonákat, egy (régi-) új határőrséget kívántak 
felállítani,1289 amely a határok őrzésén túl alkalmas a belső rendfenntartó (karhatalmi) 
feladatok végrehajtására is.1290 Az elképzelés lényege, hogy egyrészt a kommunista 
vezetők folyamatosan számoltak azzal, hogy a hadseregre vagy más fegyveres erőre végső 
soron a fővárosban lehet szükség, ahol a helyőrség nem képviselt valós katonai erőt.1291 
Másrészt, a határok megfelelő őrzése nem csak az ország gazdasági stabilitását szolgálta a 
csempészekkel szemben,1292  de megnehezítette a külföldi hírszerző szolgálatok 
Magyarország ellen irányuló tevékenységét és megkönnyítette a határon túli felderítést 
is.1293 Ezek voltak azok a legfontosabb szempontok, amelyek SZEB sugalmazásra az 

                                                 
1283 HL. HM. 1945. Eln. 28.413; HL. HM. 1945. Eln. 30.535; HL. HM. 847. d. 848/1. cs. (SZEB közl. 1945.) 
109. 
1284 HL. HM. 847. d. 848/2. cs. (SZEB közl. 1946.) 64. (HM Szervezési Osztály jegyzőkönyve a SZEB-el 
folytatott tárgyalásról, 1946. január 19.); Kiemelés az eredeti szövegben. 
1285 HL. HM. 847. d. 848/2. cs. (SZEB közl. 1946.) 65. 
1286 Az MKP nézőpontjából a kerületi parancsnokok között kisgazdapártiak vagy legalábbis kommunista 
ellenes személyek voltak. 
1287 HL. Tgy. 295. d. 3098. 67. o. 
1288 A kommunista párttitkár Kornis Pál érvelésében: „az egész határőrizetnek központi irányítása nem volt, 
működését az atomizáltság jellemezte. Ami még fontosabb, a [határportyázó – DF] századok a kerületi 
parancsnokságok hatáskörébe tartoztak, ezek pedig 1945-ben, 1946 elején főleg a reakció búvóhelyéül szolgáltak 
(sic!). A Horthy rendszer restaurálásra törekvő erők bennük látták – nem ok nélkül – elgondolásaik 
támogatóit, vagyis a kerületi parancsnokságok a haladás elleni erők tartalékait jelentették (sic!).”  HL. HM. 
Tgy. 295. d. 3098. 107. o. 
1289 MUCS 1970. 25. o. 
1290 ÁBTL. 2.1. I/20. 10. o. 
1291 ÁBTL. 2.1. I/14. 14. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. 104-105. o. 
1292 PÁLFFY György: Feladataink. Határőr 1946/1. 2-3. o. 
1293 HL. MN. IX. 3. 87. d. 3747.; Az 1945. november 17-én kelt első intézkedést a határhelyzetre vonatkozó 
„Hírszerzés fokozottabb bevezetése és a beérkezett adatok soronkívüli felterjesztése” érdekében adták ki. 
Lásd: 6. szemelvény. 
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MKP-t is ösztönözték. Az elvek kidolgozását követően a pártvezetés előtt Révész Géza 
referált, akit a kommunista párt támogatásáról biztosított.1294 A feladat végrehajtásával a 
HM KPO-t bízták meg. 

Az osztály a terv kivitelezése során a SZEB döntése és támogatása mellett 
megtévesztette a FKGP-t, majd egy váratlan fordulatot követően maga alá gyűrte a magyar 
határőr erők egészét. Az eseményeknek három kulcsszereplője volt: Pálffy György 
osztályvezető, Tombor Jenő honvédelmi miniszter és Vlagyimir Petrovics Szviridov, a 
magyarországi SZEB elnökének helyettese. Mindhárman gyakran találkoztak, hogy a 
honvédségre vonatkozó katonai és politikai ügyeket egyeztessék. A megszállt ország 
honvédségi létszámadatait a szovjet SZEB több szakaszban, de folyamatosan csökkentette. 
Lépésüket az általános bizalmatlanságukon túl az 1946-ra egyre komolyabban jelentkező 
gazdasági problémák is indokolttá tették.1295 A tárgyalt időszakban a honvédség alakulatai 
nem képviseltek komolyabb harcértéket. A háború utolsó hónapjaiban felállított 1. és 6. 
honvéd gyaloghadosztály az ország újjáépítése szempontjából szükséges újjáépítési, 
aknamentesítési, kármentesítési és egyéb műszaki feladatokat láttak el. A fegyveres erők 
tekintetében az egyetlen kivételt a határőr egységek jelenthették volna, de felszereltségük 
színvonalát és létszámukat szándékosan alacsony szinten tartották a szovjetek. 

Az 1945/1946-os évek fordulójára már egyértelművé vált, hogy egy gazdasági, politikai 
(ideológiai) és katonai szembenállás formálódik Európa két felén. A megváltozott politikai 
helyzetben a szovjeteknek sem volt közömbös, hogy a magyar határvonal őrizetében 
résztvevő Vörös Hadsereget mentesíteni tudják-e. Kliment Jefremovics Vorosilov marsall 
1946. március elején magához kérette a kisgazdapárti honvédelmi minisztert és számon 
kérte tőle, hogy miért nem hajtotta még végre a kormány a honvédség állományának 20 
ezer főre való csökkentését. Szemrehányásokkal illette Tombor Jenőt amiért nem voltak 
képesek megoldani a határok őrizetét, ezért „azon szinte szabadon járkálhatnak át a 
politikai diverzánsok, közönséges bűnözők, és az ország szörnyű gazdasági helyzetének 
haszonélvezői, a csempészek, spekulánsok”.1296 Vorosilov közölte a miniszterrel, hogy a 
SZEB a magyar fegyveres erők feladatának súlypontját a határok őrizetében látja. Utalt 
arra, hogy másképpen viszonyulnának a honvédség létszámcsökkentéséhez, ha a magyar 
kormány egyetértene az erők átcsoportosításával és egy erős és ütőképes határőrség 
felállításával. Az 1946. március elején lezajlott beszélgetést követően Tombornak tetszett 
az ajánlat, de pár nap haladékot kért, hogy megvitassa a kérdést a kormány tagjaival. A 
honvédelmi miniszter a jó hírrel egyenesen Nagy Ferenc miniszterelnökhöz ment. A FKGP 
vezetősége pár napon belül pozitív döntést hozott és a SZEB ajánlatától számított három-
négy napon belül felhatalmazták Tombor Jenőt, hogy működjön együtt a szovjetekkel.1297 

Az erősebb határőrség felállítása beleillett volna a kisgazdapárti politikusok 
katonapolitikai elképzeléseibe. A koncepció épített a várva várt békeszerződés aláírására, 
valamint a megszálló szovjet csapatok azt követő kivonulására.1298 A FKGP szemében a 
fegyveres erők irányításáért folytatott harc eldőlni látszott a pártok között. A kisgazdák 
pozícióit erősítette volna, ha egy ütőképes, létszámában megerősített határőrség jött volna 
létre a honvéd kerületi parancsnokságok irányítása alatt. A magyar politikai 
gondolkodásban még mindig fontos elem volt a harcképes katonai erő, amelynek 
jelentőségét a szovjet kivonulást követő rendfenntartásban látták.1299 A másik oldalon az 
                                                 
1294 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 106. o. 
1295 FEITL 2003. 177-180. o.; OKVÁTH  1998. 30-32. o. 
1296 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 109. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1297 KORNIS 1970. 230-232. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 109-110. o. 
1298 A szovjet csapatok kivonulásának lebegtetésével félrevezették Magyarországot és a kormányzó pártot, 
(BORHI 2005. 87. o.), de velük szemben a kommunista párt sem gondolkodott másképp, ezért az átszervezést 
már „a kommunista ellentámadás részeként” használta fel. FELKAI  1979. 74. o. 
1299 SZAKÁCS, ZINNER 1997. 137. o. 
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MKP pártvezetése még jól emlékezett a hadsereg és a politika kapcsolatára a 
Tanácsköztársaság bukását követő időszakból és a békeszerződés aláírásával – a szovjetek 
vélt távozásával – tartott pozíciói gyengülésétől.1300 Az első világháború példáján okulva 
egyik félnek sem volt közömbös, hogy ki terjesztheti ki befolyását egy magyar 
viszonylatban ütőképes fegyveres erő fölé. A határvadász századokat később karhatalmi 
szerepkörben lehetett volna alkalmazni vidéken és a fővárosban egyaránt.1301 

Tombor elfogadta a SZEB ajánlatát a fegyveres erők átszervezésére, a kisgazda 
kormánytagok terve lényegét tekintve egyezett a szovjet elképzeléssel. Úgy akarták 
csökkenteni a honvédség létszámát, hogy ezzel párhuzamosan megkettőzik és 10-12 ezer 
főre emelik a határőrség létszámát. Szviridov támogatta a kisgazda elképzelést, majd– 
„ekkor csapott be a bomba”1302  – közölte Tomborral, hogy az átszervezésre és 
megerősítésre kerülő határőr alakulatokat nem a honvéd kerületi parancsnokságok 
alárendeltségében képzelte el. Az egységes irányításra Pálffy György személyét és HM 
KPO-t tartotta a legilletékesebbnek.1303 Tombor Jenő hangoztatta a fenntartását, de tudta, 
hogy a határőrség átszervezésére vonatkozó beleegyezést már nem vonhatta vissza.1304 
Egyrészt a terv tőle függetlenül is végrehajtásra került volna, másrészt a SZEB-nek joga 
volt nem jóváhagyni a parancsnoki kinevezésekre, csapatmozgásokra vonatkozó 
kérelmüket. A szovjet döntést követően a FKGP sodródott az átszervezésekkel.1305 
 
 
7.2. A katonai hírszerző és elhárító szolgálat szerepe az átszervezésben 
 
Természetesen a tárgyaláson történt váratlan események nem jelentették azt, hogy 
Szviridov hirtelen elhatározása vezetett volna el a HM Katona Politikai Osztály 
felhatalmazásához. A gyakorlati intézkedések előkészítésében már néhány fő azt 
megelőzően is részt vett, de őket sem egy időben vonták be a tervezési folyamatba. A 
visszaemlékezők közül az egyik Kornis Pál, aki Korondi Györggyel és dr. Nyerges Pállal 
együtt 1946. március 14-én kapcsolódott be a munkába és az előzményekről Pálffy György 
elbeszélése alapján szerzett tudomást.1306 A másik Földy Lajos őrnagy, aki a kezdetektől 
kulcsszerepet játszott az előzetes tervek kidolgozása során.1307 

Földy Lajos visszaemlékezése szerint „elkövetkezett az az idő, amikor a szovjet 
határőrséget le kellett váltanunk” és Vlagyimir Petrovics Szviridov altábornagy „Pálffy 
útján azt a parancsot adta, hogy szervezzük meg a magyar határőrséget (sic!)” .1308 A 

                                                 
1300 GYARMATI  2011. 98. o.; PÜNKÖSTI 1992. 225-226. o.; Rákosi Mátyás visszaemlékezése szerint: 
„Emlékeztem rá, hogy 1918-19 őszén és telén hányféle ellenforradalmi szervezet alakult. Ahol egy 
századosnak sikerült 50 bakát maga mögé állítani, az mindjárt a forradalom megdöntését és Napóleon 
pályafutását tűzte ki célul.” RÁKOSI 1997. 346. o. 
1301 ÁBTL. 2.1. I/20. 10. o.; KORNIS 1970. 112-115. o. 
1302 KORNIS 1970. 115. o. 
1303 Az eseményeket nem bízták a véletlenre. A szovjet SZEB Katonai Osztályának, Anatolij Nyikolajevics 
Kondratov vezérőrnagynak már 1946. február 23-án felterjesztették Pálffy György ezredest magasabb 
parancsnoki beosztásba, ami meghozta neki az ezzel együtt járó vezérőrnagyi előléptetést is. HL. HM. 1946. 
Eln. 6780; ÁBTL. 2.1. I/14. 46. o.; Kuthy László vezérőrnagy visszaemlékezése szerint Pálffy azzal 
indokolta a határőrség átszervezését, hogy „mindez a ’SZEB.’ utasítására történt azért, mert a ’SZEB.’ a 
határőrizet kérdését politikailag az ő vezetése alatt látja megnyugtatónak”. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 303. o. 
1304 10. szemelvény: Tombor Jenő kérelme egyes hatáskörök szétválasztásáról. 
1305 KIRÁLY  1986. 121. o. 
1306 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 
1307 FÖLDY 1989a., FÖLDY 1989b.; FÖLDY é.n.; Földy Lajos a visszaemlékezéseiben nem szolgált pontos 
dátumokkal, de az események sorát az életrajz felépítése és a határőrségre vonatkozó rész logikája alapján 
rekonstruálni lehet. 
1308 FÖLDY 1989a. 29. o. 
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feladat végrehajtására rövidre szabott határidők álltak rendelkezésre. A szovjet utasítást 
március első napjaiban, a Tomborral folytatott tárgyalásokkal egy időben adták ki. Pálffy 
nyolc napot adott Földynek, hogy dolgozza ki az átszervezés megvalósításra vonatkozó 
gyakorlati intézkedéseket. Az előkészületeket teljes titoktartásban kellett végrehajtania. A 
kétszeresére növelt határőr alakulatok elhelyezésére és létszámára vonatkozóan a szovjet 
elképzelések voltak az irányadóak. Földy Lajos őrnagy mellett a szovjet SZEB részéről 
Nyikolajcsuk ezredes dolgozott, aki Szviridov közvetlen környezetéhez tartozott és az 
Kondratov vezérőrnagy által irányított SZEB Katonai Osztályán dolgozott.1309 Földy 
visszaemlékezése szerint három napig ki sem mozdult az irodájából, kiválogatta azokat a 
személyeket, akikre számíthattak a századok és zászlóaljak felállításánál.1310 A felállításra 
került zászlóaljak részére egyedi utasításokat dolgoztak ki. Megtervezték a vasúti 
szállítások ütemtervét, ahol a MÁV teljes szállító kapacitását a későbbi áthelyezések gyors 
lebonyolításához az osztály rendelkezésére bocsátották. 

Amikor néhány nappal később Földy és Nyikolajcsuk végzett a munkával, a tervezetet 
Pálffy vitte magával Szviridov altábornagyhoz, ahol Tombor Jenő honvédelmi miniszter is 
ott volt. Ez a találkozó már azonos volt azzal, ahol a szovjet tábornok közölte azon 
álláspontját, miszerint Pálffynak rendeli alá a határőröket és a HM KPO-nak biztosítja a 
lehetőséget az átszervezés lebonyolítására. A szovjet döntést nem lehetett megkérdőjelezni, 
az FKGP-al szembeni lépéselőnyt a kész tervezet és a kidolgozott utasítások jelentették. A 
megbeszélés időpontjában Földy az osztályon tartózkodott. Telefonon hívták fel és 
közölték vele, hogy Szviridov altábornagy azonnal kéreti a Bajza utcai szovjet követségre. 
Amikor autóval odaért, az asztalnál már ott ült Szviridov és Nyikolajcsuk, valamint velük 
szemben az asztal végén Pálffy és Tombor. Kettőjük közé ültették le Földyt, aki úgy érezte, 
hogy már csak rá vártak. Szviridov megkérdezte, hogy ki készítette a tervezetet, amire 
Földy azt válaszolta, hogy ő és az ott ülő Nyikolajcsuk ezredes. Szviridov beszámoltatta 
Földyt a tervezetről, majd kérdezgette őt. Mikor végeztek a megbeszéléssel, a HM KPO 
terve mellett döntött azzal, hogy „tessék megindítani a dolgot”.1311 A helyzet egyik 
(komikus) érdekessége, hogy a Tomborral és az FKGP elképzelésével szemben folytatott 
vitában Földyre azért volt szükség, mert – a referáló Pálffyval ellentétben – ő ténylegesen 
ismerte a HM KPO terveit. Földy a feszült helyzetre így emlékezett vissza: „mikor 
megérkeztem és jelentkeztem, ott ültek egy hosszú asztalnál, az asztalfőn Szviridov, mellette 
a szovjet tisztek, az asztal innenső végén Pálfi és Tombor. Szviridov kezében az általam 
kidolgozott intézkedések. Szviridov megkérdezte „Földy elvtárs ezt maga csinálta?” Igen. 
Persze ő jól tudta Nikolajcsuktól. Akkor adja elő. Megtettem. „jól van, hajtsák végre” Azt 
hiszem, de csak hiszem, hogy ez egy kis szúrás volt már Pálfi felé.”1312 A másik érdekesség, 
hogy Földy Lajos, nem tudva, hogy mi a helyes válasz a kérdésre, gyakorlatilag nyíltan 
vállalta Tombor Jenő honvédelmi miniszter előtt, hogy a szovjet SZEB Katonai 
Osztályának határügyi előadó ezredesével közösen készítették elő az intézkedéseket. 

Az előzetes tervek elkészítését és a megbeszélést követően kapcsolódott be Kornis Pál 
tartalékos alhadnagy a határőrség átszervezésébe. Visszaemlékezése alapján 1946. március 
14-én, csütörtöki este kereste őt Pálffy György és hangjában érezte, hogy nagyon fontos 
ügyben kérették be az osztályra.1313 Pálffy irodájában találkoztak, ahol megvárták az 
osztály más magas beosztású tisztjeit, Korondi Béla és dr. Nyerges Pál őrnagyokat.1314 Az 
                                                 
1309 HL. HM. 1945. Eln. 25.991 
1310 19. melléklet a 15 határvadász zászlóalj tervezett és 1946 márciusában hatályos beosztásairól. 
1311 FÖLDY 1989a. 29-30. o. 
1312 FÖLDY é.n. 4. o. 
1313 Kornis Pál visszaemlékezésben szó szerint így adta meg a pontos dátumot: „március 14-én, egy 
csütörtöki este – tessék jól megjegyezni a dátumot – csengett szobámban a telefon.” HL. Tgy. 295. d. 3098. 
őe. 111. o. 
1314 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 111. o.; KORNIS 1970. 116-117. o. 
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időpontok esetében Kornis írt le először pontos dátumot, az 1946. március 14. (csütörtök) 
estét. Ha feltételezzük, hogy ezen a napon született a SZEB azon döntése, miszerint a HM 
KPO szervezheti át a határőrséget, akkor érthető, hogy miért kellett még aznap este 
bizalmasan berendelni és tájékoztatni az osztály tisztjeinek egy csoportját. A 
visszaemlékezések a fultoni beszéd időpontjához kötötték a találkozó napját, ahol 
elhitették az FKGP-al, hogy irányítása alatt szervezheti át a fegyveres erőket. 1315 
Feltételezhetjük, hogy legkorábban másnap, 1946. március 6-án szerdán tárgyalhatott 
először Tombor Jenő és Pálffy György a szovjet SZEB-el. Valószínűleg bizalmasan ekkor 
szabtak a szovjetek feladatot a HM KPO-nak és utasították Pálffy Györgyöt a tervek 
kidolgozására. 

Földy Lajos nyolc napot kapott a feladat végrehajtására.1316 Ha ehhez hozzáadjuk a 
nyolc napos határidőt, akkor megkapjuk az 1946. március 14-i Bajza utcai tárgyalás és 
SZEB döntés dátumát. A hivatkozott idő alatt mentesítették egyéb kötelezettségei alól.1317 
Ha Földy még aznap hozzálátott a feladat megvalósításához és három napig ki sem 
mozdult az irodájából, akkor csütörtöktől szombatig (esetleg vasárnapig) dolgozott a 
tervezeten.1318 Leghamarabb vasárnap, vagy még valószínűbb, hogy 1946. március 11-én 
(hétfő) reggel tudta bemutatni a tervezetet Pálffynak.1319 

Az 1946. március 14-én kelt 22. számú osztály napiparancs már arról intézkedett, hogy 
a HM KPO-n belül felállításra kerül a Határügyi alosztály és ezzel kapcsolatosan a Rádió 
csoport 12 fővel bővül.1320 Kornis Pál visszaemlékezése szerint azon az 1945. március 14-i, 
csütörtöki estén „Pálffy ismertette a döntést, megjelölte a feladatokat, s azonnal 
megindította a tervek (sic!) feletti vitát.” 1321 Előkerültek a térképek és megvitatták a 
terveket, majd késő éjszaka elváltak egymástól, hogy másnap kipihenten folytathassák a 
munkát. Visszaemlékezésben kiemelte, hogy a határőrség átszervezése az ő érdemük volt, 
de nem akarta elhallgatni, hogy „lehetségesnek tartom, hogy Pálffy György előttünk már 
másokkal is tanácskozott.”1322 A határvadász egységeknek 1946. március 25-ig át kellett 
venni a kijelölt határszakaszokat, ezért 1946. március 15-én, pénteken reggel – miközben 
az ünnepségek tartottak –, ismét összeültek és „Pálffy hallatlan szervezőképessége 
eredményeként másfél óránál tovább (sic!) nem tartott a megbeszélés.”1323 Az előzetes terv, 
amit Földy Lajos őrnagy Nyikolajcsuk ezredes felügyelete mellett készített minden 
bizonnyal egyezett az 1946. március 11-i dátummal kiadott bizalmas intézkedéssel. Az 
osztályvezető napi parancsban már 1946. március 14-én intézkedett az első lépésekről, de a 

                                                 
1315 Kornis Pál, bár csak Pálffy György elbeszélése alapján ismerte a történteket, a találkozó dátumát illetően 
maga is szó szerint úgy fogalmazott, hogy : „Vorosilov marsall talán éppen azon a napon, mikor Churchill 
hirhedt fultoni beszéde elhangzott, magához kérette Tombor Jenő honvédelmi minisztert.”; HL. Tgy. 295. d. 
3098. őe. 108-109. o. 
1316 Az, hogy Pálffy György Földy Lajost jelölte ki, az osztályvezető bizalma mellett az átlag feletti 
szervezőképességével is magyarázható. HL. HM. 1945. Eln. 26.568 
1317 Ekkor vezették be az osztályon az ügyeletes törzstiszti szolgálatot. A kötelező beosztásra vezényelhetők 
névsorát 1946. március 8-án ismertették. A rendfokozat és rangidősség figyelembevételével Földy Lajos 
őrnagy neve a harmadik helyen szerepelt. Mégsem a parancs sorrendje szerint, hanem visszafelé haladtak, 
így mentesítve a végrehajtásban résztvevő törzstiszteket.HL. MN. 190/7/82. mf. 20. sz. o. npcs. 6. p. 
1318 HL. MN. 102/08/530. cs. 48. sz. o. npcs. 4. p. és 50. sz. o. npcs. 17. p. 
1319 Földy Lajos szovjet segítséggel készítette el az előzetese terveket, majd Pálffy György a döntést követően 
már Kornis Pállal, Korondi Bélával, dr. Nyerges Pállal tárgyalt a tervekről és a végrehajtásukról. 
1320 HL. MN. 190/7/82. mf. 22. sz. o. npcs. 7. p. 
1321 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 111-112. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1322 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 112. o. (Kornis Pál visszaemlékezése); Az eredeti intézkedést minden 
bizonnyal a szükséges helyen és módon lehetett alakítani. 
1323 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 112. o. (Kornis Pál visszaemlékezése); A rövid egyeztetést magyarázza, hogy 
Pálffy György szervezőképessége mellett rendelkezésükre állt Földy Lajos és a szovjetek eredeti 
elképzelésének tervezete. Az egyeztetést követően mindannyian a saját feladatukra koncentrálhattak, ezért ez 
a találkozó inkább a pontosításra és a feladatok kiosztására szolgált. 
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Határügyi alosztály és az osztályvezető törzsének határügyi szemlélője csak papíron 
létezett.1324 Állományát csak 1946. március 22-től kezdték el feltölteni és 1946. március 
29-én, Korondi Béla őrnagy áthelyezésével fejeződött be.1325 Amennyiben az osztály 
tartani akarta a szoros határidőket, úgy még előzetesen, a SZEB-el folytatott tárgyalás és 
döntés napján, 1946. március 14-én ki kellett adni az első intézkedéseket, hogy a Határügyi 
alosztályt és határügyi szemlélő törzsét felállíthassák. A pontosnak tűnő céldátumok 
mögött az is bizonyos, hogy a határőrség átszervezése során a HM Katonai Politikai 
Osztály késésben volt saját magához és az eseményekhez képest. 
 
 
7.3. Az osztály és az átszervezés hármas célkitűzése 
 
A szovjet döntés és az alig néhány napig tartó előkészület után, az 1946. március 11-én 
kelt intézkedés rendelkezett a HM Katona Politikai Osztály és a határvadász századok 
átszervezésről. A szovjet SZEB támogatásával a HM KPO és rajta keresztül a Magyar 
Kommunista Párt az ország legjelentősebb fegyveres erejére terjesztette ki hatalmát. Az 
intézkedéssel megszűntették a honvéd kerületi parancsnokságok irányítása alá tartozó, 
viszonylag nagyfokú önállóságot élvező határportyázó századok alárendeltségét és egy 
hármas célkitűzést fogalmaztak meg a határőrséggel szemben: „átszervezni, megerősíteni, 
alárendelni.” 1326 A határportyázó századok számát megduplázták, amikor a korábbi 27-ről 
50-re emelték és 14 (+11327) határvadász zászlóaljban vonták össze.1328 A határőrséget úgy 
erősítették meg, hogy azzal párhuzamosan a két honvéd gyaloghadosztályt és a honvéd 
kerületi parancsnokságokat gyengítették.1329  Felmerült az ezredek és 
ezredparancsnokságok felállítása is, de végül nem szervezték egybe a zászlóaljakat.1330 A 
honvéd kerületi parancsnokok útján az átszervezett és megerősített alakulatokat a HM 
KPO Határügyi alosztályán keresztül közvetlenül az osztályvezetőnek, Pálffy Györgynek 
rendelték alá.1331 

A hármas célkitűzés gyakorlati megvalósítására két hét állt rendelkezésre és az 
átszervezést legkésőbb 1946. március 25-én 12:00 óráig be kellett fejezni. A kiadott 
utasítás pontosan meghatározta, hogy hol melyik parancsnokságot kell felállítani és az 
alakulatoknak hova kell bevonulniuk. Mivel nem állt elég idő rendelkezésre ahhoz, hogy 
minden személy esetében érvényesíteni lehessen az MKP dominanciáját, ezért első 
lépésben csak a zászlóaljparancsnokságok szintjén érvényesült a kommunista, részben 

                                                 
1324 Az osztály napiparancsokat nem minden nap, hanem meghatározott rendszerességgel, kettő és öt nap 
különbséggel adták ki: a 21. számú osztály napiparancsot 1946. március 12-én (kedden), a 22. számút 1946. 
március 14-én (csütörtökön), a 23. számút 1946. március 19-én (kedden). Ha nem intézkedtek volna már 
1946. március 14-én, öt napot csúsztak volna az áthelyezések kihirdetésével. 
1325 HL. MN. 190/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 9. p. 
1326 HL. HM. 1946. Eln. 102.000 (Határvadász alakulatok átszervezése, megerősítése és alárendelése, 1946. 
március 11.) 
1327  Egy zászlóaljat később állítottak fel és Budapesten került elhelyezésre, mert Rákosi Mátyás 
visszaemlékezése szerint: „Hogy milyen kevés volt akkor a katona Budapesten, azt csak akkor vettük észre, 
amikor díszszázadra volt szükség, s csak a legnagyobb nehézséggel tudtunk ilyen összeállítani.” RÁKOSI 
1997. 347. o.; A budapesti zászlóalj felállításával nem csak az országot körülölelő peremterületeken, de a 
fővárosban is fegyveres erő állt az MKP rendelkezésére. 
1328 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 11. o. 
1329 Ide értve az állomány létszámát, fegyverzetét, felszerelését, ellátását, irodai eszközeit, illetményét, a 
szállításhoz szükséges logisztika biztosítását stb.; Később az átszervezés és a határvadász alakulatok anyagi 
ellátása vádként jelent meg az Almásy Pál altábornaggyal szembeni koncepciós eljárások során. ÁBTL. 2.1. 
IV/1. 99-101. o. 
1330 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 113. o. 
1331 16. melléklet: Honvéd Határőrség Parancsnokság (Határügyi alosztály) szervezeti rendje 1946. 
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munkáspárti szemlélet.1332 Kiválasztásukról az MKP tagjai és a HM KPO beosztottjai 
gondoskodtak. A parancsnokok kiválasztásánál az MKP párttagság előnyt jelentett, míg a 
baloldali SZDP tagjai háttérbe, a kormányzó koalíció többi tagja pedig kiszorult a 
határvadász alakulatok vezetéséből és irányításából. A zászlóaljparancsnokságokhoz 
beosztott tisztek és tiszthelyettesek személye létfontosságú volt a megerősített és 
átszervezett határőrségen belüli kommunista hatalom biztosítása érdekében, ezért Pálffy 
György megtiltotta, hogy a HM KPO által kibocsátott rendelkezéstől bárki eltérjen. Az 
áthelyezések feltétlen végrehajtása során 1946. május 1-ig megtiltott minden szervezési 
változtatást. Ez alól csak a zászlóaljon belüli szükséges személyi változtatások képezhettek 
kivételt, de a személycserékre vonatkozó igényeket is csak leghamarabb 1946. május 1-én 
terjeszthették fel a HM KPO-ra. A határvadász zászlóaljak irányítását 1946. május 1-től az 
Honvéd Határőrség Parancsnokság vette át, ami csak nevében volt a HM KPO-tól és az 
MKP-tól független magasabbegység-parancsnokság. 

A Határügyi alosztály megszervezését egy időben a HM KPO egy fő határügyi 
szemlélőt vett fel az osztály törzsébe, majd az osztálytörzs határügyi részlege kiegészült 
egy tisztes rendfokozatú legénységi sorállományú honvéd sofőrrel és egy polgári 
alkalmazott gépírónővel. A részleg összesen három főből és egy rendszeresített 
gépkocsiból állt. Az osztályon belüli szervezeti hierarchia következő szintjén, az 
osztályvezető közvetlen alárendeltségében került megszervezése a Határügyi alosztály. Az 
alosztály feladata a 14 határvadász zászlóalj irányítása volt a Honvéd Határőrség 
Parancsnokság 1946. május 1-i megalakulásáig. Beosztottjait 7 fő hivatásos tiszt alkotta: 1 
vezérkari tiszt alosztályvezető, 1 alosztályvezető-helyettes, aki egyben elhárító tiszt, 1 
nevelőtiszt és 4 beosztott tiszt. Az alosztály munkáját a polgári alkalmazottak csoportjából 
3 nyomozó, 3 gépíró, 1 rajzoló, 1 HM altiszt, valamint 3 legénységi sorállományú honvéd 
sofőr alkotta három gépkocsival. A Határügyi alosztályon belül felállítottak egy híradó 
részleget, ami a technikai kiszolgálásért, az alakulatokkal való kapcsolattartásért felelt. A 
részleg parancsnoka egy hivatásos tiszt volt, alárendeltségébe 8 távírász, 1 gépíró és 2 
műszerész polgári alkalmazott, összesen 11 fő tartozott. 
 
 
7.4. A határvédelem és határőrség felderítő és elhárító rendszere 
 
A magyarországi határvédelem a második világháború utolsó hónapjaiban szerveződött 
újjá és rendszere 1945 nyarától fokozatosan alakult ki és fejlődött.1333 A határőrizet mellett 
már 1945 márciusa óta létezett felderítő és elhárító munka. A honvédelmi tárca a 
határőrség felállításának elrendelését követően külön kiemelte, hogy „a határőrség egyik 
fontos feladata a határkerületben a kémgyanús egyének őrizetbe vétele, elfogása”, de 
jelentős elhárító szerv hiányában „ily egyéneket a kémkedés súlyosságához mérten szintén 
kikérdez, és további eljárás végett előljáró pság-hoz [parancsnoksághoz – D. F.] 
előállítja.” 1334 A kaotikusabb és összetűzésektől terhes határszakaszokon, amilyen a 

                                                 
1332 17. melléklet: a határvadász zászlóaljak vezetői és a „D” szolgálat állománya, 1946. április 1. 
1333 HL. HM. 1945. Eln. 20.183; HL. HM. 1945. Eln. 23.722; HL. HM. 1945. Eln. 23.744; HL. HM. 1945. 
Eln. 26.321; MUCS 1970. 11-33. o. 
1334 HL. HM. 1945. Eln. 26.321 (Részletek a határőség felállításához, 1945. május 18.); „A jugoszláv haderő 
teljesen orosz mintára van szervezve. Feloszlik politikai és katonai részre. A politikai szervezés az N.K.V.D. 
mintára készült. Neve: O.S.N.A. Csurcsics Gyuró a jugoszláv regőcei politikai őrspk. „fecsegése” szerint 
ennek szervei hozzánk is átérnek és többek között Szegeden és Pesten is működnek. Jugoszláv területen 
határsávunkban fontosabb parancsnokságai Zomborban és Szabadkán vannak. Az O.S.N.A. megbízottjai a 
katonai parancsnokkal szemben elöljárói viszonyban vannak. (…)A tisztek általában képzetlenek. Garával 
szemben lévő Regőce nagyőrs politikai parancsnoka pl. a 6 elemit végzett, 22. éves Csurcsics Gyuró fhdgy.” 
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jugoszláv és a román volt, a honvéd kerületi parancsnokságok maguk igényelték az 
elhárító személyzet bővítését a határ menti és határon túli hírszerzés fokozottabb 
bevezetését.1335 

1945 tavaszán a harcok elhagyták a magyar területeket, ami magával hozta a szovjet 
záróvonal áthelyezését, a magyar katonai igazgatás újjászervezését. A magyar honvédség 
visszakapta a határszakaszok feletti joghatóságot, a honvéd kerületi és kiegészítő 
parancsnokságok útján felállíthatták a határportyázó századokat. A határportyázó századok 
és őrsök hivatásos és sorozott állományának kiválasztásában már közreműködtek a honvéd 
kerületek „D” osztályai.1336 A feladat a kommunista párt befolyásának növelése és a 
„reakciósnak” minősített személyek eltávolítása érdekében volt fontos. 1337 A magyar 
határvédelem és határőrség felderítő és elhárító rendszerének szálai 1945 őszétől már a 
HM KPO-n futottak össze. A honvéd kerületi parancsnokságokon 1945 őszére mindenhol 
megkezdte működését az Elhárító alosztály alosztályvezetője és a honvéd kerületi 
parancsnokság parancsnokának kettős alárendeltségében álló „D” osztálya.  

Az elhárító munka hatékonyságát több tényező is befolyásolta. Az eredetileg néhány fős 
személyzettel rendelkező „D” osztályoknak kellett a honvéd kerületek elhárításának 
feladatát ellátni, ami a határőrizeti szerveket is magába foglalta. A határőrség 1946. tavaszi 
átszervezéséig a honvéd kerületi parancsnokság „D” osztálya részt vett a határportyázó 
századok és őrsök felállításában, ellenőrizte személyi állományát és eljárt a határövezetben 
hatáskörébe tartozó ügyekben. A honvéd kerületekre eső eltérő határhossz következtében 
egy-egy „D” osztálynak 3-4 határportyázó század állományát és területét kellett 
figyelemmel kísérnie. Az állandó létszámhiány miatt a „D” tiszti és tiszthelyettesi 
állomány mellett gyakran a polgári alkalmazott nyomozókat bízták meg a feladat 
ellátásával és osztották fel egymás között az egyes határőr egységeket. A gyakorlatban ez 
még mindig csak azt jelenthette, hogy átlagosan 1 (esetleg 2) fő jutott egy határportyázó 
századra.1338  A helyzetet súlyosbította, hogy a századok őrsei egymástól nagyobb 
távolságban helyezkedtek el, ráadásul a határ menti területek veszélyesebbek voltak az 
állandó fegyveres összetűzések miatt, amelyek a szomszédos államok fegyvereseivel, 
csempészekkel, a határövezetben bujkáló volt katonákkal szemben stb. alakultak ki.1339 A 
hivatkozott körülmények között komoly feladatnak bizonyult hálózatot építeni a 
határsávban szolgáló (volt) honvéd és ott élő polgári egyének között, megszervezni a 
határőr alakulaton belüli elhárítást, valamint a határ menti és határon túli felderítő munkát.  

Az elhárító (és felderítő) munka a határportyázó alakulatnál és a határövezetben a 
következő feladatok köré csoportosult 1945 nyara és 1946 áprilisa között: (1) a volt 
nyilasok, háborús bűnösök kiszűrése a határportyázó századok és őrsök személyi 
állományából; (2) a határportyázó alakulatok hivatásos személyi állományának folyamatos 
operatív értékelése, hogy ki alkalmas a további szolgálatra; (3) a legénységi állomány 
hangulatának, a személyi állományról történő gondoskodásnak az értékelése, a 
hiányosságok megszűntetésének lehetősége; (4) a határőr alakulatoknál és a 
határövezetben az MKP befolyásának növelése; (5) a határportyázó egységek és a 
határsávban élő lakosság kapcsolatának operatív eszközökkel történő befolyásolása, 

                                                                                                                                                    
Bizalmas hírjelentés. Szegedi 5. honvéd kerületi parancsnokság, 1945. június 28. A bizalmas hírjelentést 
másolatban már a HM KPO-nak is megküldték. HL. HM. 1945. Eln. 30.912 
1335 HL. HM. 1945. Eln. 29.449.; HL. MN. IX. 3. 82. d. 3747.; Lásd: 6. szemelvény: A hírszerzés fokozottabb 
bevezetéséről, 1945. november 17. 
1336 SZŐCS 1970c. 66. o. 
1337 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 107. o. 
1338 HM. 1946. Eln. 3900; SZŐCS 1970c. 66. o. 
1339 HL. HM. 1946. Eln. 18.570 
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javítása; (6) a magyar határportyázó századok és a szomszédos ország határőrizeti szervei 
közötti kapcsolat figyelemmel kísérése.1340 

A határőrség 1946. tavaszi átszervezésével parancsnok Pálffy György vezérkari ezredes, 
vezérkari főnök Németh Dezső vezérkari alezredes lett. A HM KPO-ról dr. Nyerges Pál 
őrnagy az I/a. (hadműveleti), Korondi Béla őrnagy az I/b. (elhárító) osztály élére,1341 
Galgóczi Károly tartalékos alhadnagy utóbbi helyettesévé került kinevezésre. A kettős 
alárendeltség teljes hatalmat biztosított Pálffy György számára, aki a határőrség élén 
elöljárója, a HM KPO osztályvezetőjeként az Elhárító alosztály III. főcsoportján és 
vezetőjén Csonka György őrnagyon keresztül szakmai irányítója is volt a határvadász 
egységek elhárító szolgálatának.1342 

A határőrség elhárításának és felderítésének megszervezése és irányítása Korondi Béla 
őrnagyra és az I/b. osztályra hárult. Az osztályvezetői beosztást 1946. március 29-től 
Korondi Béla,1343 1946. december 1-től dr. Nyerges Pál őrnagy látta el.1344 Az osztály 
beosztottai a HM KPO-ról kerültek áthelyezésre. Az osztály folyamatosan tájékoztatta a 
Határőrség Parancsnokság vezetőit a határvadász egységeknél kialakult operatív 
helyzetről.1345 Az I/b. (elhárító) osztály alárendeltségébe egy Defenzív és egy Bűnügyi 
alosztály tartozott. A Defenzív alosztály végezte az elhárító munkát a Honvéd Határőrség 
Parancsnokságon és kapcsolatban állt a határvadász zászlóalj „D” tisztjeivel, feldolgozta és 
értékelte a havi és rendkívüli jelentéseket és összefoglalókat terjesztett fel a HM KPO-nak. 
A Bűnügyi alosztály hatáskörébe a határsávban vagy a határvadász állomány által 
elkövetett közönséges bűncselekmények tartoztak.1346  Az alosztály rendelkezett egy 
nyomozócsoporttal, amely titkosszolgálati eszközökkel és módszerekkel derítette fel a 
hatáskörébe tartozó bűnözői körök tevékenységét. Alacsonyabb szervezési szinten a 
határvadász zászlóaljaknál „D” tisztek, alárendeltségükben a századoknál „D” 
tiszthelyettesek szolgáltak. A zászlóaljak és századok parancsnokainak alárendeltségében 
nyomozótisztek, a határvadász őrsökön nyomozó tiszthelyettesek álltak, akik a határtól 15 
km-en belül elkövetett bűncselekmények után nyomoztak, de politikai vonatkozású 
ügyekben hatáskörük nem volt, ezért minden esetben egyidejűleg értesítették az illetékes 
„D” tisztet.1347 

A „D” tisztek havi jelentéseiket minden hónap 25. napjáig terjesztették fel a határőrség 
I/b. osztályának. A jelentéseket megadott kérdéscsoportok szerint készítették el, amelyek a 
határvadász alakulatok életének minden területére kiterjedtek1348: (1) határszakasz hossza, 
rendelkezésre álló erők; (2) ellátás és felszerelés; (3) kapcsolat a határon túli határőrizeti 
szervekkel; (4) hálózati munka és „B” egyének; (5) hivatásos állomány értékelése; (6) 
alegység parancsnokságok viszonya egymással; (7) pártélet; (8) társadalmi események; (9) 

                                                 
1340 SZŐCS 1970c. 66. o. 
1341 ÁBTL. 2.1. I/20. 15. o. 
1342 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 121. o.; KORNIS 1970. 119. o. 
1343 HL. MN. 102/08/530. cs. 26. sz. o. npcs. 9. p.; DÁVID  2012c. 185-193. o. 
1344 HL. HM. Ig. Biz. 7684. 78. o. 
1345 A határőrség vezetőinek tájékoztatása – Pálffy Györgyöt kivéve – nem terjedt ki az operatív munka 
módszereire és a hálózati munkára. A parancsnok távolléte esetén a teljes tájékoztatás a határőrség vezérkari 
főnökét és helyettesét, az I/a. (hadműveleti) osztály vezetőjét illette meg. 
1346 Ellentétben a Defenzív alosztály állományának többségével, a Bűnügyi alosztály tagjai már korábban is 
határvadász bűnügyi nyomozóként szolgáltak. A nyomozók (tovább-) képzéséről a határőrség I/b. osztálya 
gondoskodott. ELISHER 1970. 218-219. o. 
1347 18. melléklet: a honvéd határőrség elhárító struktúrája 1946-1947.; ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 19. o.; SZŐCS 
1970. 66-69. o.; Alacsonyabb szinteken: „(...) a határvadász nyomozó szolgálat eredményes ellátása 
megköveteli a nyomozótól, hogy minél alaposabb, kiterjedt „B” hálózattal rendelkezzen. Az alakulatok 
működési területét a pók hálójának mintájára, láthatatlan hálóval kell körülvenni. Ezt a hálót „B” egyének 
beszervezésével kell megszőni.”  
1348 Az alpontok részletezése nélkül a részkérdések további hosszas felsorolását mellőztem. 
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tanfolyamok, kiképzési eredmények; (10) a „D” szolgálat működése és ügyei; (11) erkölcsi 
ügyek; (12) fegyelmi ügyek; (13) határőrséget érintő rendkívüli események; (14) helyi 
lakosság politikai magatartása, politikai megmozdulások; (15) határon túli események, 
hírek.1349 

Kettős alárendeltségükben a határvadász alakulatok „D” szolgálatának szakmai 
irányítása egyértelmű volt, míg a határvadász zászlóaljparancsnokok esetében „ennek az 
alárendeltségnek a mértéke, valamint az, hogy miről tájékoztatták a parancsnokot, 
zászlóaljanként változott. Amennyiben az I/b osztály politikailag megbízhatónak tartotta a 
parancsnokot, intézkedett a részére adandó tájékoztatás viszonylag teljessé szélesítésére. 
Ebben az esetben a zászlóaljparancsnok olyan igényekkel is felléphetett a D. tiszt felé, amit 
más parancsnokok nem engedhettek meg maguknak (sic!).” 1350 Hivatalosan hasonlóan 
alakult az együttműködés a korábban szakmai felettes honvéd kerületi parancsnokságok „D” 
osztályaival, majd HM KPO kerületi „D” kirendeltségeivel.1351 „A zászlóalj D. tisztek 
kapcsolata a kerületi D. osztályokkal 1946. márciusa után nem volt több, – hol szorosabb, 
hol lazább, – együttműködésnél. Ennek az együttműködésnek mértéke nemcsak a felsőbb 
utasításoktól, hanem bizonyos személyi vonatkozású tényezőktől is függött (sic!). Ha a D. 
osztályvezető szakmai vonalon elismert, tekintélyes, befolyásos embernek számított, akkor 
ez az együttműködés szorosabbá vált.”1352 Az együttműködés olyan esetekre terjedt ki, 
amikor egy-egy ügy jellege vagy kiterjedése az illetékes honvéd kerület „D” szolgálatának 
támogatását igényelte. 
  

                                                 
1349 HL. HM. 853. d. (Nyilvántartó A-H) Heti „D” jelentés gyűjtő; ÁBTL. 4.1. A-1363/2. 15. o.; SZŐCS 1970c. 
70-74. o. 
1350 SZŐCS 1970c. 68. o. (Az elhárító és felderítőszervek kialakulása a honvéd határőrségnél) 
1351  A kerületi elhárító szervezet 1946. június 15-el kilépett a honvéd kerületi parancsnokságok 
alárendeltségéből és a „D” osztályok a HM KPO kizárólagos irányítása alatt álló „D” kirendeltségekké 
alakultak át. 
1352 SZŐCS 1970c. 68. o. (Az elhárító és felderítőszervek kialakulása a honvéd határőrségnél) 



169 
 

8. AZ OSZTÁLY 1946-OS ÁTSZERVEZÉSE ÉS FELADATAI  
 
 
8.1. Az osztály átszervezése, személyi állománya és belső állapota 
 
A második világháborút követően a háborús és népellenes bűncselekményekkel szembeni 
nyomozások a legfontosabb feladatok közé tartoztak, de az újjászervezett és létszámát 
tekintve összezsugorodott honvédség kérdése a megerősödött és kommunista befolyás alá 
került határőrséggel szemben már nem tartozott a leglényegesebbek közé.1353 Az osztály 
1945. első felében még túlnyomórészt katona politikai feladatokat látott el, de a 
nemzetközi és hazai életben tapasztalt változásokra, ami a szervezeti átalakítások 
mozgatórugója is volt, Földy Lajos így emlékezett vissza: „Mikor később a háborús 
bűnösök üldözése lassan lekerült a napirendről, javasoltam, hogy mint a volt VKF2 osztály 
jogutódja – térjünk át a katonai elhárítás és felderítés megszervezésére.”1354 Kuthy László 
vezérőrnagy ugyanezt az elképzelést Pálffy György kérdése kapcsán úgy fogalmazta meg, 
hogy „Pálffy közölte velem (…) hogy miután tudomása van arról, hogy én a 2. vkf. osztály 
beosztottja, illetve vezetője voltam, a Kat.Pol. kiépítésével kapcsolatban tanácsaimat fogja 
kérni. Erre azonban sohasem került sor, e kérdésre Pálffy soha többé nem tért vissza.”1355 
1946 tavaszára már a magyar belpolitikában is egyértelművé vált, hogy „a katona politikai 
osztály a régi vkf.2.-nek /kémelhárítónak/ az utóda.” 1356 

Az elképzelés részeként egy HM Katona Politikai Osztálynak nevezett szervezet 
fokozatosan a katonai hírszerző és elhárító szolgálat utódjának tekintette magát, ami 
kihatott a szervezet felépítésére és feladatszabására.1357 A jogutód állambiztonsági szervek 
katonai elhárításának történetírása szerint „A katonai elhárítás korai szervezése nehéz 
feladat volt. Legkézenfekvőbbnek a horthysta hadsereg katonai elhárítása modelljének 
átvétele és az új követelményekhez való igazítása mutatkozott (…) Mindössze arról lehetett 
és volt szó tehát, hogy a katonai elhárító szolgálat kialakításának meggyorsítása érdekében 
a volt VKF 2. néhány szervezeti tapasztalatát és hadrendi elemét, kevésbé 
kompromittálódott munkatársainak szakismeretét igénybe vegyük és hasznosítsuk.”1358 Az 
osztály felhasználta a 2. vkf. osztály tapasztalatait, amelyet az egykor volt szakemberek 
segítségével a katonai hírszerzés és elhárítás megszervezésénél egyaránt hasznosított.1359 A 
magyar államvédelem megszervezésével a szovjet hatóságok látszólag a háttérbe 
húzódhattak, miközben tovább érvényesíthették akaratukat.1360 

Az osztályon 1945-46 fordulóján bekövetkezett belső változások a minisztériumban 
nem voltak érzékelhetőek. Ott az 1946. tavaszi átszervezést követően is az 1945. őszi rend 
volt hatályban és a miniszteri határozatban foglalt feladatok változatlanok voltak: (1) 
katonai nyilvántartás; (2) kémelhárítás; (3) katonai attasékkal kapcsolatos ügyek; (4) a 

                                                 
1353 Az SZDP saját pártja befolyásának kiterjesztésén túl gyakran úgy tekintett a háború utáni új magyar 
honvédségre, hogy „praktikusan legjobb esetben belpolitikailag használható fel és pedig éppen a munkásság 
ellen (…) A reactionak ezt a bástyáját csak úgy tudjuk teljesen elpusztítani, a bennünket állandóan fenyegető 
veszélyt csak úgy tudjuk elhárítani, ha éppen a katonai kereteket és a teljes szervezetet törjük össze és 
pusztítjuk el oly tökéletességgel, hogy azzal felébredése teljesen lehetetlen legyen.” PIL. 283. f. 27. cs. 121. 
őe. 1-2. o.; (Előterjesztés a magyar honvédség feloszlatásáról, 1945. november 7.) 
1354 FÖLDY 1989a. 24. o. 
1355 ÁBTL. 2.1. 2.1. I/14-a. 302. o. (Kuthy László feljegyzése Pálffy Györgyről, 1954. július 15.) 
1356 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 6. o. (Zentai Vilmos levele Szakasits Árpádnak, 1946. augusztus 4.) 
1357 13. melléklet: a HM Katona Politikai Osztály szervezete (1946. június) 
1358 Az ellentmondás feloldása, vagyis a volt 2. vkf. osztály beosztottjainak alkalmazása és a kommunista 
osztály érdekeinek összeütközése az évtizedekkel később keletkezett állambiztonsági történetírásban is 
dilemmát okozott. ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 7-8. o. (A katonai elhárítás története, 1984.) 
1359 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 23. o.; ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 2. o., 19. o. 
1360 KRUCHINA é.n. 329-330. o. 
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honvédség erkölcsi értékét és demokratikus szellemét veszélyeztető törekvésekkel és az 
ezekkel összefüggő közönséges bűncselekmények ügyében folytatott nyomozás; (5) a 
háborús bűnösök és népellenes bűncselekményt elkövetők népbíróság elé állítása; (6) 
adatgyűjtés az igazoló bizottságoknak összefüggésben az igazolandókkal.1361 Az osztály 
hivatalos feladatai, valós szervezeti felépítése és az egyes részlegek ténylegesen ellátott 
feladata nem minden esetben fedte le egymást. Az egyik lényeges különbség a korábbi 
hangsúlyok eltolódásában volt érezhető; a másik pedig, hogy a fenti feladatok mindegyike 
beilleszthető volt az osztály egy alosztályához vagy főcsoportjához. Visszaélésekre 
adhatott okot, hogy mi tekinthető a honvédség „erkölcsi értékének”, mit értünk 
„demokratikus szellem” alatt és utóbbiakat mely cselekmények veszélyeztethetik. Szintén 
meghatározatlan a katonai nyilvántartáshoz nélkülözhetetlen adatgyűjtés határa és 
szempontjai. Az 1946-os évben két jelentős változást történt, ami kihatott az osztály 
feladatellátására. Az egyik az állam- és közigazgatásban dolgozók „B-listázási”1362 
eljárásának megindulása.1363 A másik – egy újabb jogalkotási aktus részeként – a HM KPO 
hatáskörébe tartozó különböző köztörvényes, valamint háborús és népellenes 
bűncselekmények1364 mellett a demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi 
védelméről szóló 1946. évi VII. törvénycikk hatályba lépése volt. 1365 Az átszervezés 
szükségességét az alábbiak igazolták. Egyrészt a magyar határőrizet rendszer 1946. 
márciusi átalakítása és az osztálynak történt alárendelése, másrészt a katonai hírszerzés és 
elhárítás átszervezése és fokozottabb rejtése, harmadrészt a katona elhárítás megerősítése 
és az MKP belpolitikájának hathatósabb támogatása.1366 Az új struktúra az osztály 1946. 
május 1-i új szervezeti rendjével és állománytáblájával alakult ki.1367 

Az osztály szervezetét, hétköznapi feladatellátást és személyi állományát három jelentős 
probléma határozta meg: (1) a beosztottak létszámának 1946 tavaszi csökkentése; (2) a 
munkavégzés során tapasztalt mindennapos szabálytalanságok és fegyelmezetlenségek; (3) 
az a fajta szervezetlenség, ami minden „gyermekbetegségben” szenvedő szervezetre 
jellemző.1368  

Az osztály állományát az 1946. március 1-i hatállyal foganatosított kötelező HM 
létszámcsökkentés viselte meg legjobban. Az elbocsátások a polgári alkalmazotti kart 
sújtották, de ide tartoztak a volt 2. vkf. osztály rádiótechnikai szakemberei is. Az osztály a 

                                                 
1361 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/2. o.; HL. HM. 1945. Eln. 42.860 
1362 Az úgynevezett „B-listázások” az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges 
egyes rendelkezések, azaz a tisztviselők létszámának csökkentése tárgyában kibocsátott 5000/1946. (V. 19.) 
M.E. számú rendelet intézkedett. BACSÓ 1947. 
1363 GYARMATI  2011. 76-77. o. 
1364 1945. évi VII. törvénycikk a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre 
emeléséről. BACSÓ 1947. 18-36. o. 
1365 1946. évi VII. törvénycikk a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről. In: BACSÓ 
1947.; HL. MN. 192/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 4. p.; ZINNER 1989. 402. o. 
1366 OKVÁTH  2013. 255. o.; A kommunista párt elvárásai visszatükröződtek az osztály 1946. májusi 
átszervezésében. Az átszervezéssel egy időben, 1946 januárjától az MKP támadás indított a nemzetgyűlési 
választásokon győztes FKgP meggyengítésére. „Az erőgyűjtés szakasza véget ért, a teljes kommunista 
hatalomátvétel kezdetét valójában ettől az időponttól számíthatjuk.” BÉKÉS 2004. 52. o. 
1367 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p.; A szervezeti 
változás együtt járt az egyes csoportok fedő betűkódjainak változásával is. Lásd: 2. melléklet: az osztály 
szervezeti elemeinek fedőkódjai és változásuk.; 21. melléklet: a HM Katona Politikai Osztály 
állománytáblázata (1946. június) 
1368 Az állambiztonsági történetírás véleménye szerint: „Alacsony fokon állt a munka szervezettsége, 
ismeretlen volt a későbbi értelemben vett munkamegosztás, koordináció.” ÁBTL. 4.1. A-1363/2. 10. o. (Az 
állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység… II. kötet); A konszolidált munkavégzés 
körülményeinek hiányát jelzi, hogy a csoportvezetőket 1946 tavaszán egyenként fel kellett szólítani, hogy 
minden beosztottjuk munkakörét „általában- és esetenként részleteiben” is határozzák meg. HL. MN. 
102/08/530. cs. 20. sz. o. npcs. 9. p. 
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határőrség parancsnokság megalakulásával és más adminisztratív jellegű lépésekkel elérte, 
hogy az elbocsátottak egy jelentős részét vissza tudta venni. A kettős átszervezéssel és 
elbocsátásokkal megindultak az osztályon belüli áthelyezések és a létszámhiánnyal küzdő 
részlegekhez történt vezénylések.1369  Ezzel egy időben az osztály újabb polgári 
alkalmazottakat vett fel a megüresedett beosztásokba, így megszűrte saját állományát is. A 
márciusi átszervezés nagyobb átjárást tett lehetővé az egyes beosztásokban az 
alkalmazottak között, míg az áprilisi és a május 1-től hatályos új szervezeti rend csak 
kisebb volumenű mozgással járt a főcsoportok között.1370 A HM KPO élen járt a „B” 
listázások végrehajtásában és az MKP elvárásainak megfelelő adatszolgáltatásokban.1371 A 
feladat osztályhoz rendelése és a személyi állomány összetétele miatt szükséges 
elbocsátások közvetlenül csak néhány beosztottat érintettek, így Székely Ferenc, Kerényi 
Károlyné és Hoffer Károly polgári alkalmazottakat.1372 

A honvédségi és minisztériumi elbocsátások másik pozitív oldala, hogy akik 
megmaradhattak a katona állományúak hivatásos és tartalékos csoportjában, 1946. március 
1-el rendfokozatuknak megfelelő rendszeresített helyre kerültek a HM KPO-n.1373 Az 1946. 
februári állományrendezés és beosztás után, de még az osztály 1946. május 1-i 
átszervezése előtt egy előléptetési hullám indult el, ami az alacsonyabb rendfokozatban, de 
vezető beosztásban szolgált vagy arra szánt személyeket érintette.1374 Ez a folyamat 
koncepciós perek eredményeként az 1947-as év végéig tartott. A főtisztek általában egy-
egy rendfokozatot, tiszteknél és más beosztásban szolgáló személyek még ennél is többet 
léphettek felfelé a ranglétrán. Először a magasabb, majd egy második körben az osztály 
alacsonyabb beosztású, de meghatározó szereplői léptek elő egy vagy több rendfokozatot. 

1375 Az őrség és az Ügyeletes nyomozó alcsoportját tagjait alkotó, 1945 óta az osztályon 
szolgálatot teljesítő tisztes és tiszthelyettesi állományt egy harmadik körben, 1946 
júliusában léptették elő. 1376  Az előléptetések zöme az osztályon szolgáló tartalékos 
tiszteket érintette, akiket a HM állományrendezés 1946 tavaszán nem-tényleges viszonyba 
helyezett.1377  Őket polgári alkalmazottként foglalkoztatták tovább, beosztási helyük 
egyidejű átalakítása és személyük megtartása mellett.1378  Az előléptetések negyedik 

                                                 
1369 HL. MN. 102/08/530. cs. 49. sz. o. npcs. 12. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 7. p. 
1370 HL. MN. 191/7/82. mf. 27. sz. o. npcs. 8. p.; Például: HL. MN. 191/7/82. mf. 39. sz. o. npcs. 7. p. 
1371 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 131. o. 
1372 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 201-202. o.; HL. MN. 190/7/82. mf. 7. sz. o. npcs. 6. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 
44. sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 67. sz. o. npcs. 4. p. HL. MN. 193/7/82. mf. 94. sz. o. npcs. 7. p., 
97. sz. o. npcs. 11. p. Székelyt hivatásos főtörzsőrmesterként még 1946. január 15-el a Miniszterelnökséghez 
helyezték át, majd elbocsátását követően, 1946. május 24-én polgári alkalmazottként visszavették a HM 
KPO-ra. Véglegesen „B” listázásra hivatkozva távolították el 1946. augusztus 16-al.  
1373 Ez összesen 63 főt érintett: 3 ezredes, 1 alezredes, 11 őrnagy, 2 százados, 5 főhadnagy, 7 hadnagy, 8 
alhadnagy, 3 főtörzsőrmester, 6 törzsőrmester, 16 őrmester és 1 szakaszvezető került beosztásra. HL. HM. 
1946. Eln. 3893, HL. HM. 1946. Eln. 7410; HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 19. p. 
1374 HL. MN. 191/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 8. p. 
1375 Ekkor lett Földy Lajos és dr. Vértes Imre őrnagyból alezredes, Váradi Tibor főhadnagyból, Kornis Pál 
alhadnagyból, Vadnai Dezső hadnagyból és Szörényi Endre polgári alkalmazott előadóból százados, majd 
így lett Kiss Géza főhadnagyból, a Gazdasági Hivatal vezetőjéből százados, Solt Lajos hadnagyból, a 
Nyilvántartó Iroda kinevezett vezetőjéből főhadnagy, Szalay Péter őrmesterből hadnagy, majd nem sokkal 
később főhadnagy, Hullay Lajos őrmesterből és Gencsi Lajos törzsőrmesterből alhadnagy. HL. MN. 
191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 5. p., 41. sz. o. npcs. 8. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 81. sz. o. npcs. 5. p.; HL. 
HM. Ig. Biz. 3593. 200. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. 97. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 28. o. 
1376 1946. június 1-el Papp Gábor, Kálmán Emil, Solti Elemér tartalékos szakaszvezetőkből őrmesterek, Boda 
István, Fekete Gyula, Berényi Ferenc, Nagy István, Berény János és Bilmann Károly tartalékos tizedesekből 
szakaszvezetők lettek. HL. MN. 192/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 6. p. 
1377 ÁBTL. 4.1. A-1363/2. 194. o.; HL. MN. 192/7/82. mf. 74. sz. o. npcs. 5. p. 
1378 HL. MN. 192/7/82. mf. 70. sz. o. npcs. 12. p.; HL. HM. 1945. Eln. 42.893 



172 
 

hulláma már az úgynevezett „köztársaság elleni összeesküvési”-ügy nyomozati 
szakaszában érte el a HM Katona Politikai Osztály állományát.1379  

A kivételesnek és tömegesnek tűnő 1946-os előléptetések mögött gyakran a korábban 
beterjesztett rangelőny-szerzési kérelmek pozitív elbírálása, a HM beosztásokat követő 
korábbi kérvények elbírálása állt, ami a tárgyalt időszakban általánosnak mondható.1380 Az 
osztály kivételezettnek tűnő helyzetét árnyalja, hogy 1946 novemberétől már Pálffy 
György is tilalmazta, hogy bárki maga vagy más nevében az ő háta mögött és 
hozzájárulása nélkül terjesszen fel előléptetési beadványokat. 1946 őszétől az 
osztályvezető az egyes személyek érdemességének vagy érdemtelenségének megítélését 
saját hatáskörébe rendelte.1381 Akik az 1946-os évben egyszer már feljebb léptek a 
ranglétrán, de bírták az osztályvezető támogatását, 1946 novemberében egy újabb 
hullámban ismét előléptek.1382 

Az osztály átszervezése és az igény, hogy átvegye a katonai hírszerző és elhárító 
szolgálat szerepkörét, megkövetelte a szigort, ami egyaránt kiterjedt a munkamorálra, a 
megfelelő gazdálkodásra és szakmai szempontokra. Az 1945 őszi országos nemzetgyűlési 
választások hatására 1946 tavaszán még mindig alacsony volt a munkamorál. A 
hétköznapokon a munkaidő fegyelmezetlen betartása volt a legkirívóbb probléma. Pálffy 
György osztályvezető minden előfordult esetben egyenesen „megtorló”  – ide értve az 
azonnali elbocsátás intézkedését – intézkedést helyezett kilátásba.1383 Már az 1946. tavaszi 
átszervezést követően az Őrcsoporthoz vezényelt honvédek egy része önkényesen, 
engedély nélkül hagyta el kijelölt szolgálati helyét, ezért drasztikus, 21-21 napi 
magánfogsággal fenyítették meg őket.1384 Még kritikusabb volt a munkaidő betartása és a 
beosztottak hivatali jelenléte. 1946-ban az osztály rendszeresített létszáma 311 fő volt, de 
összlétszáma a létszámfelettiekkel együtt átlagosan 320 fő körül mozgott.1385 Egy 1946. 
április 25-i ellenőrzésen1386 a beosztottak egyötöde, 64 fő volt távol munkakezdéskor az 
osztálytól.1387 A matematikai arány a tényleges munkavégzők arányához képest lényegesen 
magasabb volt. A kerületi- és szűrőtábor kirendeltségek 60 fő, a Gépkocsi részleg 18 fő és 
az „X” alosztály 9 fő beosztottját, a szabadságukat, pihenőidejüket töltők, valamint a 
létszámfelettieket és a betöltetlen beosztásokat nem számolva, az alkalmazottak mintegy 

                                                 
1379 1946. október 11-el visszamenőleg léptették elő R. Tóth Ferenc tartalékos hadnagyot főhadnaggyá, 
Galgóczi Károly, Berkesi András, Petra Béla, Gergely János tartalékos, Ugrai Ferenc és Gencsi Lajos 
alhadnagyokat, valamint Győrffy Károly tartalékos őrvezetőt hadnaggyá, Pataki R. Attila tartalékos 
főtörzsőrmestert alhadnaggyá. További hét tartalékos tisztesi és tiszthelyettesi rendfokozatban szolgált 
beosztott: Bárdosi Gusztáv, Papp Gábor, Kálmán Emil, Solti Elemér, Solymossy László, Szűcs Sándor, 
Drapál Ferenc egy-egy rendfokozatot lépett feljebb a ranglétrán. HL. MN. 193/7/82. mf. 84. sz. o. npcs. 7. p. 
1380 Például: HL. HM. 1946. Eln. 6689., 6769. stb. 
1381 HL. MN. 193/7/82. mf. 93. sz. o. npcs. 7. p. 
1382 Pataky Ernő őrnagyot alezredessé nevezték ki, de ekkor lett a korábban alacsonyabb rendfokozatban 
főcsoportvezetővé kinevezett Kornis Pál és Szörényi Endre századosokból és dr. Somóczi Lóránt százados, 
osztály jogügyi előadóból őrnagy, Szalay Péter főhadnagyból százados, valamint Szatmári László 
alhadnagyból egy nagyobb ugrással főhadnagy. Hevesi István, Hullay Lajos, Sági Gyula, Supala János 
alhadnagyok és a különböző tiszthelyettesi rendfokozatokban szolgált Tátrai István, Bondi Vilmos, Gáspár 
Márton, Fekete Gyula és Keskeny László hadnaggyá léptek elő. 1946 decemberében egy-egy rendfokozattal 
lépett feljebb a ranglétrán Kőváry Ernő őrnagy, Kiss Géza százados, valamint a tartalékos állományban 
Pataki R. Attila és Dénes László alhadnagyok. HL. MN. 194/7/82. mf. 95. sz. o. npcs. 7. p., 99. sz. o. npcs. 8. 
p.; HL. HM. 1946. Eln. 6689. 
1383 HL. MN. 191/7/82. mf 34. sz. o. npcs. 5. p. 
1384 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 11. p. 
1385 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/1-2. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1-2. o. 
1386 Az 1946. évi Húsvéti szabadságokat követően. 
1387 HL. MN. 191/7/82. mf. 34. sz. o. npcs. 5. p.; A matematikai arány a tényleges munkavégzők arányához 
képest a szabadságukat és pihenőidejüket töltők, valamint az ide nem számolt Veres Pálné utcai „X” és 
Határügyi alosztályok létszáma miatt még magasabb lehetett. 
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egyharmada volt távol vagy késett igazolatlanul a legjelentősebb átszervezésére készülő 
osztálytól. 

Mivel az osztályon dolgozók a legkülönbözőbb időpontokban hiányoztak a 
munkahelyükről, az osztályvezető a hivatalos idő kezdetét 1946. június 13-tól reggel 8 
órában állapította meg és egy félórás ebédszünetet beiktatva, 16:30-ig tolta ki a munkaidő 
végét.1388 Az időpont-módosítás egy hétig sem volt érvényben, 1946. június 18-án 
megszűntették. A hivatalos időt Pálffy úgy kívánta fegyelmezetten betartatni, hogy minden 
reggel 7 órára csoportonként fél ív papírt adtak át a portásnak, aki azt a főkapu előterében 
lévő kis asztalon helyezte el. 8 óra 5 perckor a segédtisztnek kellett összegyűjteni az íveket 
és az állománytábla alapján összeállítani a hiányzók listáját, amit a főcsoportvezetőknek 
adtak át a hiányzás írásbeli indokolása céljából. Ezt követően a végleges lista az 
osztályvezető-helyetteshez és az Elhárító alosztályvezető helyetteséhez került. A későknek 
első alkalommal szigorú fenyítést, három késést követően elbocsátást helyeztek kilátásba. 
Mivel a Határügyi és az „X” alosztály, valamint a Gépkocsi részleg más épületben 
tartózkodott, ott saját hatáskörben intézkedtek a munkarend fegyelmének 
helyreállításáról.1389 

Az 1946. júniusi szigor eredménye meg felemás volt. Egyrészt sikerült csökkenteni a 
késések és igazolatlan távollétek számát, de 1946. július elején egy alkalommal még 
mindig 25 főt kellett kihallgatáson megfedéssel fenyítenie Pálffynak. Másrészt, nehezen 
lehetett elfedni a tényt, hogy a késők között ott voltak az osztályvezető belső köréhez 
tartozók és azok is, akik a legmeghatározóbb vezetői és beosztottai voltak a Nádor utcai 
épületnek. A későn jövő vezetők egy része ezt követően vagy nem dolgozott éjszakába 
nyúlóan és betartotta a reggel 8:00 órai hivatalos kezdést, vagy – és ez a legvalószínűbb – 
maradt minden a régiben és finomítottak a szigorú rendszabályokon. Bárhogy is történt a 
későn jövők igazolása, az első fenyítést leszámítva a reggeli listáról eltűnt például dr. 
Erdélyi Ferenc és neje, ifj. Pálfi Sándor,1390  Serényi István, Váradi Tibor és más 
meghatározó személyek neve.1391 Későn jövő polgári alkalmazottak így is maradtak. 1946. 
július első hetében egyszeri késésért 5 főt egyszerű, másodszori késésért 2 főt szigorú 
megfedéssel bűntettek, majd a harmadszori késésért megtörténtek az első elbocsátások 
is. 1392  Az 1946 nyarán bevezetett szigor eredményeként a késések gyakorlatilag 
lecsökkentek, majd megszűntek vagy különbséget tettek a késők között. 

A kialakult konszolidált helyzet komikuma, hogy a reggeli létszámellenőrzések mellett 
1946. augusztus elejétől be kellett vezetni a munkaidő végének ellenőrzését is. A 
hétköznapokon délután 16:00 óráig tartó hivatalos idő betartását kilépési íveken kellett 
vezetni. Az igazolatlanul távozók esetében is alkalmazták az osztályvezetői fenyítések 
rendszerét, fenntartva a három igazolatlan távozást követő elbocsátást. A reggeli késések 
és korai távozások külső okaként hamar figyelembe kellett venni a főváros tömeg- és 
helyközi közlekedésének háborút követő állapotát, ezért külön engedélyezték a bejáróknak, 
hogy a kieső időt más napszakban – reggel vagy este – dolgozhassák le.1393 

A beosztottak egy részének viselkedését és az osztályon tapasztalható állapotokat a 
mindennapi hanyagság jellemezte. Egyes esetekben Pálffy Györgynek még arra is 

                                                 
1388 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 4. p. 
1389 HL. MN. 102/08/530. cs. 49. sz. o. npcs. 7. p., 50. sz. o. npcs. 17. p. 
1390 Pálfi Sándort 1946. április 1-el ifj. Pálffy Sándor néven, polgári alkalmazott nyomozóként vették fel az 
osztályra. Ezt követően neve írását többször váltogatták. A vélelem, hogy (ifj.) Pálffy Sándor azonos lett 
volna Pálffy György öccsével, aki apjuk után viselte a Sándor keresztnevet és az ifjabb előtagot, alaptalan. A 
névegyezés akkor is és most is félreértésekre adhat okot. Az osztályvezető testvére, dr. Pálffy Sándor 1945 
után rendőrtisztként helyezkedett el. PÁLFFY 2005. 52. o. 
1391 HL. MN. 192/7/82. mf. 53. sz. o. npcs. 5. p. 
1392 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 14., 15. p.; 55. sz. o. npcs. 6-7. p.; 56. sz. o. npcs. 17. p. 
1393 HL. MN. 192/7/82. mf. 64. sz. o. npcs. 6. p., 65. sz. o. npcs. 13. p.; 68. sz. o. npcs. 9. p. 
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figyelmeztetnie kellett a dolgozókat, hogy a munka befejeztével a helyiségből utoljára 
távozó csukja be az ablakot, mert a nyitva hagyott ablakok kitöréséből származó károkat az 
egyes helyiségekben dolgozókkal fogja megtéríttetni. Máskor megelégelte, hogy nem 
lehetett elférni és közlekedni a Nádor és Zrínyi utca sarkáról nyíló (I.-es számú) főkapu 
belső előterében a beosztottak által letámasztott kerékpároktól és motorkerékpároktól.1394 

Az országosan tapasztalt, 1946. évi szűkös költségvetési lehetőségek és a gazdasági 
stabilizáció előtti időszak teremtette körülmények a HM KPO mindennapjaira is kihatottak. 
Az osztály beosztottait takarékosságra, a korábban tapasztalt pazarlások megszűntetésére 
Pálffy így szólított fel: „a takarékoskodás terjedjen ki mindenre (…); Szegény, kifosztott, 
de szabad és demokratikus ország szegény honvédségének tagjai vagyunk, – ezért elvárom 
mindenkitől, hogy a múltban hangoztatott takarékoskodás: „nemzeti kötelesség” elcsépelt 
szólama most vérévé váljon az osztály minden egyes dolgozójának.”1395 A gazdaságtalanul 
működő osztály regulázásának egyik leghétköznapibb példája a telefonbeszélgetések 
korlátozása volt. 1946 júniusában Pálffy csak a kiadmányozási joggal rendelkezők1396 
írásbeli ellenjegyzésével engedélyezte a távolsági hívásokat, a külföldi 
telefonbeszélgetéseket pedig csak ő hagyhatta jóvá. A vezetők közül otthoni készülékkel 
rendelkezők, de az osztály költségére bonyolított hívások esetében is engedélyjegyek 
utólagos csatolásával ismerte el a felmerült kiadásokat.1397 

A Nádor és Zrínyi utca sarkán lévő épületben uralkodó tisztasági állapotot Pálffy sorai 
szemléltetik: „Gyakran előforduló esetekből kifolyólag figyelmeztetem az osztály 
beosztottjait, hogy az épület tisztaságára fokozottabb mértékben ügyeljenek. Ez nemcsak a 
szobákra, hanem az összes mellékhelyiségekre is vonatkozik. Nem lehet pld. a W.C.-t 
szemétdombnak tekinteni, s annak padlójára mindenféle szemetet, hús és béldarabokat, 
papír, stb. ledobálni. Minden beosztottat külön-külön figyelmeztetek, hogy újbóli visszaesés 
esetén felelősségre fogom vonni, ha pedig a szemetelő kiléte pontosan meg nem állapítható, 
a piszkos helyiséghez tartozó, vagy a legközelebb fekvő főcsoport, csoport vezetője felel a 
rendetlenségért.”1398 

A személyi kifogások túlnyomó többsége az alkalmazottak jelentős részénél a szolgálati 
kultúra részeként kezelt titoktartás és szakmai kompetencia hiányára volt visszavezethető. 
Ezek indokolták az 1946 nyarától tapasztalt osztályvezetői szigor és számos szabály 
bevezetésének szükségességét. A Segédhivatalban tapasztalt munkatorlódás és az ott 
uralkodó állapotok, „az osztály szolgálatának szakszempontjai sem engedik meg, hogy 
egyes ügydarabokba bárki betekinthessen.”1399 A fel nem használt ügyiratok vagy selejtek 
kezelésére, a „titoktartás teljes csődjéről”  Pálffy így emlékezett vissza: „Az utóbbi időben 
tapasztaltam, hogy az osztály egyes beosztottjai iratokat összegyűrve, vagy csak részben 
széttépve egyszerűen kidobálnak az udvarra. Ezt a felelőtlenséget, ami a titoktartás teljes 
csődjét jelenti, a legszigorúbban kifogásolom és a jövőben az ellene vétőket azonnali 
hatállyal el fogom bocsájtani. Elrendelem továbbá, hogy a papírkosárnak a tartalmát a 
hivatalos idő befejezésekor el kell égetni. (…) Az ügyeletes tisztek pedig körjáratuk 
alkalmával győződjenek meg arról, hogy nem találnak e bizalmas iratokból származó 
papírdarabokat (…)”1400 

A fenti viszonyok alapján a HM KPO-n egészen 1946 októberéig, de már a koncepciós 
köztársaság elleni összeesküvés katonai és politikai szálainak nyomozása során be kellett 
                                                 
1394 HL. MN. 193/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 5. p., 93. sz. o. npcs. 6. p. 
1395 HL. MN. 193/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 7. p. (Napi parancs a takarékoskodásról, 1946. július 5.) 
1396 Pálffy György, Gát Zoltán, Kruchina Viktor, Földy Lajos és dr. Vértes Imre.  
1397 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 5. p. 
1398 HL. MN. 192/7/82. mf. 57. sz. o. npcs. 6. p. (Tisztaságra figyelmeztetés, 1945. július 16.) 
1399 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 8. p. (Betekintés ügyiratokba a Segédhivatalban, 1946. július 5.) 
1400  HL. MN. 193/7/82. mf. 81. sz. o. npcs. 6. p. (Napi parancs a papír kosarak tartalmának 
megsemmisítéséről, 1946. október 8.) 
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vezetni a feleslegessé vált, de bizalmas információt tartalmazó iratok megfelelő kezelését. 
Ezt követően vált gyakorlattá az osztályon, hogy a papírkosarak tartalmát és más égetni 
való anyagot a nap végén elégették.1401 Másik oldalról a rossz kommunikációs viszonyok, 
illetve a polgári távíróvonalak használata során a beosztottak a vidékre leadott 
távmondatoknál a rossz hallási és értési viszonyok miatt általában nyitott ajtó és ablakok 
mellett adták le az üzeneteket. Az osztályvezetőnek külön szabályoznia és ellenőriztetnie 
kellett, hogy a hangosan leadott távmondatokat zárt helyiségben rögzítsék, mert „az uccán 
járókelők, valamint a folyósókon tartózkodó illetéktelenek az esetleg fontos szolgálati 
titkokat tartalmazó távmondati szöveget meghallhatják.”1402 Az osztály épületében fogva 
tartott őrizetesek és a fluktuáció nagy száma miatt statisztikailag elkerülhetetlenek voltak a 
fogolyszökések. Az előfordult esetek a beosztottak figyelmetlenségén, hanyag 
munkavégzésén vagy szándékos passzivitáson múltak. A konspiráció fokozásának másik 
esete a külső személyek akaratlan informálására vonatkozott. Korábbi esetekből kiindulva 
minden beosztottnak megtiltották, hogy amennyiben egy idegen egyén a bejáratnál vagy az 
utcán érdeklődne egy személy bent tartózkodásáról – a félreértések elkerülése végett is – a 
belépő irodához kell irányítani.1403  

Az egyes esetek kiemelése és az osztályvezetői intelmek az alapvető konspirációs 
szabályok betartásának és betartatásának irányába mutattak. Az ellenérdekelt angolszász 
szolgálatok is hasonló megállapításokkal illették az osztály alkalmazottainak szakmai 
képességét és mindennapi működését: „a KPO egy hasznavehetetlenül működtetett 
szervezet, ami bebizonyította, hogy ügyetlen és tehetetlen szolgálata elégséges 
ellátásához.”1404 A brit hírszerző szervek az utóbbiak magyarázatát egyértelműen a 
szakmaiság hiányában látták. Véleményük szerint az osztály tagjait politikai irányultságuk 
szerint választották ki, ezért a szakmai szempontrendszerben és kiválasztás során háttérbe 
került az intelligencia és a szakmai tapasztalat. Az, hogy az osztály mégis képes volt 
szakmaisággal alátámasztott jelentős eredményeket felmutatni, azt az ott dolgozó 
szakembereknek köszönhette.1405 
 
 
8.2. A hírszerzés szervezete és feladatai 
 
1945 második felében a szovjet fél irányítása alatt kezdetét vette a klasszikus értelemben 
vett magyar határon túli katonai felderítés és hírszerzés megszervezése. Földy Lajos 
visszaemlékezése szerint az elhárítást rá, „a felderítést pedig egy Gát nevű ezredesre 
[bízták – D. F.], aki igen tehetséges és jó szakember volt.”1406 Gát Zoltán ezredesnek 
kellett megszerveznie a magyar katona hírszerzést az osztrák és németországi területek 
angol, francia és amerikai megszállás alatt álló zónáiban,1407 majd terjeszkedni Európa 
nyugati és északi felén és a tengerentúlon.1408 A Hírszerző alosztály 1945. szeptember 26-i 

                                                 
1401 ÁBTL. 2.1. I/14. 14. o.; Az intézkedés másik jelentősége a korábban tapasztalt, az épület környékét 
szemétdombbá alakító – a korabeli fővárosban megszokott és a háborút követő állapotok között nem is 
feltűnő – szemetelés megszüntetése.  
1402 HL. MN. 192/7/82. mf. 57. sz. o. npcs. 7. p. (Napi parancs a távmondatok leadásáról, 1946. július 16.) 
1403 HL. MN. 193/7/82. mf. 65. sz. o. npcs. 7. p., 77. sz. o. npcs. 5. p. 
1404 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. (Brit információs jelentés a HM 
Katona Politikai Osztályról, 1946. július 16.) 
1405 NA. FO. 371/59072. III/2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o.; Ezt a tényt az angolszász 
szolgálat azzal próbálta szépíteni, hogy a hivatkozott szakembergárda nyugati orientációt követ és kényszer 
hatására dolgozik csak az osztályon. 
1406 FÖLDY 1989a. 29. o. 
1407 ÁBTL. 2.1. VII/38. 1. o. 
1408 NA. FO. 371/59072. III/6. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 



176 
 

megszűntetését követően és alig valamivel több, mint egy hónapig tartó tetszhalott állapota 
után, november 1-én újra életre kelt.1409  A hivatalos feloszlatást követő ismételt 
újjászervezés magyarázata azt a lényeges indoklást tartalmazta, hogy az alosztály határon 
túli tevékenységének alapját kizárólag az ország határain kívül maradt nyilas és más 
szélsőséges eszméket valló párttagok, háborús és népellenes bűncselekményekkel vádolt 
személyek utáni nyomozás jelenti.1410  

Az alosztályvezetői beosztásából felmentett, az osztályon belül viselt tisztségeitől 
megvált Gát Zoltán alezredest ezredessé léptették elő.1411 Az 1945 őszén megszűntetett 
Nyilvántartó alosztályt látszólag nem szervezték újjá.1412 A hírszerző részleg állományát a 
lelepleződés eredményeként és a szervezeten belüli bizalmatlanság miatt1413 a Budapest IV. 
kerület Veres Pálné utca 1. szám alatti épület harmadik emeletének négy elkülönített 
irodájában helyezték el.1414 Az újjáalakult alosztály egyidejűleg megkapta az osztály H-
0148 rendszámú Adler típusú személygépkocsiját és egy piros Zündapp típusú oldalkocsis 
motorkerékpárt.1415  

Gát Zoltán ezredes helyettese Tarnai Endre őrnagy (majd alezredes) hírszerző tiszt 
lett. 1416  Gáttal ellentétben Tarnai „nem hivatásos rendőr- vagy hírszerzőtiszt, (…) 
beosztását kizárólag annak ürügyén kapta az Offenzív részlegen, mert a németellenes 
földalatti ellenállási mozgalom tagjaként bebörtönözték.” 1417  Tarnai a háború alatt 
zsidóbarát és nyilas-ellenes magatartása miatt 1944. december 23-tól 1945. április 25-ig 
állt bűnvádi eljárás alatt a Margit körúti honvéd fogházban, majd a sopronkőhidai 
fegyházba került. Onnan mint politikai foglyot Matthausenen át Bernauba vitték és 1945. 
május 1-én szabadították ki az amerikai csapatok. Leromlott egészségi állapota miatt csak 
1945. szeptember 25-én tért vissza Magyarországra és jelentkezését követően helyezték a 
HM Katona Politikai Osztályra.1418  

Gát Zoltán szakképzettsége és a hírszerző részleg különleges feladata miatt az 
osztályvezetőtől a személyi beosztások tekintetében viszonylagos önállóságot élvezett.1419 
A Hírszerző alosztály állományának létszáma az elmúlt évhez hasonlóan alacsony maradt. 
Rendszeresített beosztásokban 9 fő szolgált, mellettük további 2 főt tartósan vezényeltek. 
Gát Zoltán ezredes alosztályvezetőt, Berényi Endréné polgári alkalmazott gépírónőt 
(alosztályvezetői titkárnőt) és Kőrösi József HM altiszt küldöncöt leszámítva mindenki 

                                                 
1409 HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 13. p. 
1410 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7. o.; BDUX-24.; NA. FO. 371/59072. III/7. o. 
1411 ÁBTL. 2.1. VII/38. 2. o. 
1412 HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 13. p.; A beosztottak egyéni fedő betű- és számjelkódját és 
változásukat az alosztályok megszűnését követően: HL. MN. 102/08/529. cs., ahol a HM Katona Politikai 
Osztály minden alkalmazottja szervezeti egysége per jellel elválasztva betűkódját (1945. november 15-ig 
római számát) és a bizalmasan kezelt állománytáblázatban elfoglalt sorszámát viselte. Gát Zoltán III/1. (1945. 
szeptember 1. – 1945. október 4.), majd B/1. (1945. november 1. (15.) – 1946. július 5.) fedőkóddal szerepelt. 
1413 NA. FO. 371/59072. II/6. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. I/8-9. o.; HL. MN. 102/08/528. cs. 6 sz. 
alo. npcs. 1. p. 
1414 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o.; HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 13. p.; 4. melléklet: a 
katonai hírszerző és elhárító szolgálat budapesti székhelyei, 1945-1947. 
1415 HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 6. p. 
1416 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/24. o.; NA. FO. 371/59072. IV/7. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-55050. 4. o.: 
„1945. X. 1-től től – 1946. VII. 1-ig hírszerző tiszti beosztásban, majd 1946. VII. 1-től – 1948. XII. 31-ig 
alosztályvezetői, majd osztályvezető helyettesi beosztásban vezettem az imperialista hatalmak ellen hírszerző 
tevékenységet.” Valójában Tarnai Endre őrnagyot az 1. honvéd kerületi parancsnokság létszámfeletti 
állományából ideiglenesen vették fel a HM KPO-ra és egyidejűleg beosztották az állománytábla B/2.-es 
alosztályvezető-helyettesi helyére. HL. MN. 189/8/82. mf. 73. sz. o. npcs. 11. p. 
1417 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7. o.; NA. FO. 371/59072. III/5. o. (Brit információs jelentés a HM 
Katona Politikai Osztály személyi állományáról, 1946. július 16.) 
1418 ÁBTL. 3.1.9. V-55050. 4-5. o. 
1419 HL. MN. 191/7/82. mf. 31. o. npcs. 10. p. 
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újonnan került az 1945. november 1-én újjászervezett alosztályra. Hírszerző tiszti 
beosztásban látott el szolgálatot Tarnai Endre őrnagy, valamint Boros Miklós, Molnár 
György, Tóth István és Szebelédi Imre polgári alkalmazottak.1420 Gépírói beosztásban, 
polgári alkalmazottként szerepelt az állománytáblán Milutinovits Lívia, aki az alosztály 
első feloszlatását követően az alosztályvezető másodtitkárnőjeként került áthelyezésre.1421 
Milutinovits Lívia beosztása ellenére fontos szerepet játszott az angolszász szövetségesek 
ellen belföldön folytatott felderítésben. A létszámfelettiek csoportjában Werner Ferenc 
polgári nyomozót a „D” kirendeltségektől, Endrédy József hadnagyot a Határőrségtől 
vezényelték.1422 

A hírszerzés főbb irányai Ausztria, Németország és Olaszország nyugati szövetségesek 
által megszállt területei voltak.1423 1945 végén a feladat jellege inkább volt politikai, mint 
sem katonai. A hírszerzés a következőkre helyezte a hangsúlyt: (1) a volt Nyilas Párt 
tagjainak felderítése a megszállt területeken; (2) milyen szervezetet, mi célból hoztak létre 
és kik a tagjai; (3) a nyugati hatalmak Magyarországgal kapcsolatos álláspontjára 
vonatkozó értesülések; (4) a nyugati szövetségesek magyar kérdéssel foglalkozó részlegei 
és alkalmazottai.1424  A hálózat, amelyet a katonai hírszerzés az 1945. novemberi 
átszervezés óta működtetett, hatékonysági kifogásokat támasztott. Egyrészt, az alosztályra 
hivatalosan beosztott állomány Gát Zoltán kivételével szakmailag kívülállókból állt. 
Másrészt, a katonai hírszerzés által felélesztett, a 2. vkf. osztálytól örökölt és külföldön 
alkalmazott hírszerzőket a szovjetek 1945. szeptemberi döntését követően elbocsátották. A 
külföldi információszerzést az alosztály 1946 tavaszán politikailag megbízható, a 
kommunista párt felé elkötelezett amatőrök bevonásával igyekezett megvalósítani. Az 
ügynökök által végzett munkával és az eredményekkel Gát Zoltán elégedetlen volt, az okot 
hírszerzői alkalmatlanságában látta.1425 

A Hírszerző alosztály harmadik átalakulása hivatalosan 1946. április 20-án kezdődött, 
amikor a neve „X” alosztályra változott.1426 Az események hátterében több ok is szerepet 
játszott. Egyrészt, 1946 tavaszán az egész osztály átesett egy jelentősebb átszervezésen, de 
a Hírszerző alosztály – a névváltozást leszámítva – nem sokat érzékelt az átalakításból.1427 
Másrészt, az alosztály személyi- és pénzügyi lehetőségei szűkösek maradtak. A szakmailag 
felemásan képzett beosztott állomány mellett, Gát Zoltán az átszervezést követően 
átlagosan havi 1800 dollár körüli összegből gazdálkodhatott. A leglényegesebb változás a 
hálózatépítést érintette. Gát kiharcolta, hogy kihasználva a volt 2. vkf. osztály kiterjedt 
hálózatát, ismét volt ügynököket és az elődszerv hírszerzőtisztjeit alkalmazzák. Az 
elképzelés előnye az volt, hogy a politikailag megbízható, de szakmailag képzetlen 
személyek kevesebb eredményt mutatnak fel, mint a volt szakemberek.1428 Hátránya, hogy 
a beszervezett személyek látva, hogy a feladatok jellege egyre kevésbé a magyar, hanem 
mindinkább a szovjet érdekeket szolgálták, megszakíthatták a kapcsolatot vagy 
felajánlhatták szolgálataikat a nyugati szövetségeseknek.1429 Természetesen a magyar 

                                                 
1420 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/1. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/1. o. 
1421 ÁBTL. 3.2.4. K-769. 49. o.; HL. 102/08/527. cs. 61 sz. o. npcs. 9. p. 
1422 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1. o. 
1423 NA. FO. 371/59072. III/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7-8. o.; A magyar hírszerzés 
ausztriai tevékenységéről: SZ. KOVÁCS Éva 2013.; GECSÉNYI 1993. 22-25. o. 
1424 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 4. o. 
1425 NA. FO. 371/59072. III/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7-8. o. 
1426 HL. MN. 191/7/82. mf. 31., 32. sz o. npcs.; Az „X” alosztály elnevezés a két világháború közti 
időszakban az idegen rejtjelmegfejtő alosztályt jelentette. HARASZTI 2007. 175-181. o.; SZAKÁLY  2008. 27. 
o.; Itt „X” alosztály alatt a HM Katona Politika Osztály hírszerző szolgálatát kell érteni. 
1427 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 
1428 NA. FO. 371/59072. III/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/8. o. 
1429 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o.; NA. FO. 371/59072. III/1. o. 
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szolgálat hatékonyságát döntő mértékben befolyásolta, hogy nem sok különbség 
mutatkozik a szakmailag képzetlen, de megbízható vagy a szakmailag képzett, de a szovjet 
érdeket kiszolgálni nem akaró hírszerző között. Az állítás különösen igaz egy olyan 
hírszerző szolgálat esetében, ahol nem állnak rendelkezésre vagy gazdaságtalanul 
használják fel az anyagi, pénzügyi forrásokat.1430 Az alosztály hírigényének súlypontjai 
1946 elején néhány hónap alatt megváltoztak és a következő feladatok kerültek előtérbe: (1) 
az ellenérdekelt angolszász szolgálatok tevékenysége – különösen a magyar személyek és 
szervezetek között – a megszállt területeken; (2) az ellenérdekelt szolgálatok szervezete, 
személyi állománya és az általuk foglalkoztatott egyének; (3) a nyugati szövetséges 
fegyveres erők elhelyezkedése és mozgása a megszállt területeken.1431 Az alosztály a 
német, osztrák és olasz területeken túl már Nyugat-Európába, a Skandináv államokba és az 
Amerikai Egyesült Államokba is hírszerzőket küldött,1432  akiket például egyetemi 
hallgatók, bélyeggyűjtők, artisták közül és a társadalom különböző területéről 
toboroztak.1433 

Az előzmények ismerete nélkül félreértésekre adhat okot a magyar katonai hírszerzés 
1946. júliusi – egy éven belül immár második alkalommal történt – megszűntetése.1434 Az 
osztályvezetői méltatás szűkszavú volt: „Az „X”. alo. feloszlatása alkalmával (sic!) Gát 
ezredes úrnak és beosztottjainak eredményes munkájukért a szolgálat nevében 
osztályvezetői dícséretemet fejezem ki.”1435 A parancs viszonylag későn, egy héttel később 
tájékoztatta az alkalmazottakat az 1946. július 5-i tényről. A feloszlatás szervezeti és 
személyi végrehajtásáról az osztályvezető szigorúbb és drasztikusabb volt 1945 
szeptemberéhez képest. Az alosztályon szolgálatot teljesítő 9 fő beosztottat és 2 fő 
vezényelt állományt a szervezet megszűntetését követően látszólag nem tartották egyben. 
A „D” kirendeltség állományából az alosztályra vezényelt Werner Ferenc polgári 
alkalmazott nyomozót, valamint az „X” alosztályon Kruchina Viktor közbenjárására1436 
1946. május 1-e óta1437 ott dolgozó Szebelédi Imre polgári alkalmazott hírszerző tisztet 
egyidejűleg és azonnali hatállyal elbocsátották. Az elbocsátás oka a gyanú volt, hogy az 
angolszász szolgálatok belső informátora Szebelédi Imre lett volna.1438 A határőrségtől (az 

                                                 
1430 Az amerikai hírszerző szolgálat által a 2. vkf. osztály egy volt tagjával felvett jegyzőkönyv megállapítása 
alapján: „Fontos megjegyzés Gát szervezetének jelenlegi [1946 márciusa, a hivatkozott személy harmadik 
ausztriai küldetése– DF] hatékonyságáról, hogy sem eligazítást, kapcsolatokat, különleges dokumentumokat, 
sem pénzt nem bocsátottak rendelkezésükre, hogy segítsék őket, ezért az ambíciózus vállalkozásban az 
ügynököktől várták el, hogy a pénzt mellékes fekete piaci tevékenységből teremtsék elő.”  NARA. RG. 226. B. 
38. BDUX-24. 5. o. (OSS jelentés két HM KPO ügynök kihallgatásáról, 1946. március) 
1431 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 5-7. o. 
1432 20. melléklet: a katonai hírszerzés meglévő és tervezett központjai 1946-1947. Az alosztály által kiépíteni 
tervezett hálózat három fő központja és felelőseik: (1) Klagenfurt [Tarnai Endre]; (2) Svájc (Genf) [Boros 
Miklós]; (3) Milánó [Tóth István]; A központokból és Budapestről foglalkoztatott ügynökök alkalmazási 
központjai, amelyeket a hálózatépítés további központjaivá kívántak fejleszteni: (1) Bécs, (2) Salzburg, (3) 
Róma, (4) Párizs, (5) Frankfurt am Main, (6) London, (7) Madrid, (8) Ankara. NA. FO. 371/59072. III/7. o.; 
NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/10. o. 
1433  NA. FO. 371/59072. III/6-7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/8. o.; A személyek 
kiválasztásának szempontrendszere mellett a magyar állam hivatalos küldötteinek és tisztségviselőinek 
mellőzését az okozta, hogy a katona hírszerzés el kívánta kerülni a Magyarországra nézve lehetséges káros 
következményeket a béketárgyalások és a párizsi békeszerződés aláírása alatt. 
1434 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 8. p. 
1435 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 9. p. (Napi parancs dicséret, 1946. július 12.) 
1436 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 60. 
1437 HL. MN. 102/08/530. cs. 44. sz. o. npcs. 8. p. 
1438 Szebelédit Kruchina hozta be az osztályra, ezért bizalmatlanul fogadták a Hírszerző alosztályon. Hogy 
elzárják a szolgálat többi részétől, külön irodába került és Gát Zoltán állandó bizalmatlansága mellett 
megtiltották, hogy belépjen az alosztály többi helyiségébe. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 60. o.; NA. FO. 
371/59072. III/6. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/8-9. o. 
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alosztály megszűnésekor már betöltetlen) és a hadosztálytól vezényelt tisztek vezénylése 
értelemszerűen megszűnt, mindenkit eredeti állomáshelyükre útba indították. Kivételt Tóth 
István polgári alkalmazott előadó (valójában hírszerzőtiszt)1439 és Kőrösi József HM altiszt 
küldönc képeztek. Ők ketten a HM Katona Politikai Osztály tényleges állományában 
maradtak és az Elhárító alosztály IV. főcsoportjába1440 kerültek áthelyezésre. A többi 
hivatásos állományú és polgári alkalmazott ideiglenesen létszámfeletti állományba került. 
A hivatásos állomány, így Gát Zoltán ezredes és Tarnai Endre alezredes osztályról történt 
áthelyezéséről azonnal intézkedtek.1441  

Az ismételten feloszlatott alosztály által sugallni kívánt „felsőbb akaratra” történt 
utalás már egyenesen a szovjet SZEB intézkedésére hivatkozott.1442 A szovjet támogatás és 
együttműködés mellett újjászervezett hírszerző szolgálat működése egyedül a nyugati 
szövetségesek érdekeit sérthette volna. A budapesti SZEB részéről sem a brit, sem az 
amerikai fél nem tiltakozott, még csak fel sem szólították a magyar felet a szervezet 
feloszlatására.1443  Valójában maguk a szovjetek sugalmazták az ő jóváhagyásukkal 
megalakult és a felügyeletük alatt álló alosztály feloszlatását, ami a szervezet létének és 
működésének további rejtését szolgálta.1444 A magyar hírszerzés 1946 nyarán eljátszotta, 
hogy a szovjet SZEB utasítására hivatkozva megsemmisíti irattárát és nyilvántartását. Az 
angolszász szolgálatok jelentése szerint „egy show-t csináltak”1445, ahol mindenféle 
papírokat égettek a Veres Pálné utcai épület udvarán. Másrészt, az állomány tagjait 
azonnali hatállyal elbocsátották vagy áthelyezték, miközben a hírverés érdekében Gát az 
egyes részlegek vezetőit telefonon is felhívta, hogy elbúcsúzzon tőlük.1446 Gát Zoltánt és 
korábbi helyettesét, Tarnai Endrét hivatalosan 1946. július 11-el helyezték át a szintén a 
Veres Pálné utca 1. szám alatt székelő 1. honvéd kerületi parancsnokság állományába, ahol 
előbbit vezérkari főnökké,1447 utóbbit a Vezetési alosztály vezetőjévé nevezték ki.1448 

A kettős játék részeként Gát Zoltán ezredes a reggeleket az 1. honvéd kerületi 
parancsnokság újonnan megbízott vezérkari főnökeként kezdte, de délutánonként hivatali 
elfoglaltságai miatt már nem fogadott látogatókat.1449  Az „X” alosztály állományát 
különböző részlegekhez helyezték át, hogy letagadhassák a szervezet létezését, de a 
korábban használt irodákat egyelőre meghagyták.1450 Az alosztály tagjai továbbra is 
épületen belül maradtak, de harmadik emeleti folyosó négy irodájából az épület második 
emeletén különböző részlegek irodáiba költöztették át őket.1451 A többi alkalmazott 
névleges áthelyezéséről is gondoskodtak. Csak hónapokkal később hirdették ki, hogy Gát 
Zoltán volt munkatársait, így Boros Miklóst 1946. augusztus 30-án augusztus 15-el, 

                                                 
1439 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/1. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1. o. 
1440 A IV. (politikai) főcsoport feladatrendszerében szerepelt támadólagos elhárításról. 
1441 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 8. p. 
1442 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 9. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1443 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1444 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 8. o.; Az amerikai fél közvetett, britektől származó értesülései szerint, 
a katonai hírszerzés Bécsben dekonspirálta magát, ezért „a forrás jelentette ezt az információ Budapestnek, 
ezért valószínű, hogy ez az egyik oka a Hírszerző Alosztály közzétett „bezárásnak” és leplezett formában 
folytatja további működését.” 
1445 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1446 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1447 HL. MN. IX. 1. 78. d. 70. sz. ker. pság.-i pcs.; HL. MN. 191/7/82. mf. 59. sz. o. npcs. 5. p.; NARA. RG. 
226. B. 38. BDUX-17. 1. o.; A (kettős) beosztás érdekessége, hogy Gát Zoltán ezredest csak 1947. május 17-
én és csak 1946. december 25-el bízták meg az 1. honvéd kerületi parancsnokság vezérkari főnökének 
helyettesítésével. HL. MN. IX. 1. 79. d. 53. sz. ker. pság.-i pcs. 3. p. 
1448 ÁBTL. 3.1.9. V-55050. 9. o. 
1449 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1450 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1451 HL. MN. 102/08/529. cs. 64 sz. o. npcs. 13. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
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Berényi Endrénét és Milutinovits Líviát 1946. november 12-én augusztus 10-el1452 
áthelyezték az 1. honvéd kerületi parancsnokság állományába, ahol korábbi 
tevékenységüket tovább folytathatták.1453 Mivel egy helyen székelt nem csak az 1. honvéd 
kerületi parancsnokság, de a Honvéd Határőrség Parancsnokság is, így az az elképzelés is 
felmerült, hogy a hírszerző tevékenységet titokban ugyanide szervezik át.1454  

Az alosztály lelepleződését követően fontossá vált rejtése, mert tevékenysége a nyugati 
szövetségesek előtt mind jobban elfogadhatatlanná vált. Az alosztály 1945., majd 1946. évi 
feloszlatásával titkolni akarták a szervezet felépítését, működését és személyi 
állományát.1455 Az újabb színjáték a szovjet és a magyar fél közös érdeke és ötlete volt, 
amivel meg kívántak szabadulni a személyi állomány egy részétől, 1456 és egyidejűleg 
növelni akarták a katonai hírszerző szolgálat hatékonyságát. A nyugati szövetségesek ellen 
folytatott tevékenység részeként Pálffy György, Gát Zoltán és a szovjet partnerszolgálatok 
képviselői szűk körben egyeztették és hajtották végre a feladatot. A nemzetközi 
kapcsolatokban tapasztalható, a háborús években még szövetséges keleti és nyugati 
nagyhatalmak elhidegülésének egyik eredménye, hogy az 1946-os átszervezés már nem 
kívánta meg a háborús és népellenes bűncselekmények és nemzetközi 
kötelezettségvállalások leple mögé rejtőzést. Az alosztály teljes eltűntetésével 
egyértelműen a nyugati államok ellen folytatott hírszerzői és felderítői tevékenység került 
előtérbe.1457 

Az 1945. őszi tapasztalatok birtokában, már a HM Katona Politikai Osztályán is 
eltitkolták az alosztály létezését.1458 A hírszerzés konspirálására tett erőfeszítések ellenére, 
az angolszász szolgálatok már 1946 augusztusában bizonyosan tudomással bírtak az 
alosztály további tevékenységéről. A szervezeten belüli és a kifelé irányuló konspiráció 
ellenére 1946 tavaszán az alosztály működésére vonatkozó bizonyítékokat saját 
ügynökeinek hibái szolgáltatták. Az „X” alosztály nyugati hírszerző hálózatának 
leleplezése a belső informátorok és a magyar határon átdobott, majd elfogott tapasztalatlan 
vagy szovjet- és kommunistaellenes „kémek” vallomásai alapján történt.1459  

A hírszerző alosztály hatékonyságának másik meghatározó fokmérője a pénzügyi 
források rendelkezésre állása és hatékony felhasználása volt. Az alosztály a korábbi átalány 
alapján havi 7 000 Forintból gazdálkodhatott, amit indokolt esetben kivételesen 10 000 
Forintra egészíthettek ki. Az „X” alosztály feloszlatásának hivatalos bejelentését követően 
Kruchina Viktor személyesen kereste fel Boros Miklóst, az alosztály különleges dollár- és 
arany alapjának1460  megbízható kezelőjét. 1461  Kruchina, aki 1946 nyarán felvette a 
kapcsolatot a brit hírszerzéssel, szűk osztályvezető-helyettesi hatáskörében, de mint az 
osztály számadótesti parancsnoka és a Gazdasági Hivatal felettese, egy logikus ötlettel állt 
elő: el kell számolni a megszüntetett részleg pénztartalékaival. Hiába próbálkozott 

                                                 
1452 HL. MN. 193/7/82. mf. 91. sz. o. npcs. 4. p. 
1453 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10.; Egy, az OSS által készített, a jelentéshez utólag csatolt, de 1946. 
augusztus 12-én készült fényképsorozaton Milutinovits Lívia látható, amint „barátnőként” elhagyta az 
amerikai misszió épületét. 
1454 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o. 
1455 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1456 Pálffy György az 1946. tavaszi átszervezést és létszámleépítést a HM Katona Politikai Osztályon 
szolgáló „csirkefogó” beosztottak elbocsátásával indokolta. HL. HM. 1946. Eln. 48.175 
1457 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1458 Az áthelyezések pár nappal későbbi lebonyolítását leszámítva, 1946. július 12. az utolsó alkalom, hogy az 
osztály napi parancsai hírt adtak hírszerző részleg működéséről. HL. MN. 191/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 
1459 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1460 További állandó támogatást jelentett a szovjetek által nyújtott havi 500 dollár és Magyar Nemzeti Bank 
tartalékaiból kiutalt alkalmi 1300 dollár (1946. május); NA. FO. 371/59072. III/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. 
BDUX-10. II/8. o. 
1461 ÁBTL. 3.2.4. K-1164. 40. o. 
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Kruchina, Boros Miklós elzárkózott a találkozó elől és nem számolt be neki az alosztály 
fennmaradó vagyonáról.1462 Az 1945 nyara óta húzódó gazdasági válság és az új valutával, 
a Forinttal szemben tanúsított kezdeti bizalmatlanság miatt az alosztály továbbra is a 
rendelkezésre álló aranyalapból gazdálkodhatott (ugyancsak havi 7 000 Forint erejéig). Az 
anyagi lehetőségek azt megelőzően és később is rányomták bélyegüket a katonai hírszerző 
szolgálat tevékenységére.1463  Gát a szabott feladathoz képest aránytalanul alacsony 
finanszírozást elégtelennek tartotta és 10 000 Forintra (vagy az összegnek megfelelő 
aranyra, dollárra) történő felemelését szorgalmazta.1464  

Gát Zoltán ezredes hivatalosan csak 1947. november 15-el tért vissza, amikor az 1. 
honvéd kerületi parancsnokság vezérkari főnöki tisztségét a HM Katona Politikai 
Csoportfőnökség V. (hírszerző) osztályának osztályvezetői beosztására cserélte.1465 A 
hírszerzőmunka jellegéhez képest aránytalanul alacsony és több részletben fizetett 
pénzügyi támogatás az osztály 1947. február 14-i csoportfőnökséggé,1466 valamint az 
alosztály 1947. augusztus 1-i osztállyá történt átszervezését követően még mindig 
elégtelennek bizonyult a szakfeladat színvonalas ellátásához.1467  
 
 
8.3. Az elhárítás átszervezése és feladatrendszere 
 
A magyar katonai elhárítást 1946-ban az 1945-ben kialakított, többször módosított és 
átszervezett, vonalas-elvnek megfelelő rendben szervezték újjá.1468 Az Elhárító alosztály a 
létszámnövekedés és az átszervezések ellenére továbbra is a Nádor és a Zrínyi utca sarkán 
található épületben székelt1469 és csak 1947. június 26-án – az osztály csoportfőnökséggé 
alakulását követően – költözhetett a Bartók Béla (korábban Horthy Miklós) útra.1470 Az 
Elhárító alosztály, amely kezdetben két előadói és egy nyomozói, majd az 1945. október 1-
én kiadott szervezeti- és állománytáblázat alapján már csak két főcsoporttal rendelkezett, 
1946. május 1-től négy főcsoportot fogott össze.1471 Az 1946 tavaszi átszervezést megelőző 
vonalas elhárítási rend 1945 őszi ideiglenes kialakulására Kornis Pál így emlékezett vissza: 
„(…) külön csoport foglalkozott a háborús bűnösökkel, külön a Honvédelmi 
Minisztériummal, megint másik a csapatokkal, ahol eddigre kiépült a D /elhárító/ tiszti 

                                                 
1462 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1463 PIL. 274. f. 11. csop. 2. őe. 26. o. 
1464 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1465 HL. MN. 6. d. 28. őe. 62. sz. csf.-i npcs. 1. p.; Gát (újabb) búcsú parancsában az 1. honvéd kerületi 
parancsnokság állományától így köszönt el: „Bajtársak! Felsőbb rendeletre (sic!) áthelyeztek. Közel egy évi 
együttműködés után búcsúzom Tőletek. Hálásan köszönöm mindazok önfeláldozó támogatását, akik velem 
együtt haladtak a szabadsághit, öntudatos fegyelem és tántoríthatatlan tisztesség útján. Kívánom 
Mindannyiotoknak: Vezéreljen Benneteket a szabadságharcosok büszke sorsa – szabad hazában, boldog és 
megelégedett Népi-Magyarország felé! Isten Veletek!”  HL. MN. IX. 1. 79. d. 88. sz. ker. pság.-i pcs. 1. p. 
1466 HL. HM. 1947. Eln. 4.000, valamint HL. MN. 195/7/82. mf. 15. sz. o. npcs. 5. p. 
1467 PIL. 274. f. 11. csop. 2. őe. 26. o. (Jelentés a hírszerzés és támadólagos elhárításra fordított idő, 
személyi- és anyagi erőről, 1948); Gát Zoltán véleménye szerint a katonai hírszerzés „anyagi vonalon (...) 
igen csekély kiméretű havi 10 000 Ft. állandó átalánnyal rendelkezik; ezt az átalányt (...) – tekintettel a 
szemmel látható sürgő szükségességre (sic!) – 4-5 000 Ft-os tételekben (...) kiegészítette.” 
1468 Az 1945 utáni megváltozott biztonsági környezetben a szovjet NKVD-t, Belügyi Népbiztosságot 1946 
márciusában átszervezték, feladatát a MVD, Belügyminisztérium vitte tovább. PRINGLE 170-171., 175. o.; 
SZÁSZ 1989. 365. o.; Eltérő hangsúllyal, de mindezek a külső változások is hatással voltak a HM Katona 
Politikai Osztály 1946. májusi átszervezésére. 6. melléklet: a HM Katona Politikai Osztály szervezete (1945. 
június); 14. melléklet: a HM Katona Politikai Osztály Elhárító alosztály szervezete (1946. június) 
1469 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. 
1470 HL. Tgy. II/B-4. őe. 7. o. 
1471 HL. MN. 191/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 8. p., 55. sz. o. npcs. 5. p. 
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szolgálat. Egy csoportnak a polgári élet követése volt feladata, az ott nagy számban 
megbújó kémek, szabotőrök, a hadsereg építését gátló erők felderítése.”1472 

A háborús és népellenes bűncselekményt elkövetett személyekkel szembeni 
nyomozások és igazolási eljárások jelentőségének csökkenésével, az osztályvezető 1946. 
március 12-i osztály napi parancsában megszűntette a korábban az Elhárító alosztály II. 
főcsoportjába tartozó Igazoló csoportot. A csoport létszáma 1946 elejére már csak 5 főt tett 
ki, ahol dr. Parádi István őrnagy csoportvezető mellett 3 fő nyomozó: Gyürk Ottó, Krug 
Gyula, Béres László és Tóth Gáborné gépírónő polgári alkalmazottak szolgáltak. Őket a 
még változatlan szervezeti rendben működő II. főcsoporthoz osztották be.1473 A változás 
mögött egy 1945 őszétől megfigyelhető folyamat húzódott, amikor az osztály már számolt 
azzal, hogy a jövőben egy klasszikus értelemben vett katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
szerepét kellett átvennie.1474 1945 őszén még sem a belpolitikai helyzet, sem a feladat és 
munkavégzés jellege nem tette lehetővé a komolyabb szervezeti átalakításokat. A 
Nyomozó főcsoport megszűntetésével, valamint a nyomozati és vizsgálati (előadói) részek 
egy főcsoportban történt egyesítésével két főcsoportot alakítottak ki.1475 Marschall az I. 
főcsoporton belül négy csoport tevékenységének irányításáért felelt.1476 A szervezeti 
módosítások ellenére az osztály vezetői már 1945 végén tisztában voltak azzal, hogy az 
kialakult struktúrát „át fogják szervezni teljes egészében”.1477 

Az Elhárító alosztály feladatrendszerében továbbra is megmaradtak azok a feladatok, 
amelyek az 1945-ös év folyamán előtérbe kerültek, de a hangsúlyok jelentősen 
megváltoztak az 1946-os év elejére. A négy csoportot tömörítő szervezeti rendben egy-egy 
szervezeti egység felelt a háborús és népellenes bűncselekmények ügyében vezetett 
nyomozásokért és a katona politikai szűrőtábor kirendeltségek irányításáért, a HM belső 
biztonságáért, a honvéd kerületek és alakulatok (kém-) elhárításáért, valamint a belföldi 
illetékességű és a magyar kommunista érdekeltségeket szolgáló politikai tevékenység 
támogatásáért.1478 A korábbi két főcsoport és az egyik főcsoport négy csoportra való 
tagozódása helyett négy főcsoport került felállításra. A korábbi I. főcsoport-törzs 
megszűntetésre került, beosztottait (ide tartozott a Kartoték-/Nyilvántartó iroda is) a IV. 
(politikai) főcsoporthoz és az Elhárító alosztálynak közvetlenül alárendelt és újjászervezett 
Nyilvántartó irodához helyezték át. Az elhárítás 1946 tavaszán kialakult szervezet- és 
feladatszabása az osztály 1947. február 14-i csoportfőnökséggé történt átszervezéséig 
maradt érvényben. Az átalakulást követően a szervezeti egységek és beosztottak 
megjelölését csak a hivatalos osztály napi parancsban kihirdetettek szerint és fedőkódok 
feltűntetésével lehetett használni.1479 

1946 tavaszán a szervezeti átalakulásokat személyi változások és vezetőcserék előzték 
meg a korábbi I. és II. főcsoportok élén. A változások mögött vélhetően két lényeges ok 
húzódott meg. Egyrészt, a HM KPO vezetőinek zárt hierarchiájából eredő „felfelé vagy 
kifelé” elv kényszerpályája. Másrészt, korábban két főcsoportvezető állt a katonai elhárítás 
belső struktúrájának élén. Ez a rend 1946. május 1-el négy főcsoportra módosult, ami 
ugyanennyi, részben alacsonyabb rendfokozatban szolgált, korábban alárendelt 
beosztottként dolgozó négy csoportvezető felemelkedését jelenthette. 1945 ősze óta sem 
Korondi Bélának, sem Marschall Lászlónak nem tudtak volna az osztályon belül olyan 

                                                 
1472 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1473 HL. MN. 190/7/82. mf. 21. sz. o. npcs. 7. p. 
1474 FÖLDY 1989a. 24. o.; ÁBTL. 2.1. 2.1. I/14-a. 302. o.; PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 6. o. 
1475 HL. MN. 192/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 10. p. 
1476 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o.; HL. MN. 102/08/530. cs. 9. o. npcs. 11. p. 
1477 ÁBTL. 2.1 I/5-a. 156. o. (Kojsza Ilona kihallgatási jegyzőkönyve, 1954) 
1478 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o. 
1479 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. o. npcs. 8. p.; 2. melléklet: az osztály szervezeti elemeinek fedőkódjai és 
változásuk. 
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beosztást kínálni, ami feljebblépést jelenthetett volna számukra. Főcsoportvezetőként 
felettük magasabb rendfokozatokba előléptetett, stabil pozícióval rendelkező személyek 
álltak.1480 1946. április 1-el először Korondi Bélát váltották le az I. főcsoport éléről, aki 
végleges beosztását 1946. május 1-el foglalta el a Honvéd Határőrség Parancsnokság1481 
I/b. (kémelhárító) osztályának élén.1482 Marschall László 1946. május 1-el saját kérelmére 
vált meg az I. főcsoport vezetésétől. Távozásával egy időben az osztályvezető az osztály 
napi parancsban pár soros elismerésben részesítette addigi tevékenységét: „az osztályon 
teljesített szolgálati ideje alatt kifejtett eredményes és önfeláldozó lelkes munkásságáért, 
amellyel kitűnt a fasizmus elleni harcban.”1483 

Marschall Lászlót visszamenőlegesen még az osztályon töltött szolgálata alatt, az 1945. 
december 31-én kelt BM rendelet rendőr alezredessé nevezte ki. Szolgálattételre a MÁR 
Budapesti Főkapitányságához rendelték. Kinevezése ideiglenes volt, az előírt tanfolyam 
elvégzése és a sikeres vizsga letételét követően lehetett véglegesíteni, de illetményét már 
folyósították.1484 Az átszervezés és a kényszerű személycsere, valamint az a tény, hogy 
1945 őszétől nem tudtak volna számára magasabb beosztást kínálni, Marschall esetében 
feszültebb hangulatú váltást feltételez. Egyrészt, Marschall 1945. április 10. óta az 
osztályon szolgált, fiatal kora1485 és iskolázatlansága ellenére tehetségesnek bizonyult és 
szép karriert futott be.1486 Ha megmarad főcsoportvezetőnek, egy szervezési szintre került 
volna korábbi (csoportvezető) beosztottaival, akik az azt megelőző fél-egy év folyamán 
több hullámban léptek elő tisztté és még így is csak századosi rendfokozatban vezették a 
négy főcsoport valamelyikét.1487 Marschall Lászlónak az osztályon belüli hierarchiában az 
egyetlen út felfelé vezetett volna. Pálffy György a határőrizet átszervezését követően 
feltette a kérdést Földy Lajosnak, hogy szeretne-e a határőrség vezérkari főnöke lenni vagy 
megmarad az Elhárító alosztály vezetésénél. Földy az utóbbi lehetőség mellett döntött.1488 
Ha Földy távozott volna, az minden bizonnyal szűk mozgásteret biztosított volna a vezető 
beosztások 1946. tavaszi újraosztásánál és betöltésénél. Marschall saját kérelmére távozott, 
de meg kellett várnia az átszervezés napját. Az ezt követő két soros méltatása feltűnően 
rövid volt. Amikor más vált meg az osztálytól, főleg ha a kezdetektől vezető beosztásban 
szolgált, a személyi változás mellett külön pontban, általában hosszabb-rövidebb 
„Dicséretben” is megemlékezett róla az osztályvezető, ezzel köszönve meg addigi 
munkáját.1489  Nála ez elmaradt és a távozás tényét a népes számú alkalmazottak 
elbocsátására jellemző „Fogyaték” címmel illették.1490 Marschall ambíciói és karriervágya 
okán, saját kérelmére távozott és a polgári társszervnél folytatta pályafutását. Rendőr 

                                                 
1480 Szakmai karrierjük szempontjából az Elhárító alosztály vezetői vagy helyettes vezetői beosztása 
merülhetett volna fel, de előbbiben Pálffy kiszemelt utódja, Földy Lajos ezredes, utóbbiban Pálffy barátja és 
bizalmasa dr. Vértes Imre alezredes szolgált. Pálffy 1948. február 15-ig betöltötte osztályvezetői, majd 
csoportfőnöki beosztását, így kevés volt az esélye annak, hogy az osztályon belül oldalirány helyett felfele 
lehessen lépni. 
1481 HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 9. p., 42. sz. o. npcs. 6. p. 
1482 ÁBTL. 2.1. I/20. 13.; HL. Tgy. 295. d. 3098. 121. o.; SZŐCS 1970a. 119. o.; DÁVID  2012c. 185-193. o. 
1483 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 7. p. (Fogyaték (napi parancs), 1946. április 30.) 
1484 ÁBTL. 2.1. I/5. 60/6. o. 
1485 Marschall László 1916. augusztus 2-án született, 1945-ben 28 évesen lett főcsoportvezető. HL. HM. 1945. 
Eln. 27.838 
1486 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 4. o.; HL. HM. 1945. Eln. 29.144 
1487 Marschall László helyzete azért speciálisabb Korondi Béláénál, mert az alárendeltségébe tartozó I/1., I/2. 
és I/3. csoport vezetőinek előléptetésével 3:4 arányban került volna volt beosztottaival egy szintre. 
1488 FÖLDY 1989a. 31. o. 
1489 Például Riskó András segédtisztet hosszú dicséretben (HL. MN. 102/08/530. cs. 22. sz. o. npcs. 11. p.), 
Gát Zoltán alezredest vélt-valós távozásai alkalmával kétszer búcsúztatták és méltatták tevékenységét (HL. 
MN. 189/7/82. 60. sz. o. npcs. 17. p., HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 9. p.). 
1490 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 7. p. 
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alezredessé léptették elő és az egyik legfontosabb részleg, a BM Határ- Folyam- és 
Légirendészetének vezetését bízták rá.1491 

Az elhárítás gyűjtötte ismereteit az előd hírszerző és elhárító szolgálatról, így különösen 
a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ szervezetéről és működéséről, de 
hatékonyságuk meg sem közelítette egymásét. A tárgyalt időszakban az osztály beosztottai 
nem használták az elődszervek kifinomultabb eszközeit és módszereit. Tevékenységük 
során a biztonsági réseket, apró figyelmetlenségeket, a célszemély pszichés lehetőségeit 
használták ki. Információszerzésük során a legegyszerűbb megoldásokat alkalmazták: 
megpróbáltak az ajtók mögött hallgatózni,1492 lehallgatni mások telefonbeszélgetését,1493 
másolatot készíteni az őrizetlen dokumentumokról.1494 A katonai elhárító szolgálat 
nyomozói karának ösztönzése és a nyomozások hatékonyabbá tétele érdekében az alosztály 
vezetői havi rendszerességgel „nyomozói teljesítmény verseny”-t hirdettek. Az Elhárító 
alosztály négy főcsoportja mellett a Nyilvántartó iroda nyomozói is részt vehettek a 
megmérettetésben. A vezetőség általában öt nyomozót emelt ki, akik jutalomban 
részesültek.1495 A verseny jelentősége az 1946 tavaszi „B” listázásoknál volt. Az osztályra 
hárult, hogy megfelelő anyagokat jutassanak Révész Gézának, a HM Szelektálási Bizottság 
kommunista párti tagjának, ha valakit meg akartak tartani vagy el akartak bocsátani 
honvédségi beosztásából.1496 

Az osztály az őrizetbe vételeknél korábban tapasztalt panaszok és visszaélések miatt 
1946. március 10-től kezdődően az ügyeletes tiszt és nyomozótiszt mellett ügyeletes 
törzstiszti szolgálatot rendszeresített.1497 A szolgálat napi 24 órában, déli 12 órától másnap 
12 óráig tartott, ezen időszakra a törzstisztnek az osztályon, a lakásán vagy a város olyan 
területén kellett tartózkodnia, hogy riasztása esetén 15-20 perc alatt beérkezhessen a Nádor 
utcába. Az ehhez szükséges távbeszélő vagy motorkerékpáros futár kapcsolatot az 
ügyeletes törzstisztnek személyesen kellett megszerveznie az ügyelet idejére. Az ügyeletes 
törzstisztek vezényléséről az osztály segédtisztje gondoskodott, az osztályvezető által 
megadott szolgálatba vezényelhető beosztottak listája alapján.1498  Az osztályvezetői 
rendelkezéshez képest a gyakorlatban tapasztalt eltérés az volt, hogy a főtiszti állományon 
túl azokat a beosztottak is ügyeletes szolgálatba vezényelték, akik nem voltak törzstisztek. 

                                                 
1491 ÁBTL. 2.1. I/5-a. 156., 172. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 4. o. 
1492 Kruchina Viktor Nagy Ferenc miniszterelnöknél tett látogatása és beszámolója alkalmával mindenki előtt 
nézett be a nagy függönyök mögé, hogy nem hallgatózik-e mögöttük valaki. A látványt a jelenlévők jól 
megmosolyogták. Nagy Ferencnek nagyon tetszett a komikus jelenet és ő is eljátszotta, Zentai Vilmos pedig 
később is gyakran megmutatta mindenkinek, hogy „hogyan kell a függöny mögé nézni”. ÁBTL. 4.1. A-
2126/91. 76-77. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 76. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 92., 106. o. 
1493 HL. HM. 1945. Eln. 30.537 
1494 Például a nyugati szövetségesek SZEB missziói ellen folytatott tevékenység hatékonysága rohamosan 
romlott a biztonsági előírások megszigorításával. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o.; NARA. RG. 226. 
B. 348. WN. 13589. 1-8. o. 
1495 A „verseny” érdekessége, hogy a résztvevők és a nyomozások között nem lehetett volna objektív mérce 
alapján sorrendet felállítani, ezért az öt „kiválasztott” között sorsolással döntöttek az elért helyezésükről. A 
helyezettek közül minden alkalommal az első egy liter pálinkát, a második 100 db, a harmadik 50 db, a 
negyedik és ötödik helyezett 25-25 db cigarettát kapott, amit a következő hónap elején dr. Vértes Imre 
alosztályvezető-helyettes szerény, de ünnepélyes keretek között osztott ki a nyertesek között. HL. MN. 
192/7/82. mf. 71. sz. o. npcs. 8. p.; 81. sz. o. npcs. 9. p., 89. sz. o. npcs. 8. p.; 97. sz. o. npcs. 10. p. 
1496 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 131. o. 
1497 ÁBTL. 2.1. IV/5-a. 51., 53. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/119. 2. o.; ÁBTL. 2.1. IV/53. 6/5. o.; FÖLDY 1989a. 
29. o.; HL. HM. 1945. Eln. 125.588; HL. HM. 819. d. 2/1945., 10.055/1945., 10.062/1945., 10.069/1945., 
10.126/1946. stb. 
1498 Eredetileg ügyeletes törzstiszti szolgálatba vezényelhetőek voltak: Kruchina Viktor, Gát Zoltán ezredesek, 
Földy Lajos, dr. Vértes Imre, Korondi Béla, Marschall László, Nyerges Pál, Kőváry Ernő, Csonka György, 
Parádi István, Hartay Ernő, Pataky Ernő, dr. Haris Ervin őrnagyok. HL. MN. 102/08/529. cs. 20. sz. o. npcs. 
6. p. 



185 
 

Így az osztály 1946. tavaszi átszervezését követően Szörényi Endre tartalékos századost 
már 1946. június 23-tól,1499 Kornis Pál tartalékos századost 1946. június 28-tól vezényelték 
ügyeletes törzstiszti szolgálatba. A törzstiszt feladata volt, hogy egyrészt főtiszti 
rendfokozatából és vezető beosztásából adódóan a szolgálat ideje alatt előfordult fontosabb 
ügyekben bevezesse a részletes felderítést és megtegye a szükséges első intézkedéseket. 
Másrészt, este 21 óra és hajnali 5 óra között néhány alkalommal ellenőriznie kellett az 
osztály belszolgálatát.1500 Ezt az is indokolta, hogy Pálffy György korábban megrovásban 
részesítette az ügyeletes közegeket, mert azok az osztályvezetői irodában tartózkodtak, 
ahol rendetlenséget hagytak maguk után és rádióját is tönkre tették.1501 
 
 
8.3.1. Elhárító alosztálytörzs 
 
A törzs az Elhárító alosztály vezetőjének munkáját segítette. Az elhárító alosztályvezető 
alárendeltségébe tartozott egyrészt a szakmai szempontból hangsúlyos feladatok állítására 
alakult négy főcsoport, amelyek további részegységekre tagozódtak, másrészt az 
alosztályvezető-közvetlen Nyilvántartó iroda.1502 Földy Lajost az 1946. március 1-i HM 
rendezéssel beosztották az osztályra, 1945. augusztus 1-én visszamenőleg alezredessé 
léptették elő és közvetlenül neki rendelték alá a négy főcsoportot.1503 Alosztályvezető-
helyettese dr. Vértes Imre alezredes volt.1504 A törzs állományába az alosztályvezető és 
helyettese mellett 2 fő polgári alkalmazott gépíró, 1 fő HM altiszt küldönc és egy jogi 
tanácsadó,1505 dr. Somóczi Lóránt százados tartozott. Somóczi alatt működött a Hadbírói 
iroda, ami a vádemeléshez szükséges jogi támogatást nyújtotta az Elhárító alosztálynak. A 
törzsben dolgozott a polgári alkalmazott gépírónőként szolgáló dr. Förstner Béláné és 
Harangozó Katalin, az MKP helyi alapszervezetének funkcionáriusa, valamint Simon 
András HM altiszt küldönc.1506 
 
 
8.3.2. I. főcsoport 
 
Az I. (hatósági1507) főcsoport a II. főcsoportból1508 alakult meg. A főcsoport örökölte meg a 
HM Katona Politikai Osztály 1945 tavaszi megszervezésekor deklarált háborús 
bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásokat.1509  A szervezeti egységet gyakran 
„Szörényi-csoportnak” is nevezték.1510 A jogelőd II. főcsoport vezetését 1945 őszétől 1946. 

                                                 
1499 HL. MN. 191/7/82. mf. 49. sz. o. npcs. 2. p. 
1500 HL. MN. 192/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 3. p. 
1501 HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 13. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 52. sz. o. npcs. 5. p. 
1502 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III.; NA. FO. 371/59072. V. 
1503 HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 19. p., 26. sz. o. npcs. 5. p., 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1504 HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 19. p., 26. o. sz. npcs. 5. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 
8. p.; Kapcsolatuk barátinak volt mondható, vadászataikhoz közösen szerezték meg a nyomozások során 
lefoglalt fegyvereket. ÁBTL. 2.1. IV/53. 6/5. o.; Az Elhárító alosztály helyettes vezetőjeként dr. Vértes Imre 
alezredes szervezte az osztály belső elhárítását, ami később Kruchina Viktornak okozott kellemetlenséget. 
ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 41. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 84-85. o. 
1505 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1. o. 
1506 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/3. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/2. o.  
1507 A főcsoport nevét és feladatszabását legjobban a „háborús bűntettek” szemléltetné, de a jogutód HM 
Katona Politikai Csoportfőnökség II/1. (hatósági) alosztályának elnevezését alkalmaztam. HL. MN. 196/7/82. 
mf. 18. sz. o. npcs. 
1508 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1509 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 29. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3-4. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. 
1510 HL. Tgy. 295. d. 3098. 168. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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március 31-ig Korondi Béla őrnagy látta el. Helyére 1946. április 1-el ideiglenesen a 
főcsoportvezető-helyettes Szörényi Endre tartalékos százados került, majd őt nevezték ki 
vezetőnek.1511 A megüresedett főcsoportvezető-helyettesi helyre nem találtak megfelelő 
személyt, ezért a beosztást betöltetlenül hagyták. 

A korábbi katona politikai nyomozások, vizsgálatok és szükséges dokumentumok 
vádemeléshez szükséges továbbítása egy főcsoporton belül történt. A részleg 
feladatszabása úgy foglalható össze, hogy itt foglalkoztak a háborús bűnösökkel és a 
katona politikai szűréssel,1512 ahol Szörényi „a kat. pol. osztályon azt a nyomozó csoportot 
vezette, amelynek feladata volt a horthysta hadsereg azon tagjainak felderítése, 
őrizetbevétele, ügyük kivizsgálása, majd a bíróságnak való átadása, akik a II. világháború 
alatt és előtt háborús, vagy népellenes bűncselekményeket követtek el.”1513 A főcsoport 
hatáskörébe tartoztak az előző rendszer által elkövetett háborús bűntettek, ahol 
visszamenőleges hatállyal a tanácsköztársaságot követő megtorlások elkövetőivel szemben 
is nyomozásokat és vizsgálatot folytattak.1514 A beosztottak feleltek azért, hogy a háborús 
bűncselekményekkel vádolt személyek ügyei (nép-) ügyészség elé kerüljenek vádemelés 
céljából. A korábban hangsúlyos feladatok közül ide tartoztak a katona politikai 
szűrőtábor-kirendeltségek, valamint a szűrőtáborok számának leépítésével azok az 
igazolási és ellenőrzési ügyek, amelyek a korábbi magyar tisztikarban szolgált személyekre 
vonatkoztak.1515 

Szörényi az osztály „fiatal reménységei” közé tartozott. Már korábban előadóként 
szolgált az osztályon, a háborús és népellenes bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek 
vizsgálataiban vett részt.1516 Szörényit 1945 második felében „fedezték fel” és az 1945. 
november 16-án kelt napi parancsában az osztályvezető már így méltatta: „Szörényi Endre 
előadót, mert minden kiindulópont nélkül osztályunknak kisnyilasként átadott B. Szabó 
András elleni ügyben, szakszerű, leleményes és fáradtságot nem ismerő munkával 50 
gyilkosságot és 500 gyilkosságban való részvételt bizonyított rá, a szolgálat nevében 
megdicsérem.”1517 Nem sokkal később a „szakszerű, leleményes és fáradtságot nem ismerő”  
Szörényit, aki a II. főcsoport főcsoportvezető-helyettese volt, 1946. február 26-án már 
azért állították példaként az osztály alkalmazottai elé, mert „egy 1920-ban elkövetett 
gyilkosság hátterét szakértő és fáradtságot nem ismerő munkájával leleplezte és tettesét az 
igazságszolgáltatás elé állította.”1518 A hétköznapok gyakorlatában a ritka esetek közé 
tartozott, ha valakit osztályvezetői dicséretben részesítettek az osztály napi parancsban. 
Szörényi Endrének ez rövid időn belül kétszer is sikerült. Eredetileg ő is a HM 40. 
osztályán kezdte a karrierjét,1519 de másokkal ellentétben ő – kilépett FKGP-ból,1520 majd – 
belépett az MKP-ba1521 és kiszolgálta Pálffy elvárásait.1522 A dicséretek másik oldala, hogy 

                                                 
1511 HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 9. p.; 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1512 NA. FO. 371/59072. III/2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3-4. o. 
1513 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 13. o. (Feljegyzés Hevesi István rendőr őrnagy kihallgatásáról, 1958. május 21.) 
1514 HL. MN. 102/08/530. cs. 17. sz. o. npcs. 15. p. 
1515 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3-4. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. 
1516 HL. HM. 1945. Eln. 125.093; HL. HM. 1945. 103.732 
1517 HL. MN. 189/7/82. mf. 69. sz. o. npcs. 7. p. (Napi parancs dicséret, 1945. november 16.) 
1518 HL. MN. 102/08/530. cs. 17. sz. o. npcs. 15. p. (Napi parancs dicséret, 1946. február 26.) 
1519 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 172. o. 
1520 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 28. o.  
1521 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/24. o.; NA. FO. 371/59072. IV/8. o. 
1522 Egyrészt, különböző gyanús ügyei voltak, amiért a Partizánszövetségből is kizárták, ezért az osztály 
vezetőire jellemző módon ő is fogható volt. Például 1946-ban szabadlábon népbírósági tárgyalás folyt ellene, 
mert 1944-ben zsidókat juttatott a nyilasok kezére, de Pálffy György közbenjárására bűncselekmény 
hiányában felmentették. ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 13. o.; Másrészt, hiába volt a HM 40. osztály tagja, Szörényi 
megpróbálta a kommunista párt segítségével építeni karrierjét és bejutni az osztály vezetőinek belső körébe. 
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az osztályvezetői támogatással párhuzamosan karrierje is felfelé ívelt, ami erőteljesen 
hatott önértékelésére. Szörényi Endrét úgy ismerték, mint akinek „er ős karrierista 
hajlamai, tulajdonságai vannak. Így pl. képes volt saját előléptetése ügyében illetékeseknél 
kilincselni. Vagy pl. a káderosztály által kiadott kérdés-íven saját magát így jellemezte: 
»Abszolut tárgyalóképes vagyok, ezért javaslom magam ilyen és ilyen beosztásba«”1523. 
Pálffy György közbenjárására, 1946. március 1-el polgári alkalmazott előadóként (nem-
tényleges állományviszonyban) tartalékos századossá léptették elő. Az átszervezés idején a 
honvédelmi miniszter 1946. április 1-el a katonaállományúak csoportjába vette át és az 
osztályon rendszeresített helyre osztotta be.. 1524 Megbízott főcsoportvezető, majd az 
osztály átszervezésével megalakult I. főcsoport vezetője lett.1525 

A főcsoport állománya 40 fő rendszeresített beosztottból állt, amit a „D” 
kirendeltségektől a részleghez vezényelt nyomozók egészíthettek ki. A főcsoportvezető és 
helyettese mellett változó létszámban további 8 fő polgári alkalmazott előadó, 22 nyomozó, 
7 gépírónő, 1 küldönc és további vezényelt állomány szerepelt. 1526 Alárendeltségébe 
tartoztak az osztály dunántúli katona politikai szűrőtábor kirendeltségei. A kirendeltségek 
külön állománytáblázattal rendelkeztek, így a főcsoport 40 fő beosztottján felül 
Székesfehérváron, Komáromban, Kaposváron és Szentgotthárdon összesen 12 fő szolgált. 
Az egyes kirendeltségek létszáma összesen 3 fő volt, ide értve a kirendeltség vezetőjét, 
valamint egy polgári alkalmazott nyomozót és egy gépírónőt. 1527  Ettől csak a 
szentgotthárdi kirendeltség tért el, ahol gépírói beosztásban is egy polgári alkalmazott 
nyomozó állt.1528  1945 őszéhez viszonyítva csökkenő jelentőséggel, de az osztály 
szűrőtábor kirendeltségei még mindig a háborús és népellenes bűncselekmények utáni 
nyomozások meghatározó helyszínei voltak. A nyugaton rekedt magyar honvédek 
rendszeres és tömeges hazaszállítása 1946 tavaszán és nyarán új lendületet vett, ami 
lényegében 1947 végére fejeződött be.1529 Ezt követően már csak szórványosan érkeztek 
kisebb csoportok vagy hazatelepülők. 1530  Egy-egy komolyabb vasúti szállítmány 
átvizsgálására a kirendeltségek alacsonyabb létszámú személyzete és a hozzájuk rendelt 
katonai rendészeti közegek is elégtelennek bizonyultak. Az I. főcsoport 1946 
novemberében azért részesült dicséretben, mert egy nagy szállítmány alkalmával a 
főcsoport tagjaiból alakult részleg a nyugatról hazatért nagyváradi M. Kir. „Gábor Áron” 
Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola zárt szerelvényének anyagát átvizsgálta és a katona 
személyek politikai szűrését elvégezte.1531 

A magyar hadifoglyok 1945 őszétől tapasztalt, télre részben felfüggesztett, majd 1946 
tavaszán újraindult hazaszállításával egy időben a katona politikai kirendeltségek 
elhelyezkedését és létszámát kis részben racionalizálták.1532 A főcsoport alárendeltségébe a 
székesfehérvári, a szentgotthárdi, a kaposvári és a komáromi szűrő- és internálótáborok 
katona politikai kirendeltségei tartoztak. A tárgyalt időszakban és a hadifogoly-

                                                                                                                                                    
Szörényi kezdetben bizalmi kapcsolatot ápolt Kruchinával, de később már csak azért járt hozzá, hogy Pálffy 
megbízásából őt ellenőrizze. ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 193. o. 
1523 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 13. o. (Jelentés Szörényi Endre környezettanulmányáról, 1952. február 16.) 
1524 HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 5. p., 38. sz. o. npcs. 11. p. 
1525 ÁBTL. 3.2.4. K-1254. 28. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 9. p., 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1526 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/4. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/3. o. 
1527 NA. FO. 371/59072. VII/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2. o. 
1528 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/8. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/6-7. o. 
1529 Magyarország 1947. február 20-án aláírta, majd a magyar Nemzetgyűlés 1947. július 16-i ülésén az 1947. 
évi XVIII. törvénycikkel ratifikálta a párizsi békeszerződést, ami megszüntette a magyar honvédek 
hadifogoly státuszát. ROMSICS 2006. 212-223. o.; GYARMATI  2011, 87-95. o. 
1530 HL. Tgy. 353. d. 3263. őe. 324. o. 
1531 HL. MN. 193/7/82. mf. 88. sz. o. npcs. 10. p. 
1532 HL. Tgy. 353. d. 3263. őe. 324. o.; 11. függeléket a szűrő- és internálótáborok katonai politikai 
kirendeltségeinek szervezete és elhelyezkedése. 
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szállítmányok csökkenésének eredményeként a HM Katona Politikai Osztály a komáromit 
kivéve mindhárom kirendeltség működését fokozatosan beszűntette.1533  

A székesfehérvári kirendeltség beosztottainak vezénylését az osztályvezető 1946. január 
22-én megszüntette és a budapesti osztályra tartósan vezényelte.1534 1946 tavaszától a 
kirendeltség Gellért László polgári alkalmazott előadó vezetésével, Gergely János 
tartalékos alhadnagy nyomozóval és Perczel Gabriella polgári alkalmazott gépíróval 
települt vissza ismét Székesfehérvárra.1535 A székesfehérvári kirendeltség 1946. október 8-
án megszűnt, az állomány az osztály I. főcsoportján került új beosztásba.1536  

A szentgotthárdi kirendeltség eredetileg zalaegerszegi (és celldömölki) kirendeltség volt, 
majd 1945 őszén áttelepült. Állománya egy év alatt nem változott. Beosztottainak számát 
1946 júniusában 1-1 fő polgári alkalmazott nyomozóval és gépírónővel csökkentették.1537 
Összesen 3 fővel rendelkezett, a vezető mellett 2 fő polgári alkalmazott nyomozó teljesített 
szolgálatot.1538 A kirendeltség vezetését még mindig Ladányi Béla polgári alkalmazott 
előadó látta el. Két beosztott polgári alkalmazott nyomozó Gábori József és Boda István 
voltak.1539 A kirendeltség 1947. január 1-el szűnt meg, Ladányi Bélát és Gábori Józsefet az 
Elhárító alosztály I. főcsoportjához osztották be.1540 

A kaposvári kirendeltség 1945. szeptemberi megalakítása óta nem változott. Az 
érvényben lévő állománytáblázat alapján vezetője Szatmári László polgári alkalmazott 
előadó, nyomozója Fejes István, gépírónője Erdős Lilla polgári alkalmazottak voltak.1541 A 
kirendeltséget az osztályvezető 1947. június 18-án kiadott napi parancsa megszűntette, 
állományát a HM Katona Politikai Csoportfőnökségre bevonultatta.1542  

A komáromi kirendeltséget tartós vezényléssel 1945. október 8. és 1946. május 10. 
között Suchentrong Ferenc tartalékos alhadnagy, 1946. május 10-től 1946. szeptember 1-ig 
Varsányi György polgári alkalmazott, majd 1946. szeptember 1-től Puskás István 
tartalékos százados vezette.1543 A kirendeltségen a polgári alkalmazottak csoportjában Erős 
László nyomozó és Lábik Erzsébet gépírónő szolgált.1544 
 
 
8.3.3. II. főcsoport 
 
A II. (belbiztonsági1545) főcsoport a korábbi I. főcsoport 1. csoportjából1546 alakult meg.1547 
A főcsoport az államigazgatás honvédelmi ágának belső biztonságáért felelős szervezeti 

                                                 
1533 ÁBTL. 4.1. A-3441/1. 14. o. 
1534 HL. MN. 102/08/530. cs. 7. sz. o. npcs. 10. p. 
1535 NA. FO. 371/59072. VIII/7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/8. o. 
1536 HL. MN. 102/08/530. cs. 81. sz. o. npcs. 7. p. 
1537 HL. MN. 102/08/530. cs. 49. sz. o. npcs. 10. p., 50. sz. o. npcs. 6. p. 
1538 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2. o.; NA. FO. 371/59072. VII/3. o. 
1539 NA. FO. 371/59072. VIII/7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/8. o.; Mindketten 1945 
szeptemberében tartós vezényléssel kerültek Zalaegerszegre, majd Szentgotthárdra. HL. MN. 188/7/82. mf. 
50. sz. o. npcs. 6. p. 
1540 HL. MN. 195/7/82. mf. 11. sz. o. npcs. 8. p. 
1541 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2. o., VI/8. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/7. o.; HL. MN. 196/7/82. 
50. sz. o. npcs. 6. p. 
1542 HL. MN. 196/7/82. 44. sz. o. npcs. 4. p.; Szatmári Lászlót hivatásos főhadnagyi rendfokozatban a II/1. 
alosztályra osztották be. 
1543 HL. MN. 191/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 12. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 58. sz. o. npcs. 9. p.; 69. sz. o. npcs. 
9. p. 
1544 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/7. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/7. o. 
1545 A főcsoport megnevezését a HM Katona Politikai Csoportfőnökség jogutód II/2. (Defenzív) alosztálytól 
kölcsönöztem (HL. MN. 196/7/82. mf. 18. sz. o. npcs.). Az angolszász szolgálatok szervezeti ábrájának 
fordításában „Internal Security of War Ministry”. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III.; NA. FO. 
371/59072. V. 
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egység volt, tevékenységét a HM-en belül és alárendelt szerveinél fejtette ki.1548 A 
főcsoport vezetőjévé 1946. május 1-el a I/1. csoport korábbi vezetőjét, Kőváry Ernő 
őrnagyot nevezték ki.1549 A főcsoport rendszeresített létszáma 14 fő volt, amiből a 
főcsoportvezető mellett a polgári alkalmazottak csoportjából 2 előadó, 7 nyomozó, 2 
gépírónő és 1 küldönc szerepelt.1550 A II. (belbiztonsági) főcsoport működéséről az osztály 
többi szervezeti egységéhez viszonyítva keveset tudunk, de a főcsoport feladatszabása, 
működése a funkció alapján egyértelmű. A főcsoport naponta készített kék színű papíron 
összefoglaló jelentéseket a minisztériumon belüli eseményekről és megfigyelésekről. A 
HM-ről és az ott dolgozókról készített bizalmas jelentéseket az Elhárító alosztály 
alárendeltségébe tartozó Nyilvántartó iroda őrizte.1551 
 
 
8.3.4. III. főcsoport 
 
A III. (katonai1552) főcsoport a korábbi I. főcsoport 2. csoportjának jogutódja volt. 1553 A 
főcsoport létrejöttét követően összesen 18 fővel, a főcsoportvezető mellett 5 polgári 
alkalmazott előadóval, 7 nyomozóval, 4 gépírónővel és 1 küldönccel rendelkezett.1554 A 
főcsoport rendszeresített beosztásainak a számát 1946. június 18-án 1 fő előadói, 2 
nyomozói és 1 gépírói hellyel megnövelték, míg az alárendeltségébe tartozó, de külön 
állománytáblázattal rendelkező szentgotthárdi szűrőtábor kirendeltség létszámát 1 fővel 
csökkentették. Megalakulását követően átmenetileg nem jelöltek ki főcsoportvezetőt.1555 
Pálffy jelöltje a szervezeti egység élére Csonka György volt, akihez régi barátság fűzte, de 
a személye körül 1946 tavaszán kialakult vita miatt papíron Puskás Istvánt szerepeltették 
vezetőként.1556 Puskás névleg 1946 nyarának végéig töltötte be a pozíciót, majd 1946. 
szeptember 1-el kinevezték a komáromi szűrőtábor kirendeltség vezetőjének.1557 1946 
őszén a főcsoport vezetésével Csonka György őrnagyot bízták meg. Az osztályon belüli 
viták eredményeként megbízását követően csak a területi „D” kirendeltségeket irányította 
és folyamatosan napirenden tartották annak a lehetőséget, hogy valakit kinevezzenek 
fölé.1558 A főcsoport a honvédség alakulatainak és kerületeinek (kém-) elhárító szerveit 
fogta össze.1559 A főcsoport végezte a csapatok és a honvéd kerületi parancsnokság 

                                                                                                                                                    
1546 Az I. főcsoport 1. csoportját, majd az utód II. főcsoportot „HM csoport” -nak is nevezték. ÁBTL. 3.2.4. 
K-1414. 73. o.; A szervezeti alegység funkciója alapján a disszertációban a honvédelmi tárcán belül betöltött 
feladata miatt „belbiztonsági” főcsoportként szerepel. 
1547 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1548 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. 
o. npcs. 8. p. 
1549 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/20. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p.; NA. FO. 
371/59072. III/2. o. 
1550 NA. FO. 371/59072. III/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/10. o. 
1551 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 186. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 73. o. 
1552 A csoport megnevezését a HM Katona Politikai Csoportfőnökség jogutód III. (Katonai) osztálytól 
kölcsönöztem (HL. MN. 196/7/82. mf. 18. sz. o. npcs.). 
1553 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1554 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/9-10. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1. o. 
1555 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p., 49. sz. o. npcs. 10. p. 
1556 NA. FO. 371/59072. VIII/8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/9. o.;  
1557 HL. MN. 192/7/82. mf. 51. sz. o. npcs., 69. sz. o. npcs. 9. p. 
1558 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4. o.; A honvéd kerületek és hadosztályok elhárító szerveinek 
irányítását bármikor megoszthatták volna. 
1559 NA. FO. 371/59072 III/4. o.; Ide tartoztak az 1. és 6. honvéd, valamint a honvéd műszaki hadosztályok, a 
„D” osztályok, majd az átszervezésüket követően a honvéd kerületi parancsnokságoktól függetlenül működő 
„D” kirendeltségek. 
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állományában szolgáló tisztek politikai felülvizsgálatát, az igazolási eljárások során előírt 
nyomozásokat.1560 

1946 nyarán a korábbi hét katonai kerület és honvéd kerületi parancsnokság számát 
négyre csökkentették. Megszűntették a székesfehérvári 2., a szombathelyi 4. és a miskolci 
7. kerület önállóságát és területüket a négy megmaradt honvéd kerülettel egyesítették. A 
kialakított négy új honvéd kerület a budapesti 1., a pécsi 2., a szegedi 3. és a debreceni 4. 
volt.1561 A budapesti 1. honvéd kerület területén a katona politikai képviseletet feloszlatták, 
a korábban oda vezetőként beosztott Ferenczy József tartalékos századost nem sokkal 
később elbocsátották, Lantos Zoltán polgári alkalmazottat az Elhárító alosztály III. 
főcsoportjához osztották be.1562  A lépést az osztály létszámproblémáival és szűkös 
keretszámaival, továbbá azzal indokolták, hogy a budapesti székhelyű osztály a „D” 
kirendeltség feladatait közvetlenül is el tudja látni.1563 

Az átszervezés lehetőséget kínált a HM Katona Politikai Osztálynak, hogy területi 
szerveit csökkentse, de létszámukban koncentrálja.1564  A honvéd kerületi 
parancsnokságoknál szervezetszerűen felállított „D” osztályokat az osztályvezető 1946. 
június 15-i hatállyal megszűntette.1565 Az egyes „D” osztályok június 14-ig egyfajta 
„miniatűr Katona Politikai Osztályként”1566 működtek az ország katonai igazgatásának hét 
honvéd kerületében.1567 A honvéd kerületi parancsnokságok állományába tartózó osztályok 
kettős alárendeltsége folyamatos súrlódást jelentett az osztály tevékenysége és a kerületi 
parancsnokok között. Elvben az „D” osztályok vezetőjének kettős jelentési kötelezettsége 
volt, amit mind a honvéd kerületi parancsnokság parancsnoka, mind közvetve a budapesti 
székhelyű Elhárító alosztály alosztályvezetője felé teljesítenie kellett.1568 Ezt a kettős 
alárendeltséget a HM KPO úgy szűntette meg, hogy 1946. június 15-el egy 
létszámcsökkentésre és átszervezésre hivatkozva az osztályok állományát kivonta a honvéd 
kerületi parancsnokságok ellenőrzése alól, de helyileg továbbra is a parancsnokságok 
székhelyén működő „D” kirendeltségeket hozott létre. Az osztály közvetlen 
alárendeltségében összesen 6 kirendeltséget állítottak fel: Székesfehérváron, Szegeden, 
Debrecenben, Szombathelyen, Pécsett és Miskolcon.1569  A négy katonai kerület 
kialakításánál az osztály tovább tudta koncentrálni területi szerveit és vidéken három 
kirendeltséget hagyott meg, Szegeden, Debrecenben és Pécsett. A megszűnt kerületi 
parancsnokságok kirendeltségeinek személyzetét a területileg újonnan illetékes 
parancsnokság kirendeltségén vonták össze, vagy a III. főcsoport különböző részlegeihez 
helyezték át.1570 

                                                 
1560 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 91. o.; HL. MN. IX. 1. 78. d. 10. sz. ker. pság.-i pcs. 1. p. 
1561 15. melléklet: a honvéd kerületi „D” kirendeltségek elhelyezkedése, 1946-1947. 
1562 HL. MN. IX. 1. 78. d. 47. sz. ker. pság.-i pcs.; HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p. 
1563 NA. FO. 371/59072. III/4. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/6-7. o.; A feladatot a III. főcsoport 
budapesti állománya örökölte. 
1564 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 2. o. 
1565 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 7. p. 
1566 Különállásuk részeként a budapesti osztályhoz hasonlóan létrehozták saját helyi MKP szervezetüket. 
ÁBTL. 2.1. IV/5. 33. o. 
1567 NA. FO. 371/59072 III/2-3. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4-5. o. 
1568 Az 1. honvéd kerületi parancsnokságon sérelmezték, hogy az 1946. tavaszi elbocsátásokkal elküldött 
polgári alkalmazott nyomozók egyszerűen nem adták le igazolványaikat, hanem öntevékenyen tovább 
dolgoztak. Számonkérésre a kerületi parancsnok 1946. június 7-re a vezérkari főnökhöz kérette be a „D” 
tisztet és az igazoló bizottságok titkárait, hogy a kiadott nyomozói igazolványok és szolgálatban álló 
nyomozók nyilvántartását összevessék. A szigornak csekély eredménye lett. Egyrészt, az okmányok 
valódiságát nem tudták felülvizsgálni, másrészt egy héttel később a „D” szolgálatot kivonták a honvéd 
kerületi parancsnokságok szervezeti rendjéből. HL. MN. IX. 1. 78. d. 44. sz. ker. pság.-i pcs. 2. p. 
1569 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 14. o.; HL. Tgy. II/B-4. őe. 10. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 7. p. 
1570 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/4-5. o.; NA. FO. 371/59072. III/2-3. o. 
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Korábban „kirendeltség” fogalma alatt a HM KPO szűrő- és internálótábor katona 
politikai kirendeltségeit értették, amelyek állományát 1946 tavaszától fokozatosan 
csökkentették, majd felszámolták. 1946 júniusától már csak három szűrőtábor kirendeltség 
működött, összesen 9 fővel. Velük szemben az újonnan létrehozott hat „D” kirendeltség 
rendszeresített állománya átlagosan 5 és 11 fő között mozgott és összesen 46 főt 
számlált.1571 A névazonosság okán és a megkülönböztetés érdekében a „D” kirendeltségek 
hivatalos elnevezése (a pécsi példán keresztül szemléltetve) „H. M. Katona Politikai 
Osztály „D” Kirendeltség Pécs”, röviden „ „D” kirendeltség Pécs ” lett.1572 

Az átszervezésekkel párhuzamosan a megszűnt kerületi parancsnokságokról a 
visszamaradt beosztottakat át kellett helyezni az osztály állományába. Az átszervezéssel 
állományilag 1-1 fő tiszt került át a 3., a 6., és a 7. kerületi parancsnokság, valamint 
összesen 19 fő polgári alkalmazott a hét honvéd kerületi parancsnokság állományából,1573 
míg az Elhárító alosztály főcsoportjaitól 4 főt helyeztek ideiglenesen vezető beosztásba a 
megalakult „D” kirendeltségekre.1574  Az újonnan felállított „D” kirendeltségek 
állománytáblázatát 1946. június 18-al adták ki, az osztály területi illetékességű szerveinek 
beosztása június 15-el alakult ki.1575 Az egyik változás a dunántúli honvéd kerületi 
parancsnokság állomáshelyét érintette. A honvédelmi miniszter 1946. augusztus 1-el a 
parancsnokság székhelyét Székesfehérvárról Pécsre helyezte át, majd 1946. július 15-től 
már csak négy: a budapesti 1., a pécsi 2., a szegedi 3. és a debreceni 4. kerületi 
parancsnokságot hagyta meg.1576  A HM KPO kezdetben megőrizte a korábbi 
kirendeltségeit, de figyelembe vette a honvédelmi igazgatás új központjait. A 
kirendeltségek állományát Pécsre (ide tartozott a kisebb székesfehérvári és szombathelyi 
kirendeltség, ami a dunántúli szűrőtáborok miatt maradt lényeges), Debrecenbe (ide értve a 
miskolci kirendeltséget is) és Szegedre koncentrálta, míg Budapesten az osztály töltötte be 
a kirendeltség szerepét.1577 

A székesfehérvári „D” kirendeltség vezetője Pataki R. Attila polgári alkalmazott lett, 
akinek ezt követően ívelt felfelé karrierje.1578 Patakit a Nádor utcai katonai elhárítás IV. 
főcsoportjától helyeztek át, ahol korábban a IV. (politikai) főcsoport 3. (rendszerellenes 
szervezetek) csoportjának beosztottja volt. A kirendeltség beosztott nyomozói Markos 
György, Bognár János, Kaponi János, Antal Ferenc, gépírónője Kovács Imréné polgári 
alkalmazottak voltak.1579 A kirendeltséget mintegy 45 %-os feltöltöttség mellett állították 
fel, az állománytáblázat szerint 11 fő alkotta rendszeresített személyzetét. Az 1-1 
kirendeltség-vezető, gépírónő, valamint a 3 nyomozó mellett további 2 nyomozó és 1-1 
segédtiszt, előadó, sofőr és küldönc személyi hiánya volt.1580 Állományából 1946. június 
17-én elbocsátásra került Bognár János nyomozó, akinek pótlására július 15-én Cseh Béla 

                                                 
1571 NA. FO. 371/59072. VII/2., VIII/6-7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2., VI/6-7. o. 
1572 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 7. p. (Napi parancs a HM KPO „D” kirendeltségeinek felállítása, 
1946. június 14.) 
1573 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 9. p. 
1574 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p. 
1575 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p., 49. sz. o. npcs. 15. p. 
1576 HL. HM. 1946. Eln. 18.163; HL. HM. 1946. Eln. 18.164; HL. MN. 192/7/82. mf. 60. sz. o. npcs. 9. p., 61. 
sz. o. npcs. 5. p. 
1577 Az eredeti elképzelésben a „D” kirendeltség az összevont kerületi parancsnokság szervezeti rendjében 
szerepelt, ezért a HM Katona Politikai Osztály az Elhárító alosztály vezetőjén, Földy Lajoson keresztül kérte, 
hogy a területi „D” szerv közvetlen alárendeltségében szerepeljen. Tombor Jenő lila ceruzájával húzta ki az 
átszervezésre vonatkozó módosítások sorából a „ [„D” kirendeltségek – DF] a kerületi parancsnokságok 
útján való alárendeltségben” részt, ezzel őrizve meg a szervezet önállóságát. HL. HM. 1946. Eln. 18.164 
1578 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5. 5., VI/6. o.; NA. FO. 371/59072. III/3., VIII/5. o. 
1579 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 8., 10. p. 
1580 NA. FO. 371/59072. VIII/5. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/6. o. 
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nyomozót vették fel.1581 A kirendeltség a számára engedélyezett létszámkeretet betölteni 
nem tudta, ezért az osztály a fennmaradt hiányt saját beosztottaival töltötte fel. Az 
áthelyezett személyeket egyben vissza is vezényelték, így eredeti munkaterületükön 
maradhattak Budapesten.1582 Székesfehérvár kivételezett helyzete csak 1946 júliusáig állt 
fenn.1583 A székesfehérvári kirendeltség állománytáblázatán 1946. augusztus 1-el a vezető 
mellett már csak 4 fő nyomozó szerepelt, ezért Kovács Imrénét először elbocsátották, majd 
a parancsot hatálytalanítva a pécsi kirendeltség gépírói beosztásába helyezték át. A 
megmaradt állomány sem bizonyult megbízhatónak, augusztus közepén „általános hanyag 
szolgálatteljesítés miatt” Markos György és Antal Ferenc nyomozókat együttesen és 
azonnali hatállyal bocsátották el egy őrizetes személy sikeres szökése miatt.1584  A 
létszámát és jelentőséget tekintve összezsugorodott kirendeltség élére 1947. április 25-el 
Kántor Gyula polgári alkalmazottat nevezték ki.1585 

A pécsi „D” kirendeltség vezetésével ideiglenesen Csatlós Ferenc polgári alkalmazottat 
bízták meg, akit a katonai elhárítás III. főcsoportjából helyeztek át.1586 A kirendeltség 
hivatalos összlétszáma 5 fő volt. Csatlós mellett további 4 polgári alkalmazott nyomozó 
szolgált.1587 A pécsi és székesfehérvári honvéd kerület egyesítését követően, 1946. június 
15-el Pataki R. Attila, a székesfehérvári „D” kirendeltség addigi vezetője került az 
ideiglenesen kinevezett Csatlós Ferenc helyébe.1588 1946 augusztusától a pécsi „D” 
kirendeltségnél 1 fő parancsnok, 1-1 fő beosztott tiszt és tiszthelyettes, 5 fő polgári 
alkalmazott nyomozó, 1-1 fő gépíró, küldönc és gépkocsivezető szolgált.1589  Az 
állománytáblázat megváltoztatása helyett egyszerűen a kirendeltségek sorrendjén 
változtattak, de a folyószám szerinti számozáson és beosztások rendjén nem. Az 5 fő 
nyomozóból Hoffer Károly és Saly Lajos 1946. június 16-án, Krasznai Gyula július 1-el, 
Sótonyi Ilona polgári alkalmazott gépírónő  szeptember 1-el került beosztásra.1590 

A szombathelyi „D” kirendeltség vezetője Almásy Tibor főhadnagy lett, aki már 
korábban is a 3. honvéd kerületi parancsnokság „D” osztályának vezetője volt.1591 A 
kirendeltség 3 fős állománya mellett 2 fős nyomozói hiánnyal alakult meg.1592 A beosztott 
polgári alkalmazott nyomozók Király Béla, Pál József és Tátrai Béla voltak.1593  

                                                 
1581 HL. MN. 192/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 8. p., 58. sz. o. npcs. 8. p. 
1582  Például Kremeczky József polgári alkalmazott esetében, akinek áthelyezése a kirendeltségen 
rendszeresített állománytáblázat ötödik nyomozói helyére csak a számokkal való játék volt. HL. MN. 
102/08/530. cs. 49. sz. o. npcs. 12. p. 
1583 HL. HM. 1946. Eln. 18.163; HL. HM. 1946. Eln. 18.164; HL. MN. 192/7/82. mf. 60. sz. o. npcs. 9. p. 
1584 HL. MN. 192/7/82. mf. 60. sz. o. npcs. 9. p., 62. sz. o. npcs. 6. p., 65. sz. o. npcs. 7. p. 
1585 HL. MN. 6. d. 28. őe. 47. sz. csf.-i npcs. 5. p. 
1586 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 8., 10. p. 
1587 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/2. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/6. o. 
1588 Az egyesítés során tanúsított magatartásáért Patakit 1946. november 22-én osztályvezetői dicséretben 
részesítették. HL. MN. 193/7/82. mf. 94. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p. 
1589 HL. MN. 192/7/82. mf. 60. sz. o. npcs. 9. p.;  
1590 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 9. p., 61. sz. o. npcs. 10. p., 72. sz. o. npcs. 4. p. 
1591 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 8., 10. p.; A 3. honvéd kerületi „D” szolgálatról és vezetőjéről 
Szász István vezérőrnagy úgy emlékezett, mint „igazi „D” tiszt nem nagy hanggal, nem sürgéssel-forgással, 
hanem éles ítélőképességgel, megvesztegethetetlen szigorúsággal és igazságérzettel végezte munkáját. 
Reggeltől reggelig, pihenés nélkül, szellemi és testi fegyelmezettséggel dolgozott őrhelyén. Beosztottjait úgy 
irányította, hogy az egész „D” osztály apparátusa az ő kezében harmónikus összehangban, hibátlanul 
működött. Politikai megbízhatóságot csak az tud ellenőrizni, politikai bűnöket csak az tud felderíteni, aki 
maga szilárd meggyőződésű ember. Almásy Tibor emberi és politikai vonalvezetése a demokrácia 
védelmének biztosítéka.” HL. MN. IX. 3. 89. d. 2951/1946. (3. honvéd kerületi parancsnokság dicséretei, 
1946.) 
1592 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2. o.; NA. FO. 371/59072. 2. o. 
1593 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p. 
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A szegedi „D” kirendeltség vezetője Berkesi András polgári alkalmazott előadó, 
nyomozói Horváth Sándor, Eördögh Lajos, Mérő Ervin, Molnár Lajos, gépírónője Dávid 
Irén voltak.1594 Ugyanide került áthelyezésre szeptember elején Kerényi Károly, a kerület 
„D” tisztjének korábbi helyettese is, aki a szegedi „D” kirendeltség helyettes vezetője lett 
Berkesi mellett.1595 A kirendeltségen rendszeresített küldönc beosztást 1946. június 21-től 
Kiss Gyula polgári alkalmazottal töltötték be.1596 Berkesi Andrást először az 1946. február 
3-i a pártgyűlésen zajlott vita után küldték le Szegedre, ahol két hónapig a „D” szolgálat 
levélellenőrzésében vett részt.1597 Visszatérését követően néhány hétig az osztályon volt, 
majd az Elhárító alosztály III. főcsoportjától a HM rendelettel 1946. június 15-el felállított 
szegedi honvéd kerület „D” kirendeltségére osztották be.1598 Bár a kerületi katonai 
szolgálat meghatározó vezetőjévé nevezték ki, később is több fegyelmi ügye volt.1599 

A debreceni „D” kirendeltség vezetője Vadnai Dezső tartalékos százados,1600 helyettese 
Pethő Andor százados, nyomozói Borbély Zoltán és Kiss György, gépírónője Molnár Ilona 
polgári alkalmazottak voltak. A miskolci „D” kirendeltség vezetője Szmetana József 
százados,1601 nyomozói Pachmayer Béla és Páricsi Ernő polgári alkalmazottak voltak.1602 
A miskolci elhárító szolgálat a Szent Imre herceg tér 7. alatt székelt.1603 A kirendeltséget 
csak részben töltötték fel, 4 fő polgári alkalmazott nyomozói beosztásból kettő üresen 
állt.1604 Ide vették fel és osztották be 1946. július 1-el Ildzsa Istvánt és Barta Eleket.1605 A 
miskolci részleg a debrecenihez viszonyítva kisebb volt és területi illetékességi 
szempontból az utóbbihoz tartozott. 

A honvédség alakulatainál 1945-ben kialakított elhárító struktúra a tárgyalt időszakban 
változatlanul fennmaradt.1606 Az 1. és 6. honvéd gyaloghadosztályok elhárító részlegét a 
hadosztályparancsnokságok szervezeti rendjébe tartozó I/b. osztályoknak, az 1. honvéd 
műszaki hadosztálynál „D” tiszti szolgálatnak nevezték. Az 1945-ben kialakult kettősség 
ellenére a honvéd gyaloghadosztályoknál az I/b. osztály és „D” tiszti szolgálat 1946 
tavaszára összeolvadt, de az elnevezések együttes használata megmaradt. Az 1946-os év 
elején a 6. honvéd gyaloghadosztály elhárítása élte át a legnagyobb törést, amikor „D” 
tiszti szolgálatának 1945 tavaszán kinevezett tagjait Szilágyi György tartalékos főhadnagy, 
az I/b. osztály vezetőjének javaslatára 1946. január 17-én felmentették.1607 A tárgyalt 

                                                 
1594 ÁBTL. 2.1. VII/22. 51. o.; ÁBTL. 2.1. IV/5. 15/a., 143. o. 
1595 HL. HM. 1946. Eln. 125.537, HL. MN. 192/7/82. mf. 72. sz. o. npcs. 5. p. 
1596 HL. MN. 192/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 7. p. 
1597 ÁBTL. 2.1. IV/5. 143. o., HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 86., 90-91. o. 
1598 HL. MN. 102/08/530. cs. 48. sz. o. npcs. 8. p. 
1599 Gát Zoltán ezredes 1948-ban már, mint a szombathelyi „D” kirendeltség vezetőjeként találkozott Berkesi 
Andrással. A kirendeltségen fenntartott állapotra Gát Zoltán úgy emlékezett, hogy „az általa vezetett D-
osztályon igen nagyfokú és veszélyes a fegyelmezetlenség. Előfordult, hogy beosztott nyomozói d.e. 10 órakor 
még aludtak, egyikük messziről érezhetően erősen ittas volt. Berkesi András jelenlétében beosztottai azon 
veszekedtek, hogy melyikük menjen ki szolgálati útra. (…) az épület udvarán három-négy fiatal nő napozott, 
akiknek természetesen nem lett volna szabad az épületben tartózkodniok.” ÁBTL. 2.1. IV/5. 56. o. 
(Feljegyzés Gát Zoltán kihallgatásáról Berkesi Andrásra vonatkozóan, 1950. október 5.); A kirendeltséghez 
beosztott Molnár Lajost szintén részegessége miatt bocsátották el 1947-ben, de Berkesi maga mellé vette. 
ÁBTL. 2.1. VII/22. 61-62. o. 
1600 HL. HM. 852. d. 151/D. 1946. sz. (Debrecen), 174/D. 1946. sz. (Debrecen) 
1601 Dévényi Géza százados után az osztályvezetői beosztásba 1946. január 11-től Zalavári József tartalékos 
százados, 1946. március 20-tól Szmetana József százados került. HL. MN. IX. 7. 3. sz. biz. ker. pság.-i pcs. 1. 
p., 42. sz. b. ker. pság.-i pcs. 1. p. 
1602 HL. Tgy. 292. d. 3065. őe. 74-75. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 10. p. 
1603 HL. HM. 852. d. 305/D-1946. sz. 
1604 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/7. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/8. o. 
1605 HL. MN. 192/7/82. mf. 62. o. npcs. 9. p.; HL. Tgy. 292. d. 3065. 74-75. o. 
1606 12. melléklet: a honvéd hadosztályok elhárító struktúrája, 1945-1946. 
1607 HL. IX. 54. 1. d. 2. cs. 6. sz. ho. pság.-i pcs. 3. p. 
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időszakban a 6. honvéd gyaloghadosztálynál az I/b. osztályvezetői beosztást Szilágyi 
György tartalékos főhadnagy, a „D” tiszti szolgálatot Papp Zoltán alhadnagy töltötte be.1608 
Az 1. honvéd gyaloghadosztály az I/b. osztályának vezetője, egyúttal a hadosztály „D” 
tisztje Kovács Sándor százados volt.1609 Az 1. honvéd műszaki hadosztály 1946 tavaszi 
átszervezését követően a „D” szolgálatot Guttray József tartalékos alhadnagy „D” tiszt1610 
és Berdó Imre tartalékos őrmester „D” tiszthelyettes látta el. Az átszervezéssel egyidejűleg 
az állománytáblázatban már szerepelt az „I/b. csoport” , amelynek vezetését Lakatos István 
hadnagy nevelő tiszt töltött be.1611 A honvéd hadosztályok alacsonyabb – ezred és zászlóalj 
– szervezési szintjein szolgáló „D” tisztek nem rendelkeztek a szükséges képzettséggel. 
Általában megbízhatónak minősített elhárító tiszteket az illetékes ezred, vagy zászlóalj 
állományából választották ki.1612 Az alárendelt alakulatok elhárítását a korábban tapasztalt 
gyakori személycserék1613 és a honvéd hadosztályok „D” szolgálatának gyakran „Hain 
Péterékre emlékeztető”  működése jellemezte.1614 
 
 
8.3.5. IV. főcsoport 
 
A IV. (politikai1615) főcsoport a korábbi I. főcsoport 3. csoportjából 1946. május 1-el került 
kialakításra.1616 Már 1945 őszétől az I/3. csoport felelt a társadalmi és a politikai élet 
figyelemmel kíséréséért, feladata volt az „ott nagy számban megbújó kémek, szabotőrök, a 
hadsereg építését gátló erők felderítése.”1617 A főcsoport vezetésével a Nyilvántartó 
iroda 1618  korábbi vezetőjét, Kornis Pál tartalékos századost, az osztály MKP 
alapszervezetének pártitkárát bízták meg. Helyettesévé az elődszervezet korábbi 

                                                 
1608 HL. HM. 1945. Eln. 122.504; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5. o.; NA. FO. 371/59072. III/3. o.; 
HL. HM. 1946. Eln. 102.947; HL. IX. 54. 1. d. 2. cs. 
1609 HL. HM. 1945. Eln. 28.287; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5. o.; NA. FO. 371/59072. III/3. o. 
1610 HL. MN. IX. 61. 6. d. 3. cs. 6. sz. ho. pcs. 1. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5. o.; NA. FO. 
371/59072. III/3. o. 
1611 HL. MN. IX. 2. 86. d. 11.913/1946. 
1612 NA. FO. 371/59072 III/4. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/6-7. o. 
1613  A személycseréknél objektív és szubjektív okok is közrejátszhattak. A „D” szolgálat tényleges 
feladatellátására jellemző, hogy a Dunántúlon települt honvéd hadosztályoknál komoly részt vállaltak a 
kitelepítés előtt álló sváb lakossággal szembeni hangulatkeltésében. Például az I/b. osztály belső utasítás 
helyett az alakulat előtt is nyilvános napi parancsba adta ki, hogy „az alakulatok „D” tisztjei jegyzőkönyvileg 
hallgassák ki Gyulavár [kiemelés az eredeti szövegben – D. F.] községből önként jelentkezett honvédeket 
arra nézve, hogy hol és mikor lettek bántalmazva a sváb lakosság által, hol lettek megfenyegetve fegyverrel. 
A felvett jegyzőkönyvet (…) a ho. I.b. osztályához (…) küldjék meg.”  HL. MN. IX. 54. 1. d. 5. cs. 20. sz. ho. 
pság.-i pcs.; A honvédelmi miniszter felhatalmazta a honvédség alakulatait, hogy a kitelepítettektől minden, 
kincstárinak minősített ruházatot és felszerelést elvegyenek. A honvéd hadosztályoknál a feladat végrehajtása 
a „D” szolgálat irányítása alá került. HL. HM. 1946. Eln. 408.133; HL. MN. IX. 54. 1. d. 5. cs. 23. sz. ho. 
pság.-i pcs.; A magyarországi németek kitelepítéséről és visszaélésekről: ZINNER Tibor: A magyarországi 
németek kitelepítése. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2004. 85-118. o. 
1614 HL. HM. 819. d. 10.246/1946.; A honvéd hadosztályok „D” tisztjeinek „Hain Péterékre emlékeztető”  
tevékenységéről lásd: 9. szemelvény Porffy György alezredes panaszáról. 
1615 A főcsoport megnevezését az ellenérdekelt szolgálatok szervezeti ábrájának fordításából „Political 
Section” kölcsönöztem. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III.; NA. FO. 371/59072. V.; A főcsoport az 
alárendelt csoportok alosztályi átszervezésével és a HM Katona Politikai Csoportfőnökség Elhárító 
osztályának történt közvetlen alárendelésével szűnt meg (HL. MN. 196/7/82. mf. 18. sz. o. npcs.); A 
főcsoport elnevezése és feladatszabása a szervezeti elődök alapján a társadalmi élet mind szélesebb 
területeinek figyelemmel kísérése és a kommunista pártvezetés megfelelő tájékoztatása volt. 
1616 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p. 
1617 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1618 Más néven: Kartotékiroda, gyakorlatilag Káder-nyilvántartás. 
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csoportvezetőjét, dr. Erdélyi Ferenc miniszteri segédtitkárt nevezték ki.1619 Visszatekintve 
a Kornis kinevezését megelőző egy évre, kommunista párttitkárként gyorsan lépdelt felfelé 
a ranglétrán, de 1946 májusáig a kis létszámú nyilvántartás vezetésén túl nem töltött – 
feltehetően politikai megfontolások miatt nem tölthetett – be vezető beosztást. Helyette dr. 
Erdélyi Ferenc foglalkozott társadalmi kérdésekkel, mert az ő személyét elfogadták a 
politikai életben és a Nádor utcában is „persona grata”-ként tartották számon.1620  

A IV. (politikai) főcsoport vezetése papíron Kornis kezében összpontosult, de a 
kádernyilvántartás megszervezője és vezetője 1946 tavaszán tényleges szakmai 
tapasztalattal nem rendelkezett. Ezért volt lényeges, hogy a mellette szolgáló Erdélyi 
egyben a főcsoport 1. (belügyi) csoportjának vezetését is ellátta, míg Serényi István 
százados a 2. (külügyi) csoport vezetője volt. Serényi az NKVD alhadnagyaként került az 
osztályra1621és a kezdetektől részt vett a belföldi működési területen végzett politikai 
elhárítás megszervezésében. A főcsoportvezető mellett mindkettőjüknek meghatározó 
(tanácsadói) szerepe volt a szervezet irányításában. 1622  A IV. (politikai) főcsoport 
állományában összesen 28 fő szolgált. A főcsoportvezetőn és helyettesén felül a katona 
állományúak és polgári alkalmazottak csoportjába további 4 előadó, 17 nyomozó, 4 
gépírónő és 1 küldönc tartozott.1623 A főcsoport állománya három csoportra tagozódott a 
magyar társadalmi (politikai) életben ellátott vonalas feladatellátásnak megfelelően. Külön 
részlegek foglalkoztak a társadalmi csoportokkal, szervezetekkel, a magyarországi külföldi 
érdekeltségekkel és személyekkel, valamint a rendszerellenes vagy potenciálisan a 
rendszert fenyegető személyekkel és csoportosulásokkal.1624  Ugyanitt, az alosztály-
közvetlen Nyilvántartó iroda kartotékrendszerű nyilvántartására építve készültek a politikai, 
hangulati vagy kormánypárti politikusokról szóló jelentések, amelyeket rendszeresen 
továbbítottak az MKP vezetésének,1625 valamint Száberszki József ezredesen keresztül 
kicserélték a politikai rendészeti társszervvel.1626 

A IV. (politikai) főcsoport nem rendelkezett önálló törzzsel. A főcsoportvezető 
irányítása alá három szervezeti alegység tartozott: az 1. (belügyi), a 2. (külügyi) és a 3. 
(rendszerellenes szervezetek) csoport. 

A IV. (politikai) főcsoport 1. (belügyi1627) csoport vezetését polgári alkalmazott 
előadóként dr. Erdélyi Ferenc miniszteri segédtitkár látta el, aki tartalékos századosi 
rendfokozattal is rendelkezett. A csoport Szalay Péter beosztott meghatározásában 
„belpolitikai vonalon dolgozik, munkaterülete felöleli minisztériumokat, pártokat, egyházat, 
és intézményeket”. 1628  A csoport ellenőrizte a jobboldali pártok magyarországi 
tevékenységét, valamint figyelemmel kísérte célkitűzéseiket. Szemmel tartottak minden 
olyan társadalmi vagy politikai csoportosulást is, amelyeket a kommunista párt 
szempontjából veszélyesnek minősítettek és tartottak attól, hogy a párt érdekeivel 

                                                 
1619 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 171. o. 
1620 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 80. o. 
1621 HL. HM. 1945. Eln. 23.180; HL. HM. 1945. Eln. 25.171; HL. HM. 1945. Eln. 25.991 
1622 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 13. o. 
1623 NA. FO. 371/59072. VIII/8.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/9. o. 
1624 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o.; NA. FO. 371/59072. III/3-4. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5-6. 
o. 
1625 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 226-227. o. 
1626 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 9. o. 
1627 A csoport megnevezését a HM Katona Politikai Csoportfőnökség jogutód II/3. (Belügyi) alosztálytól 
kölcsönöztem (HL. MN. 196/7/82. mf. 18. sz. o. npcs.). Az ellenérdekelt szolgálatok szervezeti ábrájának 
fordításában „Society Section”. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III.; NA. FO. 371/59072. V.; A csoportra 
a társadalmi jelző is megfelelő, mert a Tanács György és dr. Erdélyi Ferenc által szervezett társadalmi 
(belügyi) csoport feladatszabását vitte tovább. 
1628 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o. (Szalay Péter kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. május 24.) 
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ellentétes irányba történő fellépésük esetén a „kommunista ügy”-nek árthatnának.1629 A 
veszélyes jobboldali (elhajló) csoportok közé sorolták a királypártiakat, a jobboldali és 
keresztényi elveket valló Mindszenty József esztergomi érsek hercegprímás követőit és 
elvbarátait, de külön figyelmet szenteltek a Vatikán és a magyar egyház politikájának 
kapcsolatára.1630 Figyelemmel kísérték a miniszterek és tárcájuk, a sajtóorgánumok, a jóléti 
szervezetek, a Vöröskereszt tevékenységét és minden más olyan szervezetet és csoportot is, 
amelyek a kommunisták szerint megfelelő társadalmi bázissal és erővel bírtak és bármikor 
a baloldali célkitűzések ellen hathattak vagy ellene fordíthatóak lettek volna.1631 

A IV. (politikai) főcsoport 2. (külügyi1632) csoport vezetését Serényi István százados 
látta el,1633 aki már az 1946. május 1-i átszervezést megelőzően is azért felelt, hogy a 
korábbi I. főcsoport 3. csoportja beépüljön a Magyarországon működő nyugati 
külképviseletek közé. Serényi felelt a magyarországi külföldi missziók és követségek 
megfigyeléséért és az általuk végzett tevékenység jelentéséért. Serényi csoportjainak és a 
katonai hírszerzés illetékességi területeinek átláthatóságot szolgáló szétválasztása erre az 
időszakra tehető. A belföldi és külföldi illetékességű, de a nyugati államokkal szemben 
folytatott tevékenységet fokozatosan elhatárolták egymástól. A 2. (külügyi) csoport 
feladatának részeként a tárgyalt időszakban kiemelt jelentőségű volt, hogy információt 
szerezzen a nyugati képviseletekről, beépüljön a Magyarországon tevékenykedő nyugati 
titkosszolgálatokhoz, valamint összeállítsa azokat a listákat, amelyek az angolszászokkal 
szimpatizáló vagy együttműködő budapesti személyek névsorát tartalmazta.1634 Céljuk 
elérése érdekében főként a külföldi képviseleteken dolgozó személyeket, a budapesti 
tolmácsokat igyekeztek megnyerni ügyüknek, míg a nyugati missziók vezetőit folyamatos 
megfigyelés alatt tartották. A csoport működését és a magyarországi belpolitika 
visszásságait mutatja, hogy a 2. (külügyi) csoport Bede István londoni magyar küldöttet is 
megfigyelte annak 1946. május végi hazautazásakor.1635 

Az osztály átszervezésének eredménye, hogy szervezeti és személyi szempontból 
megfelelően elkülönítették egymástól a Gát Zoltán vezetése alatt álló katonai hírszerzést a 
Serényi István alárendeltségébe tartozó belföldi hírszerzéstől és támadólagos 

                                                 
1629 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/5-6. o.; NA. FO. 371/59072. III/3-4. o. 
1630 ÁBTL. 2.1. VII/22. 6. o.; RÁKOSI 1997. 347-348. o., valamint az egyházzal szembeni politikáról és 
államvédelmi tevékenységről: GYARMATI  György, BÁNKUTI  Gábor (szerk.): Csapdában. Tanulmányok a 
katolikus egyház történetéről, 1945-1989. ÁBTL – L’Harmattan, Budapest, 2010.; BÁNKUTI  Gábor: Jezsuiták 
a diktatúrában. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története, 1945-1965. L’Harmattan, 
Budapest – Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára, Budapest, 2011. 
1631 NA. FO. 371/59072. III/4. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/6. o. 
1632 A csoport megnevezését a HM Katona Politikai Csoportfőnökség jogutód II/4. (Külügyi) alosztálytól 
kölcsönöztem (HL. MN. 196/7/82. mf. 18. sz. o. npcs.). Az ellenérdekelt szolgálatok szervezeti ábrájának 
fordításában „Foreign Section”. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III.; NA. FO. 371/59072. V. 
1633 A csoportot az 1946. tavaszi átszervezést követően is „Serényi csoport”-nak hívták. ÁBTL. 3.2.4. K-
1414. 53. o. 
1634 ÁBTL. 3.2.4. K-769. 50. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/6-7. o.; 
NA. FO. 371/59072. III/4. o. 
1635 A magyar kormány a politikai és gazdasági békejavaslatok kidolgozásával egy időben és egy félreértés 
alapján szánta el magát, hogy Nagy Ferenc miniszterelnökkel a küldöttség élén Londonba és Washingtonba 
látogat. A látogatást a szovjet befolyás csökkentése miatt mindkét oldalon hasznosnak ítélték, de a magyar fél 
túlértékelte jelentőségét. Bede István a küldöttség kiutazása előtt jött haza. BALOGH 1988. 193-194. o.; Az a 
visszás helyzet alakult ki, hogy öt napos tartózkodása során, mialatt a magyar Külügyminisztériumnak 
beszámolt, a HM KPO katonai elhárításának IV. (politikai) főcsoport 2. (külügyi) csoportja megfigyelte saját 
londoni küldöttjét. A személyes kapcsolati hálók felderítése során a legalapvetőbb módszerekhez nyúltak 
vissza. Egy-egy nyugatról érkező politikus látogatása során rengeteg embert mozgósítottak, hogy megtudják 
ki kivel találkozott és miről beszélgetett. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/6. o., NA. FO. 371/59072. 4. 
o. 
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elhárítástól.1636  A szervezeti változások ellenére még hosszú ideig nem volt 
zökkenőmentes a gyakorlati elhatárolás. A két szervezet gyakran két vonalon fejtette ki 
ugyanazt a tevékenységet, de úgy dolgoztak, mintha a másik részleg nem ugyanazzal 
foglalkozna. Az elvben külön forrásból szerzett információkat osztályvezető szinten 
gyűjtötték és hasonlították össze, amelyek így esetenként cáfolták, kiegészítették vagy 
alátámasztották a másik hírforrás által közölteket.1637  

A IV. (politikai) főcsoport 3. (rendszerellenes szervezetek1638) csoport1639 vezetését az 
1946. május 1-i átszervezést követően június 14-ig Pataki R. Attila polgári alkalmazott 
előadó látta el.1640 Székesfehérvári áthelyezését követően pár hétig nem neveztek ki senkit 
a megüresedett csoportvezetői beosztásba.1641 Hogy ténylegesen neveztek-e ki utódot, nem 
ismert. A beosztásba az „X” alosztály 1946. július 5-i megszűntetésével Tóth István 
polgári alkalmazott HM altisztet (küldöncöt) helyezték.1642 Bár a csoport elnevezése a 
rendszerellenes szervezetekre utalt, a részleg 1946-ban, valamint azt megelőzően és azt 
követően is a 2. vkf. osztály (és az Államvédelmi Központ) szervezetére, működésére és 
személyi állományára vonatkozóan gyűjtötte az információkat.1643 Az Elhárító alosztályon 
belül létrehozott külön szervezeti egység okát a korábban is külön eljárás alá vont előd 
katonai hírszerző és elhárító szervezetekkel szembeni tevékenységben kell keresni.1644 A 
csoport feladata az 1945. előtti hírszerző és elhárító szolgálatokkal kapcsolatos 
nyomozások és kihallgatások folytatása volt,1645 valamint figyelemmel kísérte a korábban 
együttműködő személyeket és volt alkalmazottakat.1646 
 
 
8.3.6. Nyilvántartó iroda 
 
A Nyilvántartó iroda megalakulása óta az Elhárító alosztály alárendeltségében, a Kornis 
Pál vezetése alatt működő kádernyilvántartás volt. Az 1946. május 1-i átszervezéssel és 
Kornis főcsoportvezetői kinevezésével Solt Lajos tartalékos főhadnagy került az iroda 
élére.1647 Az iroda gyűjtötte az egyes jelentéseket, személyekről vezetett dokumentumokat 
és az ezekhez tartozó kartotékokat.1648 A nyilvántartási rendszer fejlesztéséhez a napi sajtót 
is felhasználták, a későbbiekben pedig a Nyilvántartó iroda mellett alakították ki az összes 
napilapot és más sajtóterméket kínáló olvasó szobát, ami a kádernyilvántartás és az iroda 
1946. november végi költözésével együtt került áthelyezésre.1649 Az iroda rendszeresített 
állománya 17 fő volt. Az irodavezető mellett 2 előadó, 3 írnok, 5 gépíró, 3 nyomozó, 2 

                                                 
1636 ÁBTL. 3.2.4. K-769. 50. o. 
1637 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1638 A csoport megnevezését az ellenérdekelt szolgálatok szervezeti ábrájának fordításában megjelenő „Anti 
Regime Orgs.” kölcsönöztem. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III.; NA. FO. 371/59072. V.; A csoport 
jogutódjának megnevezése HM Katona Politikai Csoportfőnökség II/5. (Politikai) alosztály (HL. MN. 
196/7/82. mf. 18. sz. o. npcs.). 
1639 Feltételezhető, hogy az 1946. tavaszi átszervezést követően ezt a szervezeti egységet hívták „Különleges 
csoport”-nak. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o. 
1640 HL. MN. 191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 8. p., 10. p.;NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7. o.; NA. FO. 
371/59072. III/5. o. 
1641 NA. FO. 371/59072. VIII/8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/7. o. 
1642 HL. MN. 102/08/530. cs. 59. sz. o. npcs. 9. p. 
1643 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/23. o.; NA. FO. 371/59072. IV/7. o. 
1644 Innen eredhet a hivatkozott „Különleges csoport” elnevezés. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o. 
1645 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/7. o.; NA. FO. 371/59072. III/5. o. 
1646 NA. FO. 371/59072. IV/7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/23. o. 
1647 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 196. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 73. o. 
1648 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12., 24. o.; NA. FO. 371/59072. III/9., IV/7. 
1649 HL. MN. 194/7/82. mf. 95. sz. o. npcs. 4. p. 
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kartotékvezető és 1 küldönc dolgozott.1650 A beosztások száma 1946. szeptember végén 
ideiglenesen egy hellyel bővült, így összesen 18 főt foglalkoztattak a nyilvántartóban.1651  

Az osztály a katona politikai nyomozati és vizsgálati, majd a hírszerző és elhárító 
tevékenység szakszerű ellátása mellett megszervezte a maga nyilvántartását. Az iroda egy 
bizalmi kataszterrel is rendelkezett, ahol „az összes honvéd egyénekre, katonai és 
polgáriakra egyaránt, de legfőképpen a kulcspozíciókban és a vezetőhelyekben ülő 
honvédség vezetői egyéniségekre politikai megbízhatósági adatokat jegyzik fel.”1652 A 
helyzetet bonyolította, hogy mellőzve a szociáldemokratákat, a Nyilvántartó iroda „káder” 
nyilvántartásába a kommunista párt vezető beosztott tagjain kívül senkinek sem volt 
betekintése. A magyar politikai életben sem a kartoték- (káder-) nyilvántartás léte, sem 
pedig a tartalma nem volt ismeretlen. Az Elhárító alosztály első kihallgatási 
formanyomtatványain már szerepelt a személyes adatok között a vallás megadása, amit a 
régi nyomtatványokon áthúztak és párttagságra helyesbítették.1653 Később mind a két 
adatot gyűjtötték és személyenként nyilvántartották. A politikai tiltakozás hatására 1946 
nyarán az osztály (elvben) felhagyott a politikai és vallási hovatartozást tartalmazó 
információk gyűjtésével. Elrendelték, hogy a jegyzőkönyvvezetők mellőzzék a két 
kifogásolt adat rögzítését, de az osztály a gyakorlattal továbbra sem hagyott fel.1654 

A Nyilvántartó irodában gyűjtötték azokat az információkat, amelyek az Elhárító 
alosztály feladatellátása során keletkeztek. Az egyedi jelentések között kartotékrendszer 
segítette az eligazodást.1655 Az elhárító alosztályvezető-közvetlen iroda szintjén értek össze 
azok az információk, amelyeket a négy főcsoport működési területén a politikai igazolások, 
a katona politikai szűrések, a politikai információszerzés során, vagy a minisztériumban, a 
honvéd kerületeknél és alakulatoknál gyűltek össze.1656 Az egyes főcsoportok által az 
elhárító alosztályvezetőnek felterjesztett napi, heti és havi jelentések a főcsoportok eltérő 
működési területének megfelelő különböző színű papíron készültek.1657  Az iroda 
kartotékrendszerben kezelte a nyilvántartott személyeket, feltűntetve azokat a 
jelentésszámokat, amelyek rájuk vonatkoztak.1658 
 
 
8.4. Rádió csoport (és alosztály) 
 
Az osztály a budapesti átköltözés óta rendelkezett Rádió csoporttal, de csak 1945 
szeptemberében vált működőképessé és lehetőségei még így is korlátozottak maradtak.1659 
A Rádió csoport vezetését 1945. május 1-i áthelyezése óta Pataky Ernő tartalékos 
főhadnagy látta el, akit az 1946. március 1-i minisztériumi állományrendezést követően 
már őrnagyi rendfokozatban osztottak be az osztályra.1660 Az 1946 tavaszi átszervezési 
hullám következtében nélkülözhetetlen szakembereket, így Wohryzka József és Herrfeldt 
Walter tartalékos századosokat a honvédelmi miniszter rendeletére 1946. február 23-al 
                                                 
1650 NA. FO. 371/59072. VII/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2. o. 
1651 HL. MN. 193/7/82. mf. 76. sz. o. npcs. 5. p. 
1652 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 19. o. (Zentai Vilmos feljegyzése honvédelmi ügyekről, 1947. március 18.) 
1653 HL. HM. 1945. Eln. 121.781 
1654 HL. MN. 192/7/82. mf. 57. sz. o. npcs. 8. p.; A párttagságot ezt követően is feljegyezték és 
nyilvántartották. ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 185. o. 
1655 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 196. o. 
1656 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1657 A finom és különböző színű papírlapra gépelt jelentések a könnyebb eligazodást segítették és már a 2. 
vkf. osztály gyakorlatában is megjelentek. HARASZTI 2007. 319-320. o.; PIL. 274. f. 11. cs. 16. őe. 6-13. o.; 
Például: a III. főcsoport kék színű papíron továbbította a jelentéseit. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 73. o. 
1658 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 73. o. 
1659 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 57. o. 
1660 HL. HM. 825. d. 5. cs. 22. sz. h. pcs.; HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 19. p. 
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elbocsátották.1661  Őket az osztályvezető a polgári alkalmazottak létszámterhére 
foglalkoztatta vissza. Más szakembereket a Határügyi alosztály megalakulását követő 
személyi cserékkel csempésztek vissza a csoporthoz. A Határügyi alosztály számára 
rendszeresített helyekre rádiótávírászokat, -műszerészeket osztottak be, akiket vezényléssel 
irányították vissza a Rádió csoporthoz.1662 Utóbbiak eredményeként a leépítéseket követő 
két hónap alatt sikerült 40-ről ismét 60 fő körüli létszámra emelni a csoport állományának 
összlétszámát.1663  A Határügyi alosztálytól történt vezénylések személyi és anyagi 
szempontból egyaránt a Rádió csoportot erősítették. A vezénylések nem csak az 
elbocsátottak visszavételét jelentették, de illetményeik felvételezése 1946. április 23-tól – 
bár az osztályon szolgáltak – a május 1-én megalakult Honvéd Határőrség Parancsnokság 
Gazdasági Hivatalát terhelte.1664  

A csoport – feladatszabásából adódóan – a személyi beosztások szempontjából 
viszonylagos önállóságot élvezett az osztályvezetőtől. Az 1946. május 1-i átszervezéssel, 
állományrendezéssel és visszafoglalkoztatással egyszerre került vissza a csoporthoz 1 
rádiótávírász, 10 lehallgató távírász és 2 rádióműszerész, valamint osztották be Pataky 
Ernő mellé a Rádió csoportnál rendszeresített, folyószám szerinti második helyére Kiss 
Ernő tartalékos hadnagyot is. A rendszeresített beosztások számát 1946. június 18-án 
további egy előadói hellyel tudták növelni.1665 A csoport szaktevékenysége során javarészt 
technikai jellegű támogatást nyújtott az osztálynak. Öt szervezeti alegységre tagozódott: 
Törzs-, Elemző-értékelő-, 1666 Rejtjelmegfejtő-, Lehallgató- és Technikai részlegre. A 
legtöbb beosztottat, a csoport teljes létszámának mintegy 60 %-át a Lehallgató részleg 
foglalkoztatta,1667 a Törzs-, az Elemző-értékelő, és a Technikai részlegek egyenként alig 
11-12 %-át, míg a Rejtjelmegfejtő részleg utóbbiak létszámának alig a felét (ca. 5 %-át) 
tették ki.1668 A csoport a technikai nehézségei miatt a tárgyalt időszak végéig nem tudta 
betölteni azt a szerepet, amit az elődszerv 2. vkf. osztály rádiófelderítése jelentett 1945 
előtt.1669 Részben ezért maradt meg másfél évig a szervezet visszafogott Rádió csoport 
elnevezése. 

A Törzsrészleg fogta össze a csoport és az alárendelt részlegek tevékenységét. A 
csoportvezető mellett a katona állományúak és a polgári alkalmazottak csoportjában egy fő 
rádió-, egy fő vezetékes- és egy fő adminisztratív előadó szolgált, akik a HM KPO 
szervezeti egységeinek nyújtottak híradó-technikai támogatást. A beosztások elnevezése a 
csoport tevékenységét tükrözte. A rádió előadói helyre Kiss Ernő tartalékos hadnagy, az 
adminisztratív előadói helyre Lukács Györgyné polgári alkalmazott került beosztásra, míg 
a harmadik előadói hely 1946 végéig betöltetlen maradt. Mellettük Winternitz Mária 
gépírónő és Velladics Kálmán HM altiszt küldönc szolgált a Rádió csoport törzsében.1670 A 

                                                 
1661 HL. HM. 1946. Eln. 3.900; HL. HM. 1946. Eln. 6.778 
1662 HL. MN. 102/8/530. mf. 17. sz. o. npcs. 9. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 29. sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 
193/7/82. mf. 77. o. npcs. 14. p.; 32. o. npcs. 7. p.; 78. o. npcs. 14. p. 
1663 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11-12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
1664 HL. MN. 192/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 4. p. 
1665 HL. MN. 191/7/82. mf. 31. sz. o. npcs. 10. p., 36. sz. o. npcs. 10. p., 37. sz. o. npcs. 7. p., 49. o. npcs. 10. 
p. 
1666 Az eredeti iratokon mint Összehasonlító részleg szerepelt. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1. o.; 
NA. FO. 371/59072. VII/1. o. 
1667 A tárgyalt időszakban a csoport fő tevékenysége a külföldi rádióállomások magyar nyelvű adásainak 
hallgatása és híranyagából meghatározott szempontok szerint rendszeres összefoglaló készítése volt. ÁBTL. 
2.1. IV/32. 2. o.; HL. MN. IX. 3. 93. d. 34. sz. b. elig. 5. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. 
FO. 371/59072. III/8. o.; A csoport magas létszáma a brit ellenérdekelt szolgálatoknak is gyanús volt, soknak 
tartották ahhoz, hogy csak rádióadókat hallgassanak. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o. 
1668 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/1-2. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/1-2. o. 
1669 RITTER 2010. 149-168. o. 
1670 NA. FO. 371/59072. VII/1., VIII/1-2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1., VI/1-2. o. 
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csoportból szervezett alosztály szervezeti hangsúlyai és beosztásai 1946 nyarán 
megváltoztak. A Rádió alosztállyá átszervezett csoport törzsében a változással egyidejűleg 
az 1946. november 1-el alezredessé előléptetett Pataky Ernő mellett Kiss Ernő rádió 
előadói pozícióját híradó előadóra,1671 a vezetékes előadó helyet rejtjelezési előadóra 
nevezték át.1672 Ide osztották be az 1946. december elején áthelyezett Lechoczky András 
századost. Az alosztály törzs gépírónőjét, Winternitz Mária polgári alkalmazottat 1946. 
december 1-el elbocsátották, helyére december 9-én Orbán Erzsébet került.1673  

Az Elemző-értékelő (összehasonlító) részleg dr. Haris Ervin tartalékos őrnagy irányítása 
mellett összesen 6 fővel működött. Szakmai tudása és tapasztalata birtokában Haris egyben 
Pataky mellett egyúttal csoportvezető-helyettesként is tevékenykedett. Ő felügyelte a 
Lehallgató részleget is. A kis létszámú elemző-értékelő részleg a vezetőn kívül csak 
polgári alkalmazottakból állt. 2 fő felelt a befutott és összegyűjtött jelentések 
összehasonlításáért, mellettük két gépírónő és egy fő (feltehetően orosz nyelvtudással 
rendelkező) fordító dolgozott.1674 Dr. Haris Ervin irányítása alatt két forrásból futottak be a 
jelentésék, amelyeket az Elemző-értékelő (összehasonlító) részlegen elemeztek, értékeltek 
és tájékoztató összefoglalókat készítettek belőlük. A hírforrásként összegyűjtött külföldi 
híreket a saját Lehallgató részleg1675 vagy a HM KPO részére alkalmi jelleggel dolgozó 
civilek küldték be. Külső személyek bevonásával Haris átlagosan napi 60 személytől kapta 
meg az általuk készített tartalmi összefoglalókat, a beküldött jelentésekért pedig fizettek. A 
legkülönbözőbb helyekről sugárzott rádióadások külföldi híreit és politikai véleményeket 
rádióamatőrök vagy volt szakmabeliek küldték be.1676 A hírekről szóló jelentéseket 
rádióállomásonként csoportosították, összehasonlították és a részleg napi jelentésében 
összeállította a külföldi hírekről és politikai véleményekről szóló összefoglalóját. Az 
úgynevezett „Rádiófelderítő jelentés” a külföldi (főleg nyugati) híranyag kiértékelt és 
szerkesztett összefoglalóját tartalmazta.1677 Pataky Ernő csoport- majd alosztályvezető „a 
külföldi rádió állomások magyar nyelvű adásainak anyagából meghatározott szempontok 
szerint rendszeresen összefoglalókat készített, melyeket természetszerűleg titkosan és 
bizalmasan kezelt és csupán néhány fontos államigazgatási szervhez juttatott el.”1678 A 
jelentéseket meghatározott sorrendben, fontos beosztást betöltő személyek között 
köröztették meg a HM-ben, de nem voltak nyilvánosak. A minisztériumi jelentésen túl 
három példányt személyesen Pálffy Györgynek továbbítottak. A három példányból egyet 
Földy Lajos kapott, valamint egyet-egyet továbbították az MKP-nak és a szovjet 
partnerszerveknek.1679 Földy, mint a katona elhárítás vezetője a csoport tevékenységére 
úgy emlékezett vissza, hogy az „lehallgatta az összes külföldi legális és illegális 
rádióadásokat, és ezekből naponta egy kivonatot készítettek, ezt a kivonatot csak 4 

                                                 
1671 Kiss Ernő tartalékos hadnagyot 1946. április 1-én a HM Híradó Osztályától helyezték át a HM KPO 
Rádió csoportjához. HL. MN. 102/08/530. cs. 37. sz. o. npcs. 7. p. 
1672 HL. MN. 193/7/82. mf. 95. sz. o. npcs. 7. p.; HL. MN. 194/7/82. mf. 101. sz. o. npcs. 5. p. 
1673 HL. MN. 193/7/82. mf. 94. sz. o. npcs. 7. p.; HL. MN. 194/7/82. mf. 100. sz. o. npcs. 5-6. p. 
1674 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1. o. 
1675  Ide sorolhatjuk az egyes honvédek kerületek „D” szolgálata által készített és továbbított napi 
hírösszefoglaló jelentéseket is. HL. MN. IX. 3. 93. d. 34. sz. b. elig. 5. p. 
1676 A következő városokból (országokból) sugárzott híreket biztosan figyelemmel kísérték egész nap: 
Bukarest, London, Párizs, Belgrád, Moszkva, New York. HL. MN. IX. 3. 93. d. 34. sz. b. elig. 5. p.; DOBÁK 

Imre: A rádióamatőr tevékenység „nyomai” a 2. vkf. osztály munkájában. Felderítő Szemle 2013/3. 133-134. 
o. 
1677 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 186., 189. o. 
1678 ÁBTL. 2.1. IV/32. 2. o. (Budapesti Katonai Törvényszék ítélete Pataki Ernő ügyében, 1950. január 5.) 
1679 NA. FO. 371/59072. 8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11. o. 
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példányban készítették el. Egyet kapott Rákosi, egyet a belügyminiszter, és egyet Péter 
Gábor az ÁVH1680 vezetője, a negyedik példány pedig nálunk maradt.”1681 

Az 1946-os időszakban az osztály működésében mind jobban érezhetővé vált egyfajta 
politikai irányváltás, ami dr. Haris Ervin és a Rádió csoport több tagjának munkamorálját 
is meghatározta. Harist még 1945 nyarán vették fel, de 1946 tavaszára már inkább elhagyta 
volna az osztályt, mert nem értett egyet működésének megváltozott irányával.1682 Az 
angolszász kapcsolatokkal rendelkező Haris összekülönbözött a kommunista 
meggyőződésű Patakyval is.1683  Haris helyzetének hátrányává vált, hogy a napi 
hírösszefoglalók készítése során megpróbált nyugati szempontokat is figyelembe venni. A 
jelentések tartalmáért Pálffy György többször megszidta, megrovásban részesítette, de 
ennek ellenére nem fogadta el Haris felajánlott felmondását.1684  

A Rejtjelmegfejtő részleg összesen 3 fő rejtjelmegfejtő (rejtjelező) alkalmazottból állt, 
állományába tartozott Wohryzka József és Domszky József polgári alkalmazott, valamint 
Supala János őrmester.1685 A katonai hírszerző és elhárító szolgálat meg akarta teremteni a 
rejtjelfejtéshez szükséges technikai feltételeket, valamint összegyűjteni és egyben tartani a 
szakképzett állományt. Bár a Rádió csoport papíron rendelkezett egy Rejtjelmegfejtő 
részleggel és a volt 2. vkf. osztályon szolgált szakmai tapasztalatokkal rendelkező 
beosztottakkal, de a tömör és lényegre törő megállapítás szerint a csoport „bár nem 
foglalkozik rejtjelfejtéssel, rendelkezik rejtjelmegfejtőkkel (sic!), akik jelenleg nem 
csinálnak semmit (sic!).” 1686 A tárgyalt időszakban a csoport feltehetően valóban nem 
foglalkozott klasszikus rejtjelfejtéssel vagy rejtjelgyártással.1687 A változás később, a Rádió 
csoport alosztállyá történt átszervezésével és a Bartók Béla útra történt átköltözéssel vette 
kezdetét.1688 

A Lehallgató részlegen belül négy csoport működött Sinkovics László, Horváth Árpád, 
Hevesi László és Váli Lajos polgári alkalmazott csoportvezetők irányítása alatt. A 
részlegen belül a távírászok parancsnoka Bárányos István polgári alkalmazott volt. A 
csoportvezetőket és a távírász parancsnokot 1946. július 15-el a polgári alkalmazottak 
csoportjából előadóvá minősítették át, ami a beosztás megnevezésének különbségén túl 
nagyobb anyagi megbecsülést jelentett.1689  A részlegen a „Rádiófelderítő jelentés” 
készítéséhez szükséges külföldi rádióadó lehallgatásokat végezték. Nem bizonyítható és 
nem is valószínű, hogy a részleg – azon felül, hogy gyűjtötte a rövidhullámú készülékeket 

                                                 
1680 A tárgyalt időszakban MÁR Budapesti és Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályai, majd 
MÁR Államvédelmi Osztály. CSEH 1999. 73-74. o. 
1681 FÖLDY 1989a. 51-52. o. 
1682 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11. o.; NA. FO. 371/59072. 8. o. 
1683 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 50. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o. 
1684 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o.; Az alosztály volt beosztottait 
sújtó későbbi koncepciós perekben is az elfogulatlan tájékoztatás lett a vád, miszerint „külföldi híreket és 
szocialista ellenes híreket terjeszt ezzel a kiadvánnyal [Rádiófelderítő jelentéssel – DF].” A sors iróniája, 
hogy a későbbi vádak egyikét a dr. Haris Ervinnel vitába szállt Pataky Ernővel szemben hozták fel. FÖLDY 
1989a. 52. o.; ÁBTL. 2.1. IV/32. (Budapesti Katonai Törvényszék ítélete Pataki Ernő ügyében, 1950. január 
5.) 
1685 NA. FO. 371/59072. VIII/1-2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/2. o. 
1686 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. (Brit információs jelentés a 
HM Katona Politikai Osztályról, 1946. július 16.)  
1687 ÁBTL. 2.1. IV/32. 2. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 189. o. 
1688 Farkas Vladimír visszaemlékezésében írta, hogy a HM Katona Politikai Osztály élen járt a sikeres 
diplomáciai rejtjelfejtésben. Állítása szerint 1947 (második felében) járt a Bartók Béla úton, ahol Pataky 
Ernő megmutatta neki, hogy milyen eredményeket értek el a területen: „mi ébredtünk fel elsőnek, ezért mi 
csináljuk” – mondta Pataky. FARKAS 1990. 121-122. o.; A HM KPO – a polgári szolgálattal összehasonlítva 
– élen járt a rejtjelfejtésben, de a Rádió csoport, majd alosztály 1946-ban még csak kezdő lépéseket tett, hogy 
sikeres rejtjelmegfejtő részleget működtessen. BORVENDÉG 2011a. 1. o.; MÜLLER 2011. 
1689 HL. MN. 192/7/82. mf. 59. sz. o. npcs. 10. p. 
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– képes lett volna hadászati vagy hadműveleti rádiófelderítésre, amivel a nyugati 
szövetségesek katonai rövidhullámú adóállomásait mérhette volna be, vagy hallgathatta 
volna le.1690 A részleg nagy létszáma előtt az angolszász ellenérdekelt szolgálatok is 
értetlenkedve álltak. Értetlenül álltak a tény előtt, hogy a beosztottak csak külföldi 
rádióadókat hallgatnak, de elfogadták a tényt.1691 A részleg beosztottainak többsége 
rádiótávírász volt, míg a rádió-lehallgatók munkája, a csoport élén álló Herrfeldt Walter 
elbeszélése szerint „a házmegbízottnak /Tóthné/ mesélte egyszer, hogy ő a kat. pol. oszt.-on 
dolgozik s még itthon is néha hajnalig ül a rádió mellett s idegen adásokat hallgat mert 
neki mindig reggel ezeket jelentenie kell ott benn.” 1692 

A csoport, majd alosztály (operatív és kommunikációs) technikai támogatását és 
kiszolgálását a Technikai részleg 5 fő beosztja végezte. A részleg műszaki tisztje (vezetője) 
Tóth Gyula hivatásos műszaki hadnagy volt. Szűcs Sándor tartalékos őrmester, majd 
alhadnagy mellett, aki a csoport műszaki készleteinek ügyeit intézte, 3 fő polgári 
alkalmazott rádióműszerész dolgozott. Közülük 2 fő, Bruder Mihály és Sziklai Ferenc 
rádióműszerészként, Bánfalvi Szaniszló rádióműszerész-vezető előadóként szolgált a 
részlegen.1693 A pénzromlás és az ország gazdasági állapota, illetve az osztály költségvetési 
szűkössége miatt a telefon- és távíróhasználatot drasztikusan csökkentették.1694  A 
magánforgalom csökkentése és a szigorítások miatt bevezetett írásbeli engedélyezési 
renddel összefüggésben Pálffy György a csoportot bízta meg az osztály 
telefonközpontjának és az engedélyek ellenőrzésével.1695 Az állapotokat jellemzi, hogy egy 
év alatt az osztály munkája megtöbbszöröződött, de még mindig a polgári távíróvonalat 
vették igénybe. A Nádor utcai épület telefonközpontja változatlanul egy fővel üzemelt és a 
berendezés műszaki lehetőségei sem tették lehetővé, hogy komolyabb fejlesztéseket 
hajtsanak végre.1696 

A csoport, majd alosztály 1946 tavaszától próbálkozott az operatív lehallgatások 
szakszerű lebonyolításával, valamint a lehallgatások és a (zömmel külföldi) rádióadások 
hanganyagának rögzítésével. Technikai elmaradottsága és a pénzügyi forráshiány miatt az 
osztály saját alkalmazottaitól és utóbbiak kórházi, szakorvosi ismerősein keresztül próbált 
megfelelő térítés ígérete mellett használt röntgenfilmeket beszerezni. Főleg 30 x 30 
centiméteres (vagy annál nagyobb) darabokat kerestek a csoport munkájának folyamatos 
biztosításához.1697 Az indoklás nélküli, de osztály napi parancsban közölt szokatlan kérés 
háttere, hogy a röntgenfilmekre vetített 30 cm átmérőjű és körbevágott körökre – finom 
műanyag lemez híján – rögzíteni, majd visszajátszani lehetett a hangfelvételeket.1698 A 
módszer kezdetlegességét és a csoport technikai elmaradottságát jellemzi, hogy az 1946 
őszi koncepciós „köztársaság elleni összeesküvés” felderítési szakaszában meg sem 
próbálkoztak a beszélgetések rossz minőségű hangrögzítésével. Helyette beépültek a 
szomszédos lakásba és megfúrták a falat, majd egy egyszerű módszerrel sztetoszkópot, 
később mikrofont helyeztek el a furatba és a beszélgetésen elhangzottakat gyorsírással 
jegyzőkönyvezték.1699 Az alosztály technikai lemaradását jelzi, hogy amikor Földy Lajos 

                                                 
1690 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 189. o.; NA. FO. 371/59072. 8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11. o. 
1691 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 53. o.; NA. FO. 371/59072. 8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/11. o. 
1692 HL. HM. Ig. Biz. 4780. 17. o. (Jelentés Herrfeldt Walter környezettanulmányáról, 1948. szeptember 10.) 
1693 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/2. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/6. o. 
1694 HL. MN. 191/7/82. mf. 34. sz. o. npcs. 7. p. 
1695 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 77. sz. o. npcs. 6. p. 
1696 HL. MN. 102/08/530. cs. 19. o. npcs. 8. p.; Pálffy György osztályvezető mellett (187-441), a Nádor utcai 
épület rendelkezett közvetlen vonallal (188-529; 188-548; 188-566). HL. HM. 825. d. 5. cs. 67. sz. h. pcs. 
1697 HL. MN. 102/08/530. cs. 22. sz. o. npcs. 
1698 A segítségért és technikai magyarázatért baráti köszönettel tartozom Lázin Miklós András Úrnak a 
Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub tagjának. 
1699 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 205-206. o.; ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 24. o. 
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katona politikai csoportfőnököt17001948. szeptember 16-án technikailag berendezett és 
előkészített helyre csalták, a beszélgetés használható rögzítése sikertelen maradt.1701 

A tárgyalt időszakban a csoport felelt az osztály kommunikációs igényeinek technikai 
kielégítéséért. A szervezet fejlődésének következő lépcsőfokaként a csoportból alosztályt 
szerveztek, majd az osztály csoportfőnökséggé alakulását követően még több figyelmet és 
forrást összpontosítottak a területre.1702 Az osztály átköltöztetését a főváros pesti oldaláról, 
a budai Hadik laktanyába – a volt Horthy Miklós útra – a Rádió csoport egy részlegével 
kezdték. Még mielőtt a HM Katona Politikai Csoportfőnökség átköltözött volna a volt 2. 
vkf. osztály elhárító részlegének központjába, a Lehallgató részleg volt az első, ami már 
1946 nyarától készenlétben állt a későbbi áttelepülésre.1703  
 
 
8.5. Határügyi alosztály 
 
A határvadász alakulatok alárendeltségi viszonyának és szervezeti rendjének átalakításával 
a felettes HM Katona Politikai Osztály is átszervezésre került. A határvadász zászlóaljak 
irányítását az osztály keretében, az 1946. március 12-i osztályvezetői parancsra felállított 
Határügyi alosztályon keresztül látták el.1704 Az átszervezés során az első lépések egyike 
volt az ország peremterületén elhelyezkedő zászlóalj-parancsnokságok és a főváros közötti 
kommunikációs kapcsolat megteremtése, ezért a Rádió csoport létszámát az alárendelt 
zászlóaljak számának megfelelően a korábbi 50-ről 62 főre emelték. Az alosztály 
felállítása Németh Dezső vezérkari alezredes HM Gépkocsi Osztályától történt 1946. 
március 15-i áthelyezésével vette kezdetét.1705 Németh áthelyezésén felül az osztály 
elsősorban a határvadász zászlóaljak alárendeltségi viszonyainak átszervezésén dolgozott 
és háttérbe szorult a vezetés kereteinek kialakítása, mert „(…) a szervezésnek ebben az 
időszakában még a megalakítása is háttérbe szorult. (…) talán nem is fordítottuk rá elég 
gondot. Más talán a saját törzsét szervezte volna meg elsőként, de Pálffy elvtárs a csapatot 
tartotta elsődlegesnek. Sokáig persze nem lehetett itt se halogatni.” 1706  Formai 
szempontból a szervezeti feltételeket a Közvetlen csoport 1946. március 22-i 
osztályvezetői parancsba adott megszűntetésével teremtették meg. A Határügyi alosztály 
megörökölte a csoport „L” fedőkódját, amit a gyakorlatban mégsem használt, mert nem 
rendelkezett állománytáblával. Az 1946 márciusában tervbe vett, majd a május 1-től 
érvényes új osztály szervezeti rend alapján az alosztály praktikus okból sem használta a 
fedőkódját.1707 Németh Dezső mellé egyelőre állománytáblázat nélkül került áthelyezésre 
és beosztásra dr. Nyerges Pál őrnagy, Galgóczi Károly tartalékos őrmester, valamint Pataki 
László, Bojcsuk Vladimir és Harangozó Katalin polgári alkalmazottak. Az alosztály 
felállításával egyidejűleg az osztálytörzs szervezete is módosult: felvettek egy határügyi 
szemlélőt, a gépírók száma egy fővel, a Gépkocsi részleg további 5 fő gépkocsivezetői 
hellyel bővült.1708 

                                                 
1700 Pálffy György altábornagyot 1948 februárjában a honvédség felügyelőjének nevezték ki, távozását 
követően Földy Lajos ezredest bízták meg a HM Katona Politikai Csoportfőnökség csoportfőnöki 
tisztségének ellátásával. ÁBTL. 2.1. V-32000/13. 114. o.; HL. Tgy. II/B-4. őe. 7. o. 
1701 FÖLDY 1989a. 52. o.; ÁBTL. 2.1. IV/12. 25., 52. o. 
1702 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
1703 ÁBTL. 2.1. IV/1. 101. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 2-3. o. 
1704 16. melléklet: Honvéd Határőrség Parancsnokság (Határügyi alosztály) szervezeti rendje 1946. 
1705 HL. MN. 102/08/530. cs. 22. sz. o. npcs. 7. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 8. p. 
1706 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 119. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1707 Például: HL. MN. 191/7/82. mf. 29. sz. o. npcs. 5. p., 30. sz. o. npcs. 7. p. 
1708 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 119. o.; HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 14. p. 
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Az alosztály-állomány feltöltésének részeként 1946. április 1-el helyezték át Korondi 
Béla őrnagyot,1709 aki a határőrség I/b. osztályának (kémelhárításának) lett a vezetője.1710 
Az átszervezéssel egyidejűleg a HM KPO-n „az első pillanattól teljesen világos volt, hogy 
az új megbizatást, melyet a réginek, a katonapolitikai osztály vezetésének változatlan 
meghagyása mellett kapott, csak nagyon jó apparátussal (…) lehet képes ellátni.”1711 Ez az 
elv a gyakorlatban azt jelentette, hogy a feladat- és hatalomnövekedés mellett, az osztály 
nem gyengíthette saját vezetését. A belső áthelyezéseket 1946. április 2-től a honvédségtől 
„a Határügyi alosztályhoz később megjelenő állománytáblázatban ideiglenesen (sic!)” 1712 
áthelyezett személyek követték, akik a későbbi Határőrség Parancsnokság törzsét adták.1713 

Az alosztálynak hadosztályt megillető hatásköre volt. Összesen 14+1 határvadász 
zászlóalj tartozott az alárendeltségébe, szervezése magasabb parancsnokságnak felelt meg. 
1946. márciusi megalakítását követően másfél-két hónap kellett ahhoz, hogy az alosztály 
elérje azt a szervezettségi szintet, hogy a Honvéd Határőrség Parancsnokság nevet 
megkapja. A vezetésért felelős szervezet Határügyi alosztályként továbbra is a HM KPO 
alárendeltségében maradt.1714 Az alosztályt az osztálytól távolabb, átmenetileg a Veres 
Pálné utca 1. számú alatt található épületben helyezték el, de 1946 nyarától lépéseket tett 
azért, hogy a Honvéd Határőrség Parancsnokságot átköltöztethessék a Bartók Béla út 24-
26. szám alatti Hadik-laktanyába.1715 

A magyar határőrizet rendszerének átszervezésével és a Határügyi alosztály 
megalakításával, megközelítőleg másfél hónapon keresztül az osztály látta el a határőrség 
irányítását.1716  1946. március végétől az osztály állományába zömmel az alosztály 
létszámterhére, de létező állománytáblázat nélkül gyűjtötték oda a honvédség alakulataitól, 
területi szerveitől és a HM-ből az új beosztásokba kiszemelteket.1717 Kettős helyzetükben 
az áthelyezett személyeket, – bár egy magasabb-parancsnokság, a Honvéd Határőrség 
Parancsnokság állományát alkották – a HM KPO beosztottjaiként folyamatosan 
vezényelték őket ügyeletes törzstiszti szolgálatba is. Az alosztály 1946. május 1-el felvette 
a Honvéd Határőrség Parancsnokság nevet, de a határőrség alakulatainak személyi 
mozgásait leszámítva, a főparancsnokság beosztásait, áthelyezéseit és elbocsátásait a HM 
KPO állományvezetője vezette és, mint alárendelt szervét napi parancsaiban figyelemmel 
kísérte.1718 Ezt igazolja, hogy a parancsnokság megalakulásáról és beosztásairól rendelkező 
miniszteri rendelet1719  és az osztályvezető parancsa a Honvéd Határőrség 
Parancsnokságáról rendelkezett, de zárójelben szerepeltették, hogy valójában a HM KPO 
Határügyi alosztályának beosztottairól volt szó. A parancsnokság az osztály 
állománytábláján „C” fedőkóddal mint a határőrség irányításáért felelős külön alosztály 
szerepelt.1720 

Az alosztály (parancsnokság) kettős helyzetét, valamint az irányítása és vezetése körüli 
személyi és alárendeltségi helyzetet jellemzi, hogy Németh Dezső vezérkari alezredest 

                                                 
1709 HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 9. p. 
1710 ÁBTL. 4.1. A-3442/1. 12. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 121. o.; ÁBTL. 2.1. I/20. 15. o. 
1711 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 119. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1712 HL. MN. 191/7/82. mf. 27. sz. o. npcs. 10. p. (Napi parancs ideiglenes beosztásokról, 1946. április 2.) 
1713 HL. MN. 191/7/82. mf. 29. sz. o. npcs. 5. p.; 27. sz. o. npcs. 10. p.; 32. sz. o. npcs. 7. p. 
1714 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 120. o. 
1715 ÁBTL. 2.1 IV/1. 101. o.; Az épületben az 1. műszaki hadosztály parancsnoksága, a műszaki vezetési 
törzs tartózkodott. Lásd még: 4. melléklet: a katonai hírszerző és elhárító szolgálat budapesti székhelyei, 
1945-1947. 
1716 Egy hónappal később, a Honvéd Határőrség Parancsnokság 1946. május 1-i megalakítása is inkább csak 
névcsere volt, sem mint tényleges változás. 
1717 Például: HL. MN. 191/7/82. mf. 27. sz. o. npcs. 10. p. 
1718 Például: HL. MN. 191/7/82. mf. 40. sz. o. npcs. 6. p. 
1719 HL. HM. 1946. Eln. 14.692 
1720 HL. MN. 191/7/82. mf. 35. sz. o. npcs. 8. p., 42. sz. o. npcs. 6. p. 
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vezérkari főnöknek nevezték ki, míg az alosztály (parancsnokság) állománytábla 1–es 
száma alatt szereplő parancsnoki beosztást betöltetlenül, a gyakorlatban Pálffy György 
vezérőrnagynak tartották fenn.1721 A kezdeti elképzelések szerint a parancsnoki beosztást 
Balgha Sándor nyugállományú ezredes kapta volna meg. Ideiglenes beosztása névlegesen, 
tiszteletdíjasként, nem rendszeresített létszámfeletti állományban történt, majd 1946. július 
1-el kivált az osztály kötelékéből.1722 Látszólagos parancsnokságának két hónapja alatt 
Balghának nem volt tényleges feladata. A valóságban Németh Dezső alezredes végezte az 
érdemi munkát,1723  ezért szerepe hamar feleslegessé vált. A valós alárendeltségi 
viszonyokat szemléltette, hogy a Honvéd Határőrség Parancsnokság és vezetése csak egy 
súlytalan megnevezés és kreáció volt. Érdemi döntési helyzetben az „osztály vezetősége 
(…) határügyi szerve útján a határvadász zlj.-kat utasította” (sic!).1724 

A határőrség átszervezése a HM KPO szűkös személyi és pénzügyi lehetőségein is 
enyhített. A Határügyi alosztály a Veres Pálné utcában, a honvéd kerületi parancsnokság 
épületében került elhelyezésre, őrizetére külön fegyveres őrség alakult. Az alárendelt 
határvadász zászlóaljaktól az osztályhoz vagy az alosztályhoz vezényléssel, de minden 
esetben a határőrség állományának terhére 16 főt jelöltek ki, akiket meghatározott 
időközönként másokkal váltottak fel. Az alosztály rendszeresített létszámának a terhére 
tudták felvenni azokat az alkalmazottakat is, akiket az osztály különböző beosztásaiba 
vezényelhettek az „X” alosztályhoz, az Elhárító alosztály főcsoportjaihoz vagy kisebb 
részarányban más alegységekhez.1725 1946 októberében összesen 12 fő, korábban az 
osztályon foglalkoztatott katona és polgári személy került így vissza különböző 
beosztásokba az osztályra vagy összekötőként az egyes alosztályokhoz.1726 Amikor a 
parancsnokságon önálló Gazdasági Hivatal alakult, a személyi illetmények számfejtése 
szempontjából még 1946. május 1-i formális megalakulását megelőzően, 1946. április 23-
án elvált az osztálytól. Az átszervezések eredményeként 1946. július 1-el pénzügyi-
adminisztratív úton 41 fő került át a Honvéd Határőrség Parancsnoksághoz. A változás 
jelentősége, hogy a Határügyi alosztály létszámkeretének terhére szolgálatot teljesítő, 
valamint a határőrség különböző egységeitől az osztályra vezényelt személyek – a tisztek, 
tiszthelyettesek, legénység és polgári alkalmazottak – illetménye már a parancsnokság 
megalakulását megelőzően az osztályon töltött szolgálatuk ellenére, a Honvéd Határőrség 
Parancsnokság költségvetését terhelte.1727 

Az egységesített struktúrát, vagyis az osztály és a határőr alakulatok összekovácsolását 
különböző együttműködésekkel kívánták elérni. 1946 nyarán az osztály vezetése utasította 
a határőrséget, hogy szervezze meg az osztályon irodai munkát folytató alkalmazottak 
vidéki nyaraltatásának lehetőségét. Az utasítást Németh Dezső vezérkari alezredes küldte 
szét a határvadász zászlóaljaknak, célul tűzve ki, hogy (1) az osztályon és a határőrségnél 
dolgozók megismerjék egymás feladatát, szolgálatát, életét, (2) a két szervezet között a 
„bajtársi érzés (…) elmélyüljön”, (3) az osztály irodai alkalmazottai friss levegőn és 
megfelelő étkeztetés mellett üdülhessenek. Az ország peremterületein elhelyezkedő 
századok és zászlóaljak mérlegelték, hogy az elhelyezést, étkeztetést, kikapcsolódási 
lehetőséget hogyan tudják biztosítani és milyen térítés ellenében. Cserébe az osztály 
felajánlotta a szállás és kikapcsolódás lehetőségét a Budapestre érkező vagy ott átvonuló 
határvadászoknak. Az akció, már csak a legmagasabb szintről érkezett parancsnoki 

                                                 
1721 NA. FO. 371/59072. VIII/4. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/4. o. 
1722 HL. MN. 192/7/82. mf. 52. sz. o. npcs. 7. p. 
1723 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/16. o.; NA. FO. 371/59072. VI/1. o. 
1724 HL. MN. 192/7/82. mf. 57. sz. o. npcs. 9. p. (Napi parancs üdültetési akcióról, 1946. július 16.) 
1725 HL. MN. 191/7/82. mf. 43. sz. o. npcs. 11. p., 45. sz. o. npcs. 5. p., 46. o. npcs. 7. p., 49. sz. o. npcs. 15. p. 
1726 HL. MN. 193/7/82. mf. 84. sz. o. npcs. 6/a. p. 
1727 HL. MN. 192/7/82. mf. 51. sz. o. npcs. 4. p., 66. sz. o. npcs. 5. p. 
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felhívás okán is sikeres volt. Összesen 10 határvadász zászlóalj jelezte, hogy vállalja az 
osztály alkalmazottainak segítését, egyidejűleg és igény szerint összesen 114 fő férfi és 78 
fő nő (az osztály összelétszámának ca. 60 %-a ) elhelyezésével és üdültetésével.1728 A 
szakmai együttműködés fejlesztését közös, a felderítés tárgyában tartott alkalmazó 
megbeszélések segítségével kívánták elérni. Első alkalommal, 1946 novemberében a HM 
KPO 14 főtisztje és tisztje töltött néhány napot Zsámbék területén.1729 A gyakorlatok 
eredményeként a Határügyi alosztály alárendeltségében működő határőr századok Pálffy 
György irányítása alatt egyik legjelentősebb feladatukat hajtották végre 1946 
decemberében: más rendvédelmi szervekkel együttműködve nagy razziát folytattak le a 
soproni határvidék és környéke (az úgynevezett „soproni zsák”) területén.1730  A 
mozgósítás hátterében az a megfontolás állt, hogy kipróbálják, képesek-e koncentráltan 
alkalmazni és az ország peremterületeire telepített erők jelentős részét egyidejűleg 
mozgásba hozni, fenntartva a művelet rejtését. A feladat végrehajtása sikeres volt és 
egyben próbája is annak, amiért Pálffy György irányítása alatt tartották a határőrséget. A 
szervezet képes volt bármikor fegyveres erővel karhatalmi célú feladatot ellátni belföldön, 
ha az MKP érdeke úgy kívánta volna.1731 
 
 
8.6. Adminisztratív egységek 
 
8.6.1. Osztálytörzs 
 
Az osztályvezető irodája és legszűkebb törzse, Kruchina Viktor folyamőr ezredes elvi 
irányítása és felügyelete mellett nem sokat változott. A törzshöz tartozó Gépkocsi részleget 
nem számolva, összesen 7 fő szolgált a Pálffy György közvetlen alárendeltségébe tartozó 
törzsben.1732 Az osztályvezető mellett egy osztályvezető-helyettes, egy segédtiszt, két 
polgári alkalmazott gépírónő, két telefonkezelő és egy küldönc tartozott.1733  Az 
osztályvezető titkárnője Rosenfeld Edit, telefonkezelője Gyárfás Bálintné volt. Az 
osztályvezető-helyettes titkárnője Boda Alice, telefonkezelője Bodi Istvánné volt. A 
Határügyi alosztály 1946. márciusi egyidejű felállításával az osztálytörzs is módosult. A 
segédtiszt állományi helyére az osztályvezető-helyettes után külön határügyi szemlélő, a 
két fő polgári alkalmazott gépíró mellé egy harmadikat vettek fel és a Gépkocsi részleg 
további 5 fő gépkocsivezető hellyel bővült, így az osztálytörzs összlétszáma 25-ről 33 főre 
nőtt.1734 

Az osztály 1946. május 1-el történt átszervezése az átalakított szervezeti rend mellett 
lehetővé tette az osztályvezető általános (adminisztratív) helyettesének hatásköri 
behatárolását és rendelkezési jogkörének korlátozását. Kruchina Viktort kizárólagos 
rendelkezési jog csak az Osztálytörzs, az Őrcsoport keretében működő állományvezető1735, 
a Segédhivatal, a Gazdasági Hivatal és a Jóléti csoport esetében illette meg. A látszólag 
széles adminisztratív hatáskört tovább szűkítette Pálffy, amikor a Segédhivatal és az 

                                                 
1728 HL. MN. 192/7/82. mf. 57. sz. o. npcs. 9. p. 
1729 Az első alkalmazó megbeszélés 1946 novemberében még elmaradt. HL. MN. 193/7/82. mf. 88. sz. o. 
npcs. 4. p., 89. sz. o. npcs. 7. p. 
1730 SZŐCS Ferenc: A soproni razzia. In: Szőcs Ferenc (szerk.): A határőrség megalakulása és harcai a nép 
hatalomért, 1945-1948. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1970. 81-106. o. 
1731 ÁBTL. 2.1. I/14. 14. o.; FÖLDY 1989a. 35-36. o. 
1732 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
1733 NA. FO. 371/59072. VII/1. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1. o. 
1734 HL. MN. 191/7/82. mf. 24. sz. o. npcs. 14. p. 
1735 Keleti Emil hivatásos őrmester. HL. MN. 188/7/82. mf. 55. sz. o. npcs.; HL. MN. 190/7/82. mf. 17. sz. o. 
npcs. 8. p.  
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Osztálytörzs keretében működő Gépkocsi részleg esetében az osztályvezető-helyettes 
döntéseit az Elhárító alosztályvezető javaslataihoz kötötte, míg helyettesének az Elhárító 
alosztályvezető-helyettest jelölte ki. Kruchina feladatai között tisztán csak a Gazdasági 
Hivatal maradt meg, ahol Kruchina mint számadótest parancsnok az elhelyezési és anyagi 
természetű ügyekben dönthetett, ami a korszak gazdasági lehetőségei között inkább volt 
teher, mint lehetőség.1736 

A segédtiszti teendőket az osztály 1945. április 12-i Budapestre költözése óta Riskó 
András tartalékos főhadnagy látta el. Az 1946-os év elejének honvédségi és minisztériumi 
létszámleépítések az osztályt és személyesen Riskót is érintették. Az osztály más 
beosztottaihoz hasonlóan a miniszter rendeletileg 1946. február 23-al őt is nem-tényleges 
állományviszonyba helyezte. Ezt követően Pálffy György, az állományrendezéssel 
elbocsátásra került polgári alkalmazottak korábban született listáját kibővítette. Riskó 
miniszteri nem-tényleges viszonyba helyezésével egyidejűleg és visszamenőleg további 4 
fő beosztottat bocsátott el az osztályról annak érdekében, hogy Riskó Andrást és három 
másik katona állományú beosztottját mint polgári alkalmazottat 1946. március 1-el 
visszahozhassa. Riskó ezt követően, mint polgári alkalmazott mégsem vállalta a szolgálatot, 
1946. március 31-ével kivált. Helyére 1946. április 1-el az Igazoló csoport március 12-i 
megszűnésével vezető beosztás nélkül maradt dr. Parádi István őrnagyot nevezték ki.1737 A 
segédtiszti beosztást Parádi 6 hónapig, szeptember 30-ig töltötte be és ez idő alatt Kruchina 
Viktor bizalmas szövetségesének bizonyult.1738 Parádit az 1946. október 1-i osztály 
állománytábla kiadásával kapcsolatos személyi változások részeként a HM Személyügyi 
Osztály a HM Elnökség állományába helyezte át. Utódja Lukács György százados lett, aki 
1946. október 1. és 1948. október 1. között töltötte be a segédtiszti pozíciót.1739 

A segédtiszt legfontosabb feladata továbbra is az osztályvezetői iroda működtetése, az 
osztály irányításához szükséges adminisztratív támogatás biztosítása volt. A hivatalos 
ügyintézéseken túl a leglényegesebb a hetente, általában két alkalommal kibocsátott 
osztályvezetői napi parancsnok kiadása volt. Ezt az osztályvezető útmutatása és a 
minisztérium által kibocsátott, a beosztottakat érintő változások parancsba foglalásán 
keresztül eszközölte. 1946 tavaszától a több példányban készülő parancsnok meghatározott 
rendben kerültek kiadásra és ismertetésre. Először az osztálytörzs vezetője, az 
osztályvezető helyettes kapta kézhez, majd megkapták a Veres Pálné utca 1.-ben található 
Határügyi és „X” alosztályok. Ezt követően a parancsnok útja a következő volt: Elhárító 
alosztály (vezetője), I., II., III., IV. főcsoport, Nyilvántartó iroda, Rádió csoport, Gazdasági 
hivatal, Gépkocsi részleg, Segédhivatal, Jóléti csoport, Őrcsoport, majd végül 
visszakerültek a segédtiszthez.1740 
 
 
8.6.2. Segédhivatal 
 
Az osztály megnövekedett létszáma és tagozódása ellenére még mindig a Segédhivatal 
viselte az adminisztrációs teher jelentős részét. 1946 tavaszától a létszáma 5 fő volt.1741 A 
hivatal vezetője, Hartai Ernő őrnagy mellett Varjas Endre írnok, Németh Erzsébet és 

                                                 
1736 HL. MN. 191/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 6. p. 
1737 HL. MN. 102/08/530. cs. 16. sz. o. npcs. 7. p., 17. sz. o. npcs. 4., 8-9. p., 21. sz. o. npcs. 7. p. 
1738 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 194. 
o.; Dr. Parádi István 1946. szeptember 30-ig tartó segédtiszti beosztása meghatározó szereppel bírt az 
osztályvezető-helyettes angol hírszerzéssel való kapcsolatfelvétele és információszolgáltatása során. 
1739 ÁBTL. 2.1. VII/41. 35. o.; HL. MN. 193/7/82. mf. 81. sz. o. npcs. 7. p. 
1740 NA. FO. 371/59072. III/8. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o. 
1741 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o., V/1. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o., VII/1. o. 
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Faludy Margit gépíró polgári alkalmazottak és Noviczky Pál HM altiszt küldönc 
szolgált.1742  

A hivatal működését jelentősen akadályozta a bizalmas ügykezelés hiánya. A hivatali 
beosztottak alacsony száma mellett az osztály alkalmazottai egész nap különböző 
ügydarabok számának és aktáinak keresgélésével bízták meg őket. 1743  Az osztály 
megalakulása óta az egyes ügyeket HM elnökségi és általános iktatószámok folyószám 
szerinti számozásával látták el.1744  A hivatal ügykezelésének hátránya a nem-
kartotékrendszerű nyilvántartásra vezethető vissza, ami a munkafolyamatokat akaratlanul 
is akadályozta. Az iktatókönyvben egyenként, de szám szerint lehetett csak megkeresni az 
egyes aktákat, ami akkor okozott komoly fennakadást, ha az iratokat kikérő alkalmazott 
csak az ügydarab tárgyára hivatkozott. A rendszerezést tovább nehezítette, hogy az ügy 
első iktatószámát kapta az ügydarabok gyűjtőaktája abban az esetben is, ha a későbbiek 
során új iratok keletkeztek, de azok már folyószám szerinti új számozást kaptak. Az ebből 
fakadó szertelen keresgélés gyakran teljesen megakasztotta a Segédhivatal munkáját, ezért 
1946. március 19-e után az osztály csoportjaitól egy-egy főt kellett kijelölni, akik a 
munkaidő kezdete és vége előtti egy-egy órával leadhatták igényeiket vagy átvehették a 
szükséges ügydarabokat.1745  A folyamatos zavartalan hivatali munka érdekében az 
illetéktelen belépést megtiltották, kivéve a főcsoportvezető vagy felettese írásban 
engedélyezett rendkívül sürgős és fontos ügyekben.1746 A szigor másik oldala, hogy a 
nyaralások során a katonai üdülők igénybevételének lehetőségeiről vagy a hadbiztosi- és 
nevelőtiszti tanfolyamra jelentkezés feltételéről a beosztottak egy iktatott ügydarabból 
tájékozódhattak, amit ugyancsak Segédhivatalban kérhettek ki helybeni elolvasásra.1747 Az 
osztályon mind gyakoribbá vált és nagyszámú indokolatlan távolmaradások miatt 
ugyancsak a Segédhivatalra és a segédtisztre hárult a feladat, hogy a napi jelenléti 
nyilvántartást megszervezzék. 
 
 
8.6.3. Gazdasági Hivatal 
 
Az osztály létszámbővülésével a Gazdasági Hivatal a megnövekedett munkaterhe miatt 
1946. április 10-én elfoglalta a Nádor utcai épület félemeletén a 100/a-b. és c. irodáit.1748 A 
hivatal Kiss Géza százados gazdászati tiszt (a hivatal főnöke) vezetése alatt az osztály 
gazdasági ügyeinek intézéséért felelt.1749 Az osztály átszervezését követően állományába 
összesen 7 fő tartozott.1750 A hivatal főnöke mellett egy fő épületkezelő, két katonai és egy 

                                                 
1742 NA. FO. 371/59072. VIII/7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/8. o. 
1743 HL. MN. 102/08/530. cs. 23. sz. o. npcs. 6. p. 
1744 HL. HM. 825. d. 5. cs. 21. sz. h. pcs.; HL. HM. 826. d. 140. sz. h. pcs. 
1745  Például Hadfi (Halák) János, a szombathelyi 3. honvéd ügyészség soproni fiók-büntetőintézet 
kulcsárának ügye, ami a 1946 és 1947 között az 105.852/1946., 202.596/1947., 202.771/1947, 203.559/1947., 
204.048/1947., és 206.208/1947. számú folyószám szerinti ügydarabokat is tartalmazta az 105.852/1946. 
szám alatt. HL. HM. 1946. Eln. 105.582 
1746 HL. MN. 102/08/530. cs. 23. sz. o. npcs. 6. p. 
1747 111.553/eln.kat.pol.-1945. sz., lásd: HL. MN. 192/7/82. mf. 70. sz. o. npcs. 7. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 
78. sz. o. npcs. 15. p. 
1748 HL. MN. 191/7/82. mf. 38. o. npcs. 12. p., 49. sz. o. npcs. 7. p. 
1749 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
1750 Az egyes határkörökre vonatkozóan: Gál Gyula gazdásztiszt hadnagy (a GH főnök közvetlen helyettese, 
épületkezelőségi ügyek, az épületkezelő mesteremberek felett való közvetlen intézkedés), Kuszter Lajos 
polgári alkalmazott (polgári alkalmazottak illetmény-ügyei, ezekkel kapcsolatos levonások, polgári- és 
katona állományúak túlmunkadíj-ügyei), Kosztik János főtörzsőrmester (vezényelt határőr legénység 
illetményei, tüzelő kiadása, őrizetesek élelmezése, a cipész feletti közvetlen intézkedés, anyagleltárak 
vezetése), Kirchhofer Irén polgári alkalmazott (élelmiszer pótjegyek, villamos bérletek, OTBA (Országos 
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polgári számvivőtiszt, egy gépírónő és egy küldönc szolgált.1751 Ide került 1946. október 
végével, kollektív szerződéses szakmunkásként egy HM-tól vezényelt lakatos. Az osztály 
mint számadótest négy pénztárkulccsal rendelkezett, kettőt-kettőt Kiss Géza, a hivatal 
főnöke és Pánti András, épületkezelő őriztek.1752  

A romló gazdasági helyzetben tilos volt a magán célú vagy nem kiadmányozási joggal 
rendelkező vezető által aláírt táviratot küldeni, távolsági beszélgetést folytatni, HM szervet 
külső számon hívni, végül pedig a közvetlen városi telefonhívásokat is megszűntették az 
osztály készülékeiről. 1753  Megszüntették a nem a szolgálat érdekében vagy nem 
megfelelően kérvényezett utazások megtérítését, majd a kiállított menetlevelekről – a 
további visszaélések elkerülése érdekében – folyószámszerinti nyilvántartást kellett vezetni 
alosztályvezetői- és helyettesi ellenjegyzés mellett.1754 Életbe lépett az a változás, hogy a 
Gazdasági Hivatal és nem a Jóléti csoport intézte az alkalmazottak részére az élelmiszer 
jegyek és pótjegyek kiosztását. A pénzromlás mértékére tekintettel 1946. június 1-től az 
osztályon dolgozó összes közalkalmazott minden héten megkapta az illetményét, amelyet 
hétről hétre új szorzószámokkal állapítottak meg. Mivel a bérszámfejtést gyorsan kellett 
végezni, nem csak teher volt a hivatal alacsony számú beosztottainak, de képtelenek is 
voltak reagálni a gyorsan változó pénzügyi helyzetre. Az osztály kerületi kirendeltségeinek 
felállításával a rendelkezés a vidéki beosztottakra is vonatkozott, akiknek szintén meg 
kellett oldani a heti kifizetések átvételét és visszajuttatását. Az illetményeket 1946. július 
1-től hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön fizették ki az aznap érvényes adópengő 
jelzőszám alkalmazásával. Későbbi felvétel esetén is csak a korábban megállapított 
összegben. Aki kihagyta és nem vette fel időben az illetményét, annak számolnia kellett az 
osztályon gyakran fellépett pénzhiánnyal is.1755 

A pénzromlás megállítása és az új fizetőeszköz, a Forint 1946. augusztus 1-i bevezetése 
nem jelentette azt, hogy az osztály financiális nehézségei rövidtávon enyhültek volna.1756 
A minisztériumi és az osztályra vonatkozó éves költségvetés új pénznemben megállapított 
összege reálértéken „korlátozott, ill. szűkre szabott” volt. Az osztály pénzügyi lehetőségeit 
Pálffy György röviden úgy foglalta össze, hogy „a személyi kiadásokon /: illetményeken :/ 
kívül a dologi kiadásokra valószínűleg egész csekély fedezet fog rendelkezésre állni”.1757 
Ez az állapot egészen az 1947-ig kihatott szakfeladatok ellátása körül tapasztalt 
állapotokra.1758 Az osztály minisztériumi ruhaigényléseit a hivatal intézte, de a budapesti 
és vidéki katona állományúak esetében az új típusú, korábban vételezett egyenruházati 
cikkekről nem volt nyilvántartás, azt utólag „becsületszóra kiállított nyilatkozatban” 
igyekeztek pótolni.1759  Az osztály pénzügyi helyzete 1946 novemberére javult 
valamelyest,1760 amikor a kifizetések korábbi rendjének visszaállítása mellett már béren 
felüli juttatásként, összesen 143 darab kedvezményes áron megváltható havi bérletjegyet 
ajánlott fel az osztály alkalmazottainak. A korábbi bérfizetési rend 1946. szeptember 1-el 

                                                                                                                                                    
Tisztviselői Betegbiztosító Alap) ügyek, a számlák csekkforgalom útján történő kiutalásával kapcsolatos 
ügyek), Kiss Géza gazdásztiszt őrnagy (egyes beosztottak által el nem intézhető ügyek, készpénz kifizetések 
– illetményügyek kivételével – , ruházati ügyek, hitelek kezelése). HL. MN. 7. d. 30. őe. 62. csf.-i npcs. 13. p. 
1751 NA. FO. 371/59072. VII/1., VIII/7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1., VI/8. o. 
1752 HL. MN. 192/7/82. mf. 75. sz. o. npcs. 7. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 86. sz. o. npcs. 10. p. 
1753 HL. MN. 192/7/82. mf. 34. sz. o. npcs. 7. p., 71. sz. o. npcs. 5. p. 
1754 HL. MN. 193/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 5. p., 78. sz. o. npcs. 6. p. 
1755 HL. MN. 191-192/7/82. mf. 39. sz. o. npcs. 5. p., 43. sz. o. npcs. 5. p.; 52. sz. o. npcs. 4. p. 
1756 ROMSICS 2005. 288-290. o.; GYARMATI  2011. 82-85. o. 
1757 HL. MN. 192/7/82. mf. 54. sz. o. npcs. 7. p. (Napi parancs a takarékoskodásról, 1946. július 5.) 
1758 PIL. 274. f. 11. cs. 15. őe. 26. o.; ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 27. o. 
1759 HL. MN. 192/7/82. mf. 73. sz. o. npcs. 6. p. (Napi parancs ruházati cikkekkel való ellátás bejelentésére, 
1946. szeptember 10.); Az országos tapasztalat alapján és a háborút követő hiányos nyilvántartást csak utólag 
lehetett pótolni. 
1760 HL. MN. 193/7/82. mf. 87. sz. o. npcs. 5. p. 
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állt vissza, amikor havonta kétszer, hó elején és közepén fizették ki ismét az illetményeket. 
A válság és fizetési napok visszaállítását a beosztottak nem minden esetben tudták követni. 
Mivel a fizetési előlegkérelmeket zavarták a hivatalt működését, Pálffy a 
pénzügyminiszteri rendelkezés által kiszabható fegyházbüntetés terhe mellett megtiltotta 
azt. A visszaélések másik formája a gyakran változó pénzügyi helyzetben megtűrt 
meghatalmazás útján történt illetményfelvételek kapcsán alakult ki. A személyes jelenlétet 
1946. szeptember végétől ismét megkövetelték, kivételt csak a kirendeltségek állománya 
élvezett. A kifizetések során még így is előfordult, hogy hiány keletkezett az osztály 
pénzkészletében. A gyakorlatban a plusz illetmény-kifizetés kedvezményezettjét nem 
tudták megállapítani, így csak azt kérhették, hogy az indokolatlan többlettel rendelkező 
alkalmazott a különbözetet önként szolgáltassa vissza.1761 

Az illetmények kifizetése egyedül a Veres Pálné utcában lévő Határügyi- és „X” 
alosztály esetében történt ettől eltérően. Egyrészt, a határőrség átszervezését követően 
1946 májusáig a Határügyi alosztályhoz áthelyezett, a Honvéd Határőrség Parancsnokság 
személyzeti alapját alkotó beosztottak illetményügyeit is az osztály hivatala végezte. 
Másrészt, a megváltozott alárendeltségi viszonyok alapján a szerződéses polgári 
alkalmazottak illetmény-felvételezését az újonnan kialakított csoportok szerint kellett 
végezni.1762 Bár nem kellett a határőrségtől az osztályra tartósan vezényeltek illetményét 
fizetnie, a személyek étkeztetését még mindig a Gazdasági Hivatalnak és ezáltal a Jóléti 
csoportnak kellett megoldania. 

Amikor a korábban szociális céllal alakított Jóléti csoport 1946. október 19-el megszűnt, 
feladatait a Gazdasági Hivatal vette át. A Jóléti csoport megszűnésével a szakszervezeti 
ügyek is átkerültek a hivatal ügykörébe. Ezt követően a jelentősebbtől a jelentéktelenebbig 
terjedő szociális ügyeket, így például a ruha és Karácsony előtti kedvezményes áron 
vásárolható erős-, savanyú-, méz- és malátaméz cukorkák osztását is a hivatal 
alkalmazottai végezték az illetményfizetést követő 3 napon belül. Az osztály gazdasági 
helyzetéről és az állomány életkörülményeiről megállapítható, hogy az az 1946 második 
felében tapasztalt pozitív változások további eredményeként 1947-től már jobb képet 
mutatott,1763 de az országos átlaggal megegyezően, még messze állt a háborút megelőző 
színvonaltól.1764 
 
 
8.6.4. Gépkocsi részleg 
 
A Gépkocsi részleg az osztály szállítási feladataiért volt felelős, szervezetileg az 
osztálytörzs része volt. Állományába 19 fő tartozott: a részlegvezető és a garázsmester 
mellet 13 sofőr, két szerelő és két utánpótlásért felelős polgári alkalmazott.1765 A részleg 
telephelye 1946. június 30-ig a Szent Imre herceg út1766 8. szám alatti, majd 1946. július 1-
el a Káplár utca 4. szám alatt található garázsban volt. A részleg vezetője 1945. augusztus 
15. óta Lukács György főhadnagy volt, aki 1946. október 7-ig látta el ezt a beosztást.1767 A 
részleg felügyeletét alosztálya ismételt megalakulása, azaz 1945. november 1. óta Gát 

                                                 
1761 HL. MN. 192/7/82. mf. 70. sz. o. npcs. 8. p., 75. sz. o. npcs. 8. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 78. sz. o. npcs. 
10. p., 85. sz. o. npcs. 6. p. 
1762 HL. MN. 191/7/82. mf. 34. sz. o. npcs. 6. p., 36. o. npcs. 5. p. 
1763 ÁBTL. 4.1. A-1363/1. 28. o.; HL. MN. 193/7/82. mf. 86. sz. o. npcs. 6. p., 96. sz. o. npcs., 97. sz. o. npcs. 
5. p., 98. sz. o. npcs. 6-7. p., 99. sz. o. npcs. 
1764 GYARMATI  2011. 82-85. o. 
1765 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12., V/1. o.; NA. FO. 371/59072. III/8-9., VII/1. o. 
1766 1953-tól Villányi út (Budapest XI. kerület). 
1767 HL. MN. 191/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 4. p., 45. o. npcs. 3. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 59. sz. o. npcs. 7. 
p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 81. sz. o. npcs. 7. p. 



211 
 

Zoltán látta el.1768 Felügyeleti jogkörét az „X” alosztály 1946. július 5-i megszűnésével az 
Elhárító alosztályvezető Földy Lajos ezredes örökölte meg, akinek anyagnyilvántartás és 
anyagellenőrzés szempontjából Kiss Géza századost, a GH főnökét is alárendelték.1769 

1945 júniusában a részleg még 11 gépjárművel rendelkezett, amiből egy tehergépkocsi 
és öt motorkerékpár volt. A fennmaradó 5 gépkocsi a háborúból visszamaradt rossz 
állapotú jármű volt. Ha ez az állapot egy év alatt nem is változott, a létszámnövekedéssel a 
járműpark is nőtt. Az 1945. évi állapotokhoz képest 1946 tavaszára már javult az osztály 
gépkocsi ellátottsága és minősége. 1946 májusában ezt úgy érzékelték a beosztottak, hogy 
„akkor már voltak gépkocsijaink is.”1770 A részleg járműparkját továbbra is zömmel 
különböző német típusok alkották, amelyeket a háború előtt vagy folyamán gyártottak: 
Opel, Mercedes, Volkswagen, Adler, Wanderer, Krupp, Buick, Citroen típusú gépkocsik, 
Zündapp és BMW motorkerékpárok, de előbbiek alacsony, alig féltucatnyi száma nem 
könnyítette meg az egységes járműállomány és szervízelés problémáit.1771 

A gépkocsikra és gépkocsik vezetőjére 1946. május 10-el egy forgórendszert alakítottak 
ki a személyzet és a járművek optimális kihasználása érdekében. Minden héten egy napot 
töltött a jármű a szervizben, sofőrje aznap le is ápolta. Egy következő napon a gépkocsi és 
vezetője ügyeleti időn túl, délután 16 órától másnap reggel 8-ig ügyeleti szolgálatot látott 
el az ügyeletes törzstiszt rendelkezésére állva. Egy héten mindenki csak egy napot 
tölthetett ügyeleti szolgálatban. Az ügyeletet követő napon a gépkocsit és a 
gépkocsivezetőt nem lehetett ügyeleti szolgálatba vezényelni. A fenti döntéssel az egy éve 
megoldatlan ügyeleti rendszert szabályozták újra, mert akkor a gépkocsik alacsony száma 
miatt csak ügyeletes motorkerékpárt tudtak folyamatos 24 órás szolgálatra vezényelni. Az 
ügyeletes gépjármű és vezetőjének szolgálatba vezénylését 24 órával a szolgálat előtt a 
segédtisztnek kellett jelenteni, aki a rendelkezésre állás tényét az ügyeletes tiszttel 
láttamoztatta. Az ügyelet ideje alatt a gépjármű és sofőrje az ügyeletes tisztnek volt 
alárendelve, de utóbbi felelt azért, hogy a gépjármű az ügyelet ideje alatt bármelyik 
pillanatban rendelkezésre álljon. A hét fennmaradó négy napját annak a részlegnek 
tartották fenn, amelyiknek a jármű használatra ki lett utalva. Egyben megtiltották, hogy a 
gépjárművek vezetője mindig más legyen, a kijelölt személy felelt a járműért, a város 
határát csak alosztályvezető parancsra léphette át. Személycserét csak a Gépkocsi részleg 
vezetője és az osztályvezető-helyettes döntése alapján lehetett eszközölni.1772  
 
 
8.7. Egyéb szervezeti egységek 
 
8.7.1. Szakszervezeti alcsoport 
 
A Honvédelmi Minisztérium Szakszervezeti Csoportja az osztályon szakszervezeti 
alcsoporttal rendelkezett, de a beosztottak érdekképviseletén és a szociális 
segítségnyújtáson túl lehetőségei korlátozottak voltak. A Szakszervezeti alcsoport a 
szociális céllal felállított Jóléti csoport részeként, az osztály létszámfeletti állományának 
keretében működött. Egyetlen komolyabb rendezvénye feltehetően az 1946. május 1-i 

                                                 
1768 HL. MN. 192/7/82. mf. 64. sz. o. npcs. 13. p. 
1769 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 9-10. p.; A lépéssel a Kruchina Viktor hatáskörét a Gazdasági 
Hivatal felett továbbra is csak szűkebb értelmében lehetett értelmezni. 
1770 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 196. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1771 HL. MN. 102/08/527. cs. 24. sz. o. npcs. 4. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 6. p.; Lásd még: 3. 
melléklet: az osztály Gépkocsi részlegének állománya, 1945-1946. 
1772 HL. MN. 191/7/82. mf. 38. sz. o. npcs. 6. p., 42. sz. o. npcs. 5. p. 
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minisztériumi közös felvonuláshoz történő csatlakozás megszervezése volt. A Jóléti 
csoport 1946. október 19-el megszűnt és feladatait a Gazdasági Hivatal vette át.1773 
 
 
8.7.2. Jóléti csoport 
 
A Jóléti csoport állományát 1946. május 31-ig még mindig csak létszámfeletti 
alkalmazottakkal töltötték fel, ami a beosztottak között is bizonytalanságra adott okot. A 
csoport állományviszonya – a rendszeresített beosztásokban dolgozókhoz képest – 
létrehozása óta rendezetlen volt. A csoporthoz beosztott összesen 8 fő létszámfeletti 
állományviszonyban látta el feladatát: egy felügyelő, négy szakács és három 
felszolgáló.1774 A többi részlegtől abban különbözött, hogy a csoportnak feltételezhetően 
nem volt csoportvezetője, csak felügyelője:1775 Győrffy Erzsébet polgári alkalmazott.1776 

Mivel az alkalmazottak már régóta valós beosztás nélkül szolgáltak vagy a korábbi 
elbocsátások előtt kerültek a csoportra, Pálffy az osztály létszámrendezésével megüresedett 
helyekre helyezte át őket. Az 1946. tavaszi állományrendezést és átszervezéseket követően 
a beosztottak 1946. június 1-el az I. és III. főcsoport állománybővítésével szabaddá vált 
rendszeresített beosztásokba kerültek. Az osztályvezető június 1-el Vajda László, Fekete 
Gyula és Szász Istvánné polgári alkalmazottakat a III., míg Gerstenmayer Ilona polgári 
alkalmazottat az I. főcsoporthoz helyezte át, végül visszavezényelte őket a Jóléti 
csoporthoz. A létszámfeletti állományban maradt 4 fő alkalmazottat, köztük két szakácsot 
1946. augusztus 15-el bocsátották el.1777 

A Jóléti csoport tevékenységét még mindig az osztály alkalmazottainak havi béréből 
levont 4 %-os összegből gazdálkodó „jóléti alap” -ból igyekezett finanszírozni. A feladatot 
a romló gazdasági helyzetben egyre nehezebben lehetett teljesíteni. A csoport az étkeztetés 
minőségének javításán túl a beosztottak részére tűzifát osztott, amit fajegy ellenében, de 
akár még kedvezményesebb – 10 mázsa fa után például 8 mázsáról szóló utalvánnyal – 
váltószámokkal és részletre vásárolhattak.1778 

A Jóléti csoportot, amelynek működése egyre szimbolikusabbá, lehetőségeit tekintve 
pedig mind korlátozottabbá vált, 1946. október 19-el szűntették meg és feladatait az a 
Gazdasági Hivatal vette át, amely már korábban is az alkalmazottak illetményéből vonta le 
az elkülönített jóléti alaphoz történő hozzájárulások összegét. A csoport korábbi szociális 
szerepe is háttérbe szorult. A Gazdasági Hivatalra hárult feladatok 1946 őszére egyelőre 
csak a Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete HM fiókja által kiutalt cikkek átvételére 
szorítkozott. A változás hátrányos következménye, hogy a csoport volt létszámfeletti tagjai 
közül senki sem került át a Gazdasági Hivatalhoz. A hivatal a meglévő beosztottakkal látta 
el a plusz feladatot, ami a jóléti ügyintézés időbeli és személyi korlátozásával járt. Másik 
oldalról elkerülhetővé vált, hogy a beosztottak a Gazdasági Hivatal főnöke megkerülésével 
és tudta nélkül ruházati cikkeket igényeljenek, amit korábban nem csak rászorultság 
alapján osztottak szét.1779 
 
 

                                                 
1773 HL. MN. 191/7/82. mf. 34. sz. o. npcs., 193/7/82. mf. 86. sz. o. npcs. 6. p. 
1774 NA. FO. 371/59072. VII/2. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/2. o. 
1775 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. III/1-2., 6. o.; NA. FO. 371/59072. V/1-2. o., VIII/5. o. 
1776 A beosztást 1945. november 12. óta látta el. HL. MN. 189/7/82. mf. 68. sz. o. npcs. 12. p. 
1777 HL. MN. 102/08/530. cs. 49. o. npcs. 12. p.; HL. MN. 192/7/82. mf. 50. sz. o. npcs. 12. p., 65. sz. o. npcs. 
14. p. 
1778 HL. MN. 102/08/530. cs. 43. sz. o. npcs. 5. p.; HL. MN. 193/7/82. mf. 79. sz. o. npcs. 6. p., 80. sz. o. 
npcs. 7. p. 
1779 HL. MN. 193/7/82. mf. 86. sz. o. npcs. 6-7. p. 
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8.7.3. Orvosi (gyengélkedő) szoba 
 
Az osztály már nem rendelkezett beosztott vagy vezényelt egészségügyi személyzettel, de 
volt egy gyengélkedő (orvosi) szobája, és a foglyok nagy számára és a beosztottak 
egészségügyi ellátására tekintettel rendelkezett kirendelt orvossal is.1780  
 
 
8.7.4. Könyvtár szoba 
 
A beosztottak önképzésének támogatása érdekében 1946. november elején az osztály 
megnyitotta saját könyvtárszobáját. A könyvtár olvasótermének felügyelője Sommer Klára, 
az Elhárító alosztály-közvetlen Nyilvántartó iroda polgári alkalmazottja volt.1781 A Nádor 
utcai épület I. emeletének 6-os számú helyiségében kialakított szobában az összes belföldi 
napilappal, valamint heti és havi folyóiratokkal ellátott könyvtárszoba hétköznap reggel 8 
órától délután 16:30-ig, szombaton 13 óráig állt az alkalmazottak rendelkezésére. Ezt a 
széles használati időt két héttel később leszűkítették, az olvasószoba látogatását 
újságolvasás céljából hétköznap csak 11 és 14, valamint 16 és 16:30, hétvégén 11 és 14 óra 
között engedélyezték. A könyvtári órákat szerdára és szombatra, 12 és 14 közötti időszakra 
korlátozták. A könyvtár létesítésének mottója az volt, hogy „az osztály minden tagja 
számára, hogy feladatát jól elláthassa, szükséges, hogy tájékozott legyen a bel és 
külpolitikai eseményekről és általános műveltségét továbbfejlessze.”1782 Az ötlet a HM 
hasonló irányú könyvtárfejlesztésének osztály szintű másolása lehetett. Ezt követően az 
osztály könyvtára elkezdte az újabb kiadású keleti és nyugati szakirodalom beszerzését, az 
állomány önképzésének támogatását. Hogy a kezdeményezés ne legyen öncélú, Pálffy 
György a főcsoport és irodavezetőket is felszólította: tegyenek azért, hogy a beosztottak 
gyakran látogassák a könyvtárszobát, amelyet a bel- és külpolitikai ismeretek fejlesztésére 
a Nyilvántartó iroda által felhasznált sajtótermékekkel is ellátták. A könyvtár 1946. 
november végén az osztályon belül a nyilvántartással együtt más helyre költözött.1783 
 
 
8.8. Őrcsoport 
 
Az Őrcsoport feladatszabása szerint ellátta a Nádor utcai épület és a foglyok fegyveres 
őrzését,1784 alárendeltségébe tartozott a raktár1785 és a fogda. A csoport parancsnoki és 
fegyvertiszti tisztségét hivatalosan 1946. március 31-ig töltötte be Párkány János, aki előbb 
vezényléssel, majd május 1-el áthelyezés útján került a Honvéd Határőrség 
Parancsnokságra és kivált az osztály állományából. A csoport vezetését április 1-el 
Párkány János korábbi helyettese, Ugrai Ferenc alhadnagy vette át, ezzel egyidejűleg a 
helyettesi pozíciót megszűntették.1786 Vezetése alatt és a csoport alárendeltségébe 28 fő 
tartozott: a csoportvezető és helyettese mellett1787 20 fő őr (fogolyőr), egy foglár, egy 
portás, egy gépírónő, valamint az Ügyeletes nyomozó alcsoport szervezeti keretében egy 

                                                 
1780 HL. MN. 193/7/82. mf. 48. sz. o. npcs.; 78. sz. o. npcs. 5. p. 
1781 HL. MN. 194/7/82. mf. 95. sz. o. npcs. 4. p.; Sommer Klárát 1946. május 1-el a Határügyi alosztályhoz 
osztották be, majd vezényléssel került a Nyilvántartó iroda polgári alkalmazott gépírói helyére. 
1782 HL. MN. 193/7/82. mf. 90. sz. o. npcs. 12. p. (Napi parancs a könyvtár szobáról, 1946. november 8.) 
1783 HL. MN. 194/7/82. mf. 94. sz. o. npcs. 9. p., 95. sz. o. npcs. 4. p., 99. sz. o. npcs. 7. p. 
1784 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/12. o.; NA. FO. 371/59072. III/8. o. 
1785 HL. MN. 102/08/530. cs. 18. sz. o. npcs. 9. p.; Az alárendeltségi viszonyok és az Őrcsoport feladatai 
alapján feltételezhető, hogy a raktár az osztály fegyverraktárát jelentette. 
1786 HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 9. p., 27. sz. o. npcs. 6. p., 42. sz. o. npcs. 6. p. 
1787 1946. május 1-el a tisztség megszűnt, helyén egy fő őr beosztás került kialakításra. 
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fő csoportvezető és három polgári alkalmazott nyomozó.1788 Az alcsoportot Hevesi István 
1946 tavaszától hivatásos alhadnagyi rendfokozatban vezette egészen 1946. október 8-ig, 
amikor osztályon belüli áthelyezésével Papp Gábor tartalékos őrmester vette át a helyét.1789 

Az őrséget már korábban is nagy arányú személyi fluktuáció jellemezte, mert azt a 
gyakran változó nyomozói kar állományából töltötték fel. Az osztályvezető számára a 
nyomozók nagy száma miatt egyértelmű volt, hogy az osztályon megszervezett Ügyeletes 
nyomozó alcsoportot is itt, az Őrcsoport állományából állítja fel. Az 1946. eleji 
állományrendezés és elbocsátások lebonyolítása során a szakmai szempontból képzettebb 
katona és polgári állományt meg akarták kímélni, ezért az elbocsátások a pótolható, 
kevésbé fontos beosztottakat, így éppen a nyomozói kart sújtották. Mivel az 1945. őszi 
választásokat követően az épület őrzése kiemelt feladattá vált, Pálffy György elrendelte az 
osztályon szolgáló, katonai kiképzésben nem részesült polgári alkalmazott előadók és 
nyomozók katonai kiképzését, hogy az Őrcsoport alacsony létszámát szükség esetén 
pótolni lehessen. A főcsoportoknak meghatározott sorrendben kellett a szükséges számú 
beosztottat az Őrcsoport parancsnokának rendelkezésére bocsátaniuk, aki megszervezte, 
hogy a feladatellátás mellett mindannyian rövid katonai kiképzésben is részesüljenek. A 
felkészülés részeként, az 1945 őszi fegyvernyilvántartások elkészítését követően, 1946. 
április 17. és 20. között ismét felmérték az osztály által kiadott lőfegyvereket.1790  

Az osztály fegyveres felkészítésén túl, az 1946. márciusában 30 fős összlétszámú 
csoport hiányzó létszámát tartós vezénylések útján próbálták kiegészíteni. Először a 
honvédségi alakulatoktól 6 főt, majd a Honvéd Határőrség Parancsnokság 1946. májusi 
megalakulását követően az egyes határvadász alakulatoktól további 16 főt vezényeltek, 
hogy a Veres Pálné utcai alosztályok1791 és a Nádor utcai osztály védelmét megerősítsék. A 
vezényelt honvédeket általában havonta váltották, vonultatták be származási 
csapattestükhöz és gondoskodtak újabb tartós vezénylésekről.1792  
 
 
8.8.1. Fogda 
 
Az Őrcsoport alárendeltségébe tartozó fogdában a foglyok őrizetét az Őrcsoport látta el, a a 
főfoglár Sásdy Károly alhadnagy volt. Ha a számuk csökkent is, még mindig előfordultak 
szökések a Nádor utcai épületből.1793 Nagyobb problémát jelentett a fogvatartottak nagy 
száma és a fogda állapota. Az osztály működésében tapasztalható visszásságok jelentős 
részét az őrizetesek állapotán, a velük szemben foganatosított eljárásokon, a fogva tartás 
körülményein keresztül kétségkívül le lehetett mérni. Az élelmezés nem megfelelő 
mennyisége mellett az élelmiszer minősége és a fogdahelyiségek tisztasága is kívánnivalót 
hagyott maga után. A rossz élelmezési viszonyok miatt 1946. október 1-től elrendelték, 
hogy a Gazdasági Hivatal az őrizetesek étkezéséről élelmiszervizsgálati jegyzőkönyvet 
vezessen, amit a konyhában helyeztek el. A mindenkori osztály ügyeletes tisztnek 
szolgálati ideje alatt legalább egyszer ellenőriznie kellett az étel minőségét és az ellenőrzés 
eredményét köteles volt a jegyzőkönyvbe írni. 

                                                 
1788 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. V/1., VI/8-9. o.; NA. FO. 371/59072. VII/1., VIII/7. o. 
1789 HL. MN. 193/7/82. mf. 81. sz. o. npcs. 7. p. 
1790 HL. MN. 102/08/529. cs. 71. sz. o. npcs. 11. p.; HL. MN. 102/08/530. cs. 22. sz. o. npcs. 6. p.; HL. MN. 
191/7/82. mf. 31. sz. o. npcs. 7. p. 
1791 Ugyanitt került elhelyezésre a Határügyi alosztály, az „X” (Hírszerző) alosztály és az 1. honvéd kerületi 
parancsnokság. 
1792 HL. MN. 191/7/82. mf. 26. sz. o. npcs. 8. p., 28. sz. o. npcs. 6., 7. p., 43. sz. o. npcs. 11. p.; HL. MN. 
192/7/82. mf. 63. sz. o. npcs. 5., 6. p. 
1793 HL. MN. 192/7/82. mf. 65. sz. o. npcs. 7. p. 
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Az Őrcsoport vezetőjének gondoskodnia kellett arról, hogy az őrizetesek orvosa hetente 
legalább egyszer megvizsgálja az élelmet és a tapasztalatokat a vizsgálati jegyzőkönyvben 
rögzítse.1794 Hogy ne legyen különbség az őrizeteseknek kiosztott és az ügyeletes tisztnek 
felszolgált ételt között, Pálffy György a következő szigorításokkal élt a minőségvizsgálat 
során: „(…) utasítom az őrpk.-t [őrparancsnokot – D. F.], hogy a mindenkori ügyeletes 
tisztet értesítse az őrizetesek vacsorájának időpontjáról, abból a célból, hogy az ügyeletes 
tiszt a vacsorakiosztáshoz személyesen lemenjen és az őrizeteseknek kiosztott élelmet 
megízlelje. Megtiltom, hogy az ügyeletes tiszt számára az ételt felvigyék, mert ebben az 
esetben előfordulhatna az, hogy jobbminőségű élelmet vinnének fel neki, nem pedig azt, 
amelyet az őrizetesek valóban kapnak. Az élelmiszer vizsgálati jkv. vezetésének pedig az a 
célja, hogy az ügyeletes tiszt a való helyzetnek megfelelő megfigyelést vezethesse be a jkv.-
be. Az őrpk. tartozik az őrizetesek ebédjének időpontjáról értesíteni a sgt.-t [segédtisztet – 
D. F.], aki az aznap szolgálatba lépő ügyeletes tiszt tudtára adja azt, hogy utóbbi – 
ugyanolyan feltételek mellett, mint a vacsorát – az ebédet is megízlelje. Ha az ügyeletes 
tiszt szolgálatilag távol van, akkor helyette a sgt. tartozik az őrizetesek ebédjét megízlelni 
és megfigyelését a jkv.-be bevezetni.”1795 

Az osztályvezetői szigort egy egyedileg nem ismert minőségi probléma, feltehetően 
ételmérgezés válthatta ki. Az októberi eseményeket követően 1946. november 1-el a Jóléti 
csoport létszámfeletti állományába tartozó két őrizetes szakácsa közül Ruzsák Józsefet 
saját kérelmére bocsátottak el az osztály kötelékéből. Az élelmezés minőségének javítását 
célzó rendelkezéseket követően, 1946. október 26-27-én rendelték el a fogdahelyiségek 
ciánozását és ezzel együtt a fertőtlenítését is.1796 Az őrizetbe vett személyeket ezután nem 
is fogadták be a fogdába, ha azokat a Buda-Dél Internálótáborból vagy más hatóságtól 
kísérték be, de előzőleg nem fertőtlenítették őket és a fővárosi Fertőtlenítő Intézet erről 
igazolást nem állított ki.1797 

Az egyes higiéniai és élelmezési kifogások már korábban is fenn állhattak egy szűkös 
alapterületi épület pénzügyileg szegény osztályának fogdahelyiségeiben, ahol 
létszámkorlát nélkül zsúfolták össze az őrizeteseket. Talán csak véletlen egybeesés, de 
Kruchina Viktor működése összefüggésben állt a hirtelen jött, majd a hetekkel később 
elfeledett reformokkal. Kruchina az őszi hónapokban folyamatosan látott el ügyeletes 
törzstiszti szolgálatot, így alkalma volt lejutni a fogdákba. Az angol ellenérdekelt 
szolgálattal történt kapcsolatfelvételét követően családi vonalon és az angolok oldaláról is 
kérték, keresse meg Pokorny Zsigmond Ákos főhadnagyot,1798 akiről feltételezték, hogy a 
HM KPO fogságában volt. Kruchina keresésbe kezdett, a Nádor utcai épület udvarán 
letakarva álló autó rendszámából megállapította tulajdonosát és a 2. számú zárkában 
megtalálta Pokorny-t.1799  Ezt jelentette Bartha Albert honvédelmi miniszternek és 
győzködte, hogy a Nádor utcai állapotokról személyesen is győződjön meg, de ő kitérő 
választ adott.1800 Feltehetően ekkor, Kruchina egyéni nyomozását követően, valamikor 
1946. október és november folyamán, még az 1946. decemberi nagy letartóztatási hullám 
előtt vált nyilvánvalóvá, hogy Kruchina kihasználta az ügyeletes törzstiszti és 
osztályvezető-helyettesi beosztásából fakadó előnyét és lejárt az őrizetesekhez. 

A fogda helyiségekre vonatkozó szabályok a koncepciós „köztársaság elleni 
összeesküvés” felderítési szakaszát követő letartóztatásokkal egyidejűleg megszigorodtak. 
                                                 
1794 HL. MN. 193/7/82. mf. 78. sz. o. npcs. 5. p. 
1795 HL. MN. 193/7/82. mf. 80. sz. o. npcs. 5. p. (Napi parancs élelmiszer vizsgálati jegyzőkönyv vezetéséről, 
1946. október 4.) 
1796 A katonai szolgálat fogdáinak későbbi – változatlan – állapotáról lásd: KUBINYI  1989. 250. o. 
1797 HL. MN. 193/7/82. mf. 86. sz. o. npcs. 13. p., 94. sz. o. npcs. 7. p. 
1798 ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 9. o. 
1799 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 51. o. 
1800 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 74. o.; ÁBTL. 2.1. IV/1. 92. o. 
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1946. december 3-tól Pálffy György parancsban tovább szűkítette azok számát, akik az 
őrizetesekhez lemehettek. A foglyok őrzéséért felelős Őrcsoport szolgálatban álló tagján és 
a csoport vezetőjén kívül senki sem látogathatta és ellenőrizhette a fogdahelyiségeket, még 
az ügyeletes törzstiszt, tiszt és nyomozótiszt sem. Ebből következik, hogy nem csak az 
élelmezés és tisztaság érdekében tett lépések garanciájául szolgáló személyeket mellőzték, 
de lépésüknek szakmai és konspirációs okai voltak, amikor a nyomozások kezdete előtt (az 
osztályvezetőn kívül) csak az Elhárító alosztály vezetőjének és helyettesének, így Földy 
Lajosnak és dr. Vértes Imrének engedélyezték, hogy személyesen lemenjenek a fogdába. 
Fentiek ismeretében és néhány nappal később Pálffy még inkább kiterjesztette a 
korlátozásokat. Nem csak azok körét szabta meg, akik lemehettek az őrizetesekhez, de 
gyakorlatilag azt is parancsba adta, hogy ki nem. Ezzel párhuzamosan, személyes 
indokaira hivatkozva, 1946. december 6-án felmentette Kruchinát a további ügyeletes 
törzstiszti szolgálatok ellátása alól.1801 

                                                 
1801 HL. MN. 193/7/82. mf. 97. sz. o. npcs. 9. p., 98. sz. o. npcs. 4. p. 
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9. TÁRS- ÉS PARTNERSZERVI KAPCSOLATOK  
 
 
9.1. A szovjet-magyar együttműködés 
 
9.1.1. A szovjetek és a magyar katona hírszerző és elhárító szolgálat megszervezése 
 
A HM KPO tényleges működtetésében az MKP és rajta keresztül a megszállt ország 
ügyeiben illetékes SZEB elnöki tisztségét betöltő Szovjetunió vett részt. Az osztály 
létrejöttétől a párizsi békeszerződés ratifikálásáig tartó másfél-két éves tevékenysége során 
mindvégig érvényesült a szovjet fél felettes elhárító és hírszerző szerveinek felügyelete és 
indirekt irányítása. A megalakult katonai hírszerző és elhárító szolgálat léte kritikával volt 
illethető egy korlátozott szuverenitással bíró ország lehetőségei közt. A magyar állam 
hatalmi jogosítványait a győztes szövetségeseket tömörítő SZEB gyakorolta, de a HM 
KPO megalakulásánál egyértelműen a szovjet szervekkel történő együttműködést mondták 
ki. 1802  A szovjet-magyar kooperáció a magyar fél alárendeltségét feltételezte, de a 
szovjeteknek is érdekükben állt egy partnerszolgálat, mert „a SZEB nem várhatja meg, 
amíg a Vörös Hadsereg ellen fegyveres felkelést szerveznek. A szovjet hatóságoknak joguk 
van (mindent) látni, tudni és ellenőrizni.” 1803 

A politikai rendészeti szervek születéséhez hasonlóan rövidesen két katonai szolgálatot 
is életre hívtak Magyarországon. Tevékenysége során mindkét katonai szolgálat 
együttműködött az országot megszállva tartó Szovjetunió illetékes szerveivel, de a 
debreceni HM KPO esetében egyértelmű és deklarált volt, hogy „a katonapolitikai és 
hírszerző osztály tevékenységét szíves jóváhagyásával a megfelelő szovjet szervekkel szoros 
együttműködésben folytatná.”1804 A kialakult szervezeti párhuzamosságban az MKP által 
életre hívott HM KPO élvezhette a szovjetek támogatását és segítségével magába 
olvasztotta a konkurens HM 40. osztályt.1805 Az osztály rendezetlen viszonyok között 
kezdte meg tevékenységét és a szovjet fél volt az, aki hivatalos felkérés útján legalizálta a 
magyar katonai szolgálat működését.1806 

Az osztály megalakulását követő években a szovjet fél igényei érvényesültek. Ők 
parancsolták meg vagy hagyták jóvá az osztály vezető beosztásaira történő kinevezéseket, 
szervezeti átalakítások és alárendeltségi viszonyok megváltoztatását.1807  A magyar 
határőrség átszervezése, megerősítése és a HM KPO-nak 1946 márciusában történt 
alárendelése a szovjetek utasításra és támogatása mellett történt. A második világháborút 
követő szuperhatalmi szembenállás kezdetén az osztály Hírszerző alosztályát az 1945 
márciusát követő másfél évben háromszor oszlatták fel és más elnevezés alatt szervezték 
újjá, hogy ezzel is rejtsék a nyugati szolgálatok előtt. A katonai hírszerzés minden 

                                                 
1802 A magyarországi nyugati szövetséges SZEB képviselők viszonylag hamar szembesültek a hivatalos 
feladatszabása mögött meghúzódó szovjet érdekkel. A brit hírszerző szolgálat magyarországi hírigényei 
között megjelent a magyar-szovjet összeköttetés és együttműködés rendszere (ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 63. o.), 
amit 1946-ban sikerült megismerniük. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o.; NARA. RG. 226. B. 38. 
BDUX-18. 2. o.; NA. FO. 371/59072. III/9. o. 
1803 FEITL 2003. 14. o. 
1804 HL. HM. 1945. Eln. 20.269 (Kat. Pol. és Hírszerző osztály felállítása, 1945. március 12).; HL. Tgy. II/B-
4. őe. 4. o. (A MNVK 2. csoportfőnökség és elődszervezeteinek története 1945-1977.) 
1805 A HM 40. osztállyal szembeni szovjet bizalmatlanság egyik oldala, hogy nem sokkal korábban egyik 
vezetőjét, Kruchina Viktort a szovjet NKVD kémkedés vádjával tartóztatta le és tartotta fogva. Részben az 
NKVD-hez (MVD-hez) és személy szerint Michail Iljics Belkin altábornagy nevéhez kötötte Péter Gábor a 
Kruchina elleni sikertelen merényletet is 1947-ben. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66., 171. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-
1414. 112. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 66.; KRUCHINA é.n. 330-331.; ÁBTL. 2.1. VII/12. 3. o. 
1806 HL. HM. 1945. Eln. 30.790 
1807 FÖLDY é.n. 5. o.; FÖLDY 1989a. 24-25. o. 
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feloszlatását megelőzte egy megbeszélés, ahol a részletekről Pálffy György, Gát Zoltán és 
a szovjetek közösen egyeztettek. Amikor 1946 tavaszától a háborús bűnösökkel szemben 
folytatott nyomozómunka jelentősége érezhetően csökkent, a feladatellátás súlypontja a 
nyugati szövetséges hatalmakkal szemben folytatott hírszerző tevékenységre helyeződött 
át,1808 ami sokkal inkább szolgált közvetlenül szovjet, mint magyar érdeket.  

A szovjet és a magyar kapcsolattartás két szálon történt:1809 a magyar katonai szolgálat 
vezetője hivatalosan a SZEB-en keresztül, közvetve a szovjet hírszerzés (felderítés) és a 
(kém-) elhárítás vonalán érintkezett egymással. Ezen belül jól elkülöníthetőek egymástól 
azok a szintek, amelyek a középvezetői szinttől kiindulva a legfelső vezetői szinteken értek 
össze. Másrészt, a szovjet és magyar szolgálatok viszonylatában beszélhetünk nem 
hivatalos kapcsolatokról is.1810 A bizalmatlanság légkörében a hivatalos információs 
csatornákat egészítették ki azok az átláthatatlan személyes hálózatok, amelyek átszőtték a 
magyar katonai szolgálatot és gyakran hitelesebb és közvetlenebb információforrást 
jelentettek a korábban még ellenséges oldalon álló szovjet szerveknek.1811 
 
 
9.1.2. A szovjet és a magyar hírszerzés és elhárítás hivatalos együttműködése 
 
A hivatalos kapcsolat a legfelsőbb szinteken a HM Katona Politikai Osztály székhelye 
(Nádor utca 9.) és az NKVD1812 budapesti központja (Vilma királyné út 33.) között jött 
létre.1813 A magyar katonai hírszerző és elhárító szerv a szovjet hírszerző és elhárító 
szervekkel tartotta a kapcsolatot.1814 A legmagasabb szintű kapcsolat az elhárítás vonalán 
Michail Iljics Belkin altábornagy volt, aki hivatalosan a SZEB Szovjet Katonai Képviselet 
összekötő részlegének volt a vezetője, valamint a közép-európai szovjet elhárítást 
(NKGB1815) irányította a Baden bei Wien-i központjából.1816 Helyettese, majd utódja1817 
Nikolaj Pavlovics Velikanov tábornok volt. Az NKVD budapesti központjának feje 

                                                 
1808 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o.; FÖLDY 1989a. 24. o. 
1809 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 169. o. 
1810 A megszállt országban egyértelmű volt a SZEB-en keresztül gyakorolt szovjet dominancia. A szovjet 
tanácsadók hivatalosan csak 1948-ban jelentek meg Magyarországon (ÁBTL. 2.1. IV/5. 85-86. o.), de már 
léteztek szovjet-magyar összekötők (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26.). A szovjet-magyar kapcsolatokra 
jellemző tanácsadói rendszer leghamarabb 1945-ben, a politikai rendészeti szerveknél, majd 1948-tól a HM-
ben jelent meg. BARÁTH 2012. 49-50. o.; BARÁTH 2010. 358-360. o.; BARÁTH 2011. 29. o. 
1811  A két szervezet kapcsolatának és együttműködésének feltáratlan és valószínűleg kontúrjaiban 
megismerhető oldala, hogy a HM KPO is figyelemmel kísérte a szovjetek magyarországi ügynökeit. NARA. 
RG. 226. B. 38. BDUX-21. 4-5. o.; Az angolszász ellenérdekelt szolgálatok jelentései még azzal a 
lehetőséggel is eljátszottak egy esetben, hogy egy magyar irányítás alatt álló beszervezett személy a 
szovjetekhez akart beépülni. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-7. 4. o.; A témára vonatkozóan, de más 
időszakról: KOVÁCS Tamás: Adalékok a magyarországi szovjet érdekeltségek és kémek megfigyeléséhez. In: 
Boda József (szerk.): Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és a titkos adatgyűjtés 
világából (1785-2011). Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Budapest, 2012. 189-198. o. 
1812 A szovjet NKVD-t a hivatkozott időszakban, 1946 márciusában átszervezték, feladatát a MVD vette át. 
PRINGLE 170-171., 175. o.; SZÁSZ 1989. 365. o. 
1813 NA. FO. 371/59072. III/9. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10 II/13. o. 
1814 Földy Lajos visszaemlékezése alapján az elkövetkező években fokozatosan alakult ki az a gyakorlat, 
hogy a magyar államvédelmi szervek polgári oldalon az MVD-vel (Belügyminisztérium), katonai vonalon az 
MGB-vel (szovjet Állambiztonsági Minisztérium) tartottak fenn szorosabb együttműködést. FÖLDY é.n. 5. o.; 
SZÁSZ 1989. 154-155. o. 
1815  NKGB (Narodnij Komisszariat Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi): a szovjet Állambiztonsági 
Népbiztosság 1941 júniusában alakult az NKVD külföldi hírszerző és belső elhárító szervezeti elemeiből. 
1946-ban MGB (Minyisztyersztvo Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi) (szovjet Állambiztonsági 
Minisztérium) néven szervezték át. PRINGLE 2006. 174-175. o. 
1816 FÖLDY é.n. 5.; FÖLDY 1989a. 24. o.; FÖLDY é.n. 5.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o. 
1817 BIRSTEIN 2012.; PRINGLE 2006. 19. o. 
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Anatolij Nyikolajevics Kondratov vezérőrnagy volt, aki hivatalosan a SZEB Katonai 
Osztályának vezetését látta el. A katonai szolgálat jelentései minden nap Kondratov 
tábornoknak, néhány esetben pedig Vlagyimir Petrovics Szviridov altábornagynak, a 
magyarországi SZEB helyettes vezetőjének továbbították.1818 

A HM KPO a szovjeteket leginkább érdeklő külföldi eredetű vagy külföldre vonatkozó 
információkat két egymástól független vonalon szerezte be.1819 A határon túli felderítést és 
hírszerzést a Gát Zoltán ezredes által vezetett Hírszerző alosztályon keresztül valósult meg. 
A hírszerzéstől 1946-ban fokozatosan elkülönült a Földy Lajos ezredes Elhárító 
alosztályának alárendelt, Kornis Pál tartalékos százados főcsoportvezető, illetve Serényi 
István százados vezetése alatt álló IV. (politikai) főcsoport 2. (külügyi) csoportja, amely az 
ország területén működő nyugati képviseletekkel szemben fejtette ki tevékenységét. A két, 
egymástól független vonal az osztályvezető, Pálffy György vezérőrnagy szintjén futott 
össze, ahol az egyes jelentésekben foglalt információkat egyeztették. A katonai szolgálat 
által készített összefoglaló jelentéseket minden nap továbbították a szovjet NKVD 
budapesti központjának. A szovjet igények kiszolgálásához az osztályvezető és a HM KPO 
vezető beosztottai minden olyan apró információt továbbítottak, amelyről feltételezték, 
hogy érdekelheti a partnerszolgálatokat, függetlenül attól, hogy a másik fél kérte-e a 
magyar segítséget vagy sem. A politikai hírszerzés egy külön útját járta az osztály Rádió 
csoportja, amely dr. Haris Ervin őrnagy irányítása alatt külföldi rádióadók lehallgatása 
útján szerezte be a nyugati rádióállomások által sugárzott híreket. Ezeket kivonatos napi 
jelentés formában felettesein keresztül továbbította a döntéshozóknak és a szovjet 
partnerszerveknek.1820 

A második világháborút követő hónapokban a korábbi szovjet-angolszász szövetség 
lazulni látszott. A szovjet politikai irányváltás eredményeként a HM KPO irányítása és 
feladatszabása is megváltozott. A magyar határon túli katonai hírszerzést és felderítést 
irányító Gát Zoltán és az elhárításért felelős Földy Lajos, utóbbi visszaemlékezése szerint 
„természetesen szoros kapcsolatban voltunk a megfelelő szovjet szervekkel.”1821 1945 
végére a HM KPO-n érezhető volt, hogy a háborús bűnösök üldözése lassan le fog kerülni 
a napirendről.1822 A megszállt országban, de szovjet sugalmazásra a hírszerző és elhárító 
szolgálat klasszikus feladatellátására jellemző feladatszabás ismét előtérbe került. 
Utóbbiak eredményeként már 1945 és 1946 fordulójától a Szovjetunió támogatni kezdte a 
nyugati szövetségesekkel szemben folytatott magyar hírszerzés, felderítés és támadólagos 
elhárítás megszervezését és folytatását. A magyar katonai hírszerzés létezését a nyugati 
államok korábban csak azért tűrték meg, mert a hivatalos indoklás a Magyarország 
határain kívüli nyomozásokat, a háborús és népellenes cselekmények elkövetésével 
gyanúsítható személyek felkutatását helyezte előtérbe. A megszállás alatt álló Ausztriában, 
Olaszországban és Németországban 1945 decembere és 1946 augusztusa között 
lelepleződött vagy szovjetellenes indíttatásukból átállt magyar hírszerzők is érezték a 
hírigény változása mögött meghúzódó szovjet érdeket és felismerték, hogy a korábbi 
feladataik veszített jelentőségéből. A feladatszabás már az ellenérdekelt amerikai, brit és 
francia szolgálatok tevékenységének és ügynökhálózatának felderítésére, a nyugati 
szövetséges reguláris erőknek a megszállt Ausztriában, Németországban és 
Olaszországban végzett csapatmozgásaira irányult.1823 

                                                 
1818 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 2. o. 
1819 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-5., BDUX-7., BDUX-9., BDUX-19., BDUX-21. stb. 
1820 NA. FO. 371/59072. III/9. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10 II/13. o.; NARA. RG. 226. B. 38. 
BDUX-24. 2. o. 
1821 FÖLDY 1989a. 24. o. 
1822 ZINNER 1989. 402. o. 
1823 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 3-8. o. 
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9.1.3. Személyes kapcsolatok a szovjet és a magyar szolgálatok között 
 
Az osztályon a kommunista párttagság és a kommunizmusba vetett hit helyett gyakran vált 
az opportunizmus szükséges kellékévé, míg a szovjetekkel ápolt barátság gyakran a 
kényszerű szükségszerűség talaján állt. Mégis, a vezető beosztással járó hivatalos szovjet 
kapcsolat mellett mindenkinek volt egy-egy olyan epizód az életében, amit nem, vagy csak 
elferdítve tárt fel mások előtt. A szervezeti hierarchiában a felsőbb vezetőktől az alsóbb 
beosztotti szintig találunk egyes személyekhez kötődő szovjet partnerszervi kapcsolatot. 
Az osztály orientációja szempontjából a felsőbb szinteken lévő személyes kapcsolatok a 
legfontosabbak,1824 míg a népesebb számú beosztottak között csak elvétve és példaszerűen 
maradt nyoma egy-egy korábbi szovjet kötődésnek. 

Pálffy György osztályvezető szovjet támogatása és az MKP-n belüli elfoglalt pozíciója 
mindenki számára egyértelmű volt. Bár a tárgyalt időszakban a szovjetek jellemzően még 
nem látogatták a Nádor utcai épületet,1825 Pálffy György sűrűbben járt a szovjet SZEB 
Vilma királyné úti képviseletére. Az, hogy HM KPO-n létező szovjet ügynökhálózatnak ő 
is tagja volt, az MKP vezetése előtt csak a Rajk László ellen konstruált per előkészületei és 
Pálffy György letartóztatását követően nyert bizonyosságot.1826 

A katonai hírszerzés megszervezője és vezetője, Gát Zoltán 1944 végén átállt a 
szovjetekhez, ahol az elhárító szervek munkáját segítette, majd 1945 tavaszán Moszkvába 
szállították ahol megbízták a magyar katonai hírszerzés megszervezésével.1827 Gát az 
osztály katonai hírszerzése által az NKVD-nek hivatalos úton továbbított információkon 
felül később is gyakori személyes látogatója volt a szovjet partnerszervek Vilma királyné 
úti székhelyének.1828 

A katonai elhárítást vezető Földy Lajos az osztályvezetővel való személyes ismeretsége, 
kommunista kötődése, jó szervezőképessége és a szovjetek támogatása miatt került az 
alosztály élére.1829 Mindenki számára egyértelmű volt, hogy amennyiben Pálffy György 
egyszer elhagyja az osztály állományát, Földy veszi át a helyét és ez szovjet jóváhagyást 
feltételezett.1830  A szovjetekkel ápolt hivatalos szolgálati kapcsolatán túl Földy 
megemlékezett az ilyenkor szokásos „baráti” kapcsolatról és „bizalmi” viszonyról is: 
„igyekeztem korrekt baráti kapcsolatot kialakítani, abban az őszinte meggyőződésben, 
hogy az adott történelmi időszakban ez a helyes, elkerülhetetlen és a magyar társadalmi 
fejlődés érdekeit is csak így lehet szolgálni. (...) ez igen jól sikerült is. (...) alá akarták 
velem íratni a szokásos nyilatkozatot, de elfogadták érvelésemet, hogy én nem vagyok 
ügynökük, hanem őszinte barátjuk, ne alázzanak meg, mert rám anélkül is mindig 
számíthatnak, amíg a pártvonal a szovjet és a magyar érdekeket, a közös cél elérést 
szolgálja.”1831 Ha a szovjetek elfogadták érvelését és eltekintettek formális beszervezésétől, 

                                                 
1824 Pálffy György osztályvezető, Kruchina Viktor általános osztályvezető-helyettes, valamint Földy Lajos 
elhárító, Gát Zoltán hírszerző alosztályvezető. 
1825 ÁBTL. 2.1. I/105. 6. o.; ÁBTL. 2.1. I/105-a. 30., 33. o. 
1826 OKVÁTH  2012a. 69. o. 
1827 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10 II/18. o.; NA. FO. 371/59072. IV/2-3. o.; ÁBTL. 2.1. VII/38. 1-3. o.; 
HL. HM. 825. d. 5. cs. 52. sz. h. pcs.; Hasonló utat járt be Szentfalvy Jenő címzetes alezredes is. 
1828 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 13. o. 
1829 HL. HM. 1945. Eln. 127.587; HL. MN. 185/7/82 mf. 3. sz. bi. ti. pcs. 
1830 HL. Tgy. II/b-4. őe. 7. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/17. o.; NA. FO. 371/59072. IV/2. o.; Ez 
a nap 1948. augusztus 18-án jött el, amikor Földy Lajos elfoglalta a HM Katona Politikai Csoportfőnökség 
csoportfőnöki beosztását. 
1831 FÖLDY é.n. 5. o. 



221 
 

azért „személyes” kapcsolatban maradtak a magyar katonai elhárítás, majd 
csoportfőnökség vezetőjével.1832  

Dr. Vértes Imre 1945 tavaszán, mint Pálffy barátja került az osztályra. Mindvégig az 
osztályvezető bizalmasaként, a katonai elhárítás helyettes vezetőjeként szolgált. Vértes 
zsidó származása miatt munkaszolgálatosként került ki a keleti hadszíntérre, ahol szovjet 
hadifogságba esett. A fogságban önként állt a kommunisták közé, elvégzett egy elhárító 
tanfolyamot az NKVD-nél és szolgált a szovjet hadseregben.1833  Mint elhárító 
alosztályvezető-helyettes, az NKVD mintájára megszervezte az osztály személyi és 
belbiztonsági ellenőrzését.1834 

A támadólagos elhárításért, a magyarországi nyugati képviseletekbe történő behatolásért 
az Elhárító alosztály IV. (politikai) főcsoportjának 2. (külügyi) csoportja felelt. A főcsoport 
élén Kornis Pál tartalékos százados állt, a csoport vezetéséért Serényi István százados felelt. 
Mindketten folyékonyan beszéltek oroszul és gyakori látogatói voltak az NKVD Vilma 
királyné úti központjának. Kornis Pál, mint munkaszolgálatos a második világháború alatt 
a keleti hadszíntéren szovjet hadifogságba esett. Partizántanfolyamot végzett, a hadifogság 
alatt politikai munkába kezdett és megtanult oroszul. Az osztály életének kezdeti 
időszakában a háborús bűnösök elleni nyomozásokban vett részt, majd 1945 májusától az 
osztály MKP párt alapszervezetének megválasztott titkára volt.1835  Az osztály és 
alosztályvezetők mellett Kornis középvezetőként is bejáratos volt a szovjetekhez, amit 
mind főcsoportvezetői, mind párttitkári tisztségének köszönhetett, de közvetve mindegyik 
feltételezte a szokásosnál szorosabb kapcsolatot.1836 

Kornis Pál alárendeltségében, csoportvezetői beosztásában szolgált Serényi István 
százados, aki az angolszász képviseletek tevékenységéről, a velük szimpatizáló 
magyarokról gyűjtötte az adatokat.1837 Serényi István a keleti hadszíntéren szolgált zsidó 
származású munkaszolgálatosként, majd szovjet hadifogságba esett és partizántanfolyamot 
végzett. 1944 novemberétől alhadnagyként szolgált a Vörös Hadseregben, 1945 márciusáig 
összekötőtisztként állt a Vörös Hadsereg és a Cseh Légió között. Részt vett a 
Magyarország és Csehszlovákia területén zajló harcokban, majd saját kérelmére 1945 
márciusában Debrecenbe irányították, ahol 1945. március 23-án a HM KPO-n kínáltak 
neki beosztást.1838 A szovjet fegyveres erőknél ellátott feladat jellegéről Pálffy György 
véleményezése tett említést, miszerint „a Vörös Hadsereg Parancsnokságánál teljesített 
igazolt kémelhárító szolgálat” 1839-ot, valamint a minisztériumi véleményezésében: „a kat. 
pol. oszt. vezetője szerint Serényi István az oszt.-on teljesít fontos bizalmi beosztást, orosz 
nyelvtudása valamint szakmai gyakorlata az oszt.-on szintén nélkülözhetetlenné teszi.”1840  

Az egyszerű polgári alkalmazottak csoportjában Páricsi Ernő, az osztály nyomozója tért 
ki visszaemlékezésében a párhuzamos kapcsolatra: „arra kaptam parancsot, hogy az 
N.K.V.D. parancsnokságnak segítsek a fasiszták, háborús bűnösök felkutatásában. (…) 
Hosszú ideig kaptam /létszámban voltam az NKVD-n (sic!)/ természetbeni ellátást tőlük. 

                                                 
1832 FÖLDY 1989a. 27. o. 
1833 ÁBTL. 2.1. IV/53. 6/6. o.; HL. HM. 1945. Eln. 26.429;  
1834 NA. FO. 371/59072. IV/8-9. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10 II/25. o. 
1835 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 45-46. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 1. o. 
1836 NA. FO. 371/59072. III/9. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o. 
1837 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/23. o.; NA. FO. 371/59072. IV/6-7. o. 
1838 HL. HM. 825. d. 5. cs. 22. sz. h. pcs. 
1839 HL. HM. 1945. Eln. 122.029 (Serényi Istvánnak Zuszmánovics alezredes által kiállított igazolványának 
magyar nyelvű fordítása, 1945. május 24.)  
1840 HL. HM. 1945. Eln. 23.180 (Kérelem Serényi Istvánnak a Vörös Hadsereg állományában viselt 
rendfokozata elismerésére, 1945. április 30.) 
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(…) A magyar munkaköröm mellett (sic!) 1947. februárig teljesítettem kisegítő szolgálatot. 
(…) Én akkor már a HM katona Def. osztály pk. helyettese1841 voltam.”1842 

A magyar és szovjet szervek között a vezetők szintjén hivatalos összekötők, 1843 
valamint személyes kapcsolatok hálója biztosította a szovjet információigény kielégítését 
és az értesülések ellenőrzést. A szovjetekkel ápolt személyes „baráti” viszony egyet 
jelentett egy kiérdemelt illékony bizalommal, amiért egy megszállt országban uralkodó 
ellenséges légkörben a magyar félnek nap mint nap bizonyítania kellett jó szándékát. A 
kiérdemelt, de egyúttal felelősségteljes bizalom közege volt a HM KPO is. Ha voltak is 
ellentétek a szervezeten belül, a kulcsfontosságú pozícióban lévő vezető beosztottakat 
összekötötte MKP párttagságuk és a Szovjetunió helyi képviselőivel ápolt kivételezett 
viszonyuk. 
 
 
9.2. Együttműködés a polgári államvédelmi társszervvel 
 
Szakmai vonalon a HM Katona Politikai Osztály a Belügyminisztérium és a Magyar 
Államrendőrség (MÁR) szerveivel alakított ki szorosabb szakmai kapcsolatot.1844 Ezek 
közül a legfontosabb a polgári (államvédelmi) társszervével, a MÁR Budapesti és Vidéki 
Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályaival, majd MÁR Államvédelmi Osztályával 
való együttműködés volt.1845 A két szervezet szempontjából a leglényegesebb kérdés az 
együttműködés és a szervezeti rivalizáció, valamint a párhuzamosságból származó 
gyakorlati előnyök és nehézségek voltak. 

A súrlódások a hatáskörök gyakorlati elhatárolása során, a polgári államvédelmi 
szerveknek adott jogszabályi felhatalmazás miatt leginkább a kezdeti időkben jelentettek 
problémát. S szabályozás híján – mert ez nem volt tisztázott – aki elfogta a háborús vagy 
népellenes bűntett elkövetésével gyanúsított személyt, általában az zárta le az ügyet.1846 A 
párhuzamosság a két szervezet 1945. évi megalakulásától, egészen összevonásukig1847 
megmaradt: „1950-ig az ÁVH. és a Kat. Pol. munkaterülete csak formálisan volt 
                                                 
1841 Páricsi Ernő a hivatkozott időben az 1946. június 15-én alakult miskolci katona politikai „D” kirendeltség 
polgári alkalmazott nyomozója volt. HL. MN. 102/08/530. cs. 48. sz. o. npcs. 10. p. 
1842 HL. Tgy. 292. d. 3065. őe. 62., 71. o. (Páricsi Ernő visszaemlékezése) 
1843 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-26. 
1844  Az osztály feladatellátása során kapcsolatot épített ki a jelentős állami szervekkel. A Magyar 
Államrendőrségtől a katona politikai beosztottak nyomozati és szakmai képzésére a Budapesti Főkapitányság 
Bűnügyi Osztálytól Kelemen József rendőr főhadnagyot vezényelték, aki 1945 októberétől 1946. április 25-
ig tartózkodott az osztályon (HL. MN. 189/7/82. mf. 63. sz. o. npcs. 6. p.; HL. MN. 191/7/82. mf. 35. o. npcs. 
4. p.). Az osztály szoros kapcsolatban állt a háborút követően tovább működő Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hivatallal (KEOKH). A hivatali összekötője Czingler őrnagy volt, aki azokról a külföldi 
állampolgárokról gyűjtötte az információt, akik tartózkodási engedélyt igényeltek Magyarország területére 
(NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/17. o.; NA. FO. 371/59072. IV/1. o.). A BM Útlevél Osztálya az 
útlevelet igénylő katona állományú magyar állampolgárok szándékáról átiratot küldött az osztálynak, annak 
állásfoglalását kérve. A kérvényeket véleményezésre megkapta az Elhárító alosztály és a Hírszerző alosztály. 
A katonai elhárítás a katona személyek kérelmeit egyszerűbb esetben rutinszerűen láttamozta, máskor csak az 
ellenőrzéseket követően küldte vissza (HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 201. o.). A katonai hírszerzés a 
véleményezésre beérkezett útleveleket jóváhagyta vagy elutasította. A jóváhagyott kiutazások előtt a 
kérelmezőt behívatták az osztályra és a szovjet kilépő pecsét megadását a kérés (feladat) teljesítésétől tették 
függővé (NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/9. o.; NA. FO. 371/59072. III/6. o.). 
1845 A polgári államvédelmi szerv történetét és szervezeti fejlődéséről: MÜLLER 2013. 1-27. o.; KRAHULCSÁN, 
MÜLLER, 2009. 1-27. o.; PALASIK  2000. 33-55. o.; GYARMATI  2000. 97-133. o.; CSEH 1999. 73-90. o.; 
BACZONI 2002. 79-110. o. 
1846 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 148. o. 
1847 A HM Katonai Elhárító Főcsoportfőnökség elhárító és támadólagos elhárító elemei 1950. február 1-i 
hatállyal az Államvédelmi Hatóságba olvadtak be. HL. HM. 1950. Eln. 8411; Megjelent: Magyar Közlöny 
268. sz., 1949. december 28. 
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meghatározva, ebből kifolyólag a Kat. Pol. nemcsak olyan ügyeket nyomozott, amelyek 
kimondottan katonai természetűek voltak, hanem olyanokat is, ahol polgári személyek 
kerültek őrizetbe.”1848  

A két szervezet tevékenységének párhuzamossága és átfedése ugyanakkor nem 
jelentette a szokásos mértéken túli rivalizálásukat.1849 Az egyértelmű elhatárolás hiányától 
és a fenti szervezeti párhuzamosságoktól függetlenül a Nádor utca 9-ből a „legnagyobb 
tisztelettel (sic!)”  1850 tekintettek az Andrássy út 60. irányába. Bár a HM KPO több szakmai 
területen megelőzte politikai rendészeti társát, de azt is elismerték, hogy a Péter Gábor (és 
Tömpe András) által vezetett politikai rendészeti partnerszerv a polgári illetékességi 
területen sok tekintetben jobb lehetőségekkel bírt, ráadásul a politikai ellenfelek szemében 
lényegesen veszélyesebb volt a kommunista befolyás magyarországi érvényesítése 
során.1851  Az osztály a politikai rendőrség hatékonyságának kulcsát a szervezet 
nagyságában és jobban szervezett belföldi információs hálózatában látta.1852 A polgári 
államvédelem több emberrel rendelkezett, így szükség esetén tucatnyi alkalmazottat tudott 
egy-egy ember figyelése során alkalmazni.1853 A szolgálat szervezeti kiterjedésében és a 
létszáma nagyságában rejlő lehetőséget a HM KPO nem tudta felülmúlni, ezért, és a két 
államvédelmi szerv eltérő funkciója és jellege miatt sem érdemes összemérni őket. 

Az együttműködés a korábban vázolt hatásköri és illetékességi problémák ellenére 
informális csatornákon keresztül történt, de így is működött. A lehetséges párhuzamosság 
miatt a kezdetektől létezett egy megállapodás, amit hol betartottak, hol nem, de lényegét 
tekintve közös fellépést eredményezett az egyes ügyekben.1854 A két szervezet között a 
kapcsolat és összeköttetés a legmagasabb szinten a Pálffy György és Péter Gábor közötti 
baráti együttműködésen és szimpátián alapult.1855 Eljárási rend híján a budapesti és vidéki 
szervezeti alegységeknél is az informális baráti és kollegiális kapcsolatok voltak a 
meghatározóak.1856 Ezt az egységet éppen az a sértettség törte meg amely a katonai 
szolgálat 1946 őszi nyomozásai sorából kinőtt koncepciós perek körül alakult ki. A 
szabályozott együttműködés hiányát a „Magyar Közösség”-ügy személyi ellentétei és 
hatásköri súrlódásai szülték.1857 Péter Gábor nem minden alapot nélkülözve vette zokon, 
                                                 
1848 ÁBTL. 2.1. IV/5-a. 51. o. (Berkesi András feljegyzése, 1954. március 13.) 
1849 OKVÁTH  2000. 85-86. o. 
1850 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o.; NA. FO. 371/59072. III/9. o. (Brit információs jelentés a 
HM Katona Politikai Osztályról, 1946. július 16.) 
1851 Gyarmati György szavaival élve: „a koalíciós kormányzás arculata változott egyre látványosabban a 
„Balra igazodj!” vezényszavát követve. Ebben a folyamatban sokkal jelentősebb volt a politikai rendőrség 
szerepe annál, mint amilyen mélységig azt a jelenkori történeti irodalom eddig ábrázolta, ábrázolhatta.”  
GYARMATI  2000. 99. o. 
1852 NA. FO. 371/59072. III/9. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o.; Ezt támasztja alá Rákosi 
Mátyás MKP párttitkár fenntartással kezelendő kritikája, ami a koncepciós „Magyar Közösség”-ügy 1946. 
decemberi idejét idézte fel, miszerint: „kiderült, hogy a honvédség nem tudja a szervezkedés 
felgönygyőlítésével kapcsolatos bonyolult munkát elvégezni, erre sem gyakorlata, sem erői nem voltak.” 
RÁKOSI 1997. 346-347. o.; A HM KPO a nyomozás kényszerű felgöngyölítésesének és kiszélesítésének 
üteméhez nem rendelkezett megfelelő tapasztalattal, de az állítás az ügy méretét tekintve igaz lehetne a MÁR 
Államvédelmi Osztályra is, mert az ténylegesen nélkülözte az elegendő nagyságú és képzettségű, a feladatra 
alkalmazható megbízható erőt. ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 3. o. 
1853 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/15-16. o.; NA. FO. 371/59072. VI/1-2. o. 
1854 ÁBTL. 4.1. A-1363/4. 14. o.; Például: ÁBTL. 4.1. A-2126/8. 1-4. o. 
1855 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o.; NA. FO. 371/59072. III/9. o. 
1856 A főváros és vidék közti gyér közlekedési lehetőségek miatt a két szolgálat helyi vezetői gyakran 
hangolták össze a fogolyszállításokat, valamint együttműködtek egy-egy ügy megoldásában. HL. HM. 1945. 
Eln. 125.217; HL. HM. 1945. Eln. 126.415; HL. HM. 1946. Eln. 101.352; HL. HM. 1946. Eln. 114.476; A 
hódmezővásárhelyi „D” tiszt jelentése hasonló jó viszonyra utalt, miszerint: „Jelentem, hogy nevezettek 
ügyében nyomozást katonai és polgári vonalon a helyi államrendőrség politikai osztályának vezetőjével 
karöltve (sic!) megejtettem.” HL. HM. 852. d. 842/1945. D. sz. 
1857 HL. Tgy. 295. d. 3098.őe. 225. o. 



224 
 

hogy a korábban nyújtott segítségét Pálffy György nem méltányolta és nem avatta be őt 
hamarabb az eseményekbe.1858 A koncepciós ügy körül kialakult súrlódások1859 a felsőbb 
vezetéstől a beosztottak szintjéig legyűrűzött. Amikor mindkét szervezet felismerte az 
ügyből kreált koncepció politikai jelentőségét, növelte sértettségüket a másikkal szemben. 

A gyakorlatban tapasztalt súrlódásokat és a szervezetek közötti általános versenyt jól 
példázza az az eset, amikor a két társszerv néhány nap eltéréssel ment le egy-egy 
nyomozócsoporttal Szombathelyre, hogy Jaczkó Pál FKGP képviselőt őrizetbe vegye. A 
nem várt találkozásból vita kerekedett a két csoport vezetője, Kornis Pál és Janikovszky 
Béla között. Kornis visszaemlékezése szerint: „Rendkívül kínos vita zajlott le közöttünk, ő 
felelősségrevonóan lépett fel, én visszautasítottam. Rendfokozatban nem volt magasabb, ő 
is őrnagy volt, azt pedig, hogy az ÁVO utasítást adhat a katonapolitikai osztálynak akkor 
sem ismertem el, ha ő ezt állította (sic!) (…) csak annyit értem el, hogy másnap 
fenyegetőzések között visszajöttek Budapestre.”1860 Amennyire a nyomozások kezdetén a 
cél érdekében fenntartották az együttműködést, úgy mérgesedett el a hangulat a két osztály 
között a későbbi hónapok során. A HM KPO beosztottainak a MÁR Államvédelmi 
Osztállyal történt együttműködése során az volt az érzésük, hogy utóbbiakat 
„felsőbbrendűségi érzés töltötte el (…), a mieinkkel lenézően bántak, nem tekintették őket 
teljesjogú partnereknek. A Közlemény1861 nyomán már azt is elhitték, hogy valóban ők 
fedték fel az összeesküvést. Igen rossz volt a hangulat, a katonapolitikai osztály 
munkatársai szemrehányásokkal halmoztak el, mint párttitkárt, hogy ilyen helyzetbe hoztuk 
és hagytuk maradni őket. S miután feléjük is elhangzott a bírálat, hogy ha a mi hálónkban 
nem akad fenn ez a társaság még zavartalanul folytathatta volna a tevékenységét, a hiúság, 
az irigység nagyon aláásta a két szervezet együttműködésre ítélt (sic!) kapcsolatát.”1862 

Fenti ellentétek eredményeként 1947 tavaszától minden letartóztatás esetében, ahol az 
ügy jellege folytán a katonai vagy polgári szerv közreműködése volt szükséges, a MÁR 
Államvédelmi Osztályt a helyettes osztályvezető, a HM Katona Politikai Csoportfőnökség 
szervei esetében pedig a csoportfőnök-helyettes útján kellet felkérni a hatáskörbe tartozó 
letartóztatás megtételére. Ezzel megszűntették a rendőrhatóságok közvetlen megkeresését 
az őrizetbe vételek foganatosítására. A szolgálatot teljesítő állománynak minden esetben a 
csoportfőnök-helyetteshez kellett fordulnia döntésért. Utóbbi hivatalos úton értesítette a 
MÁR Államvédelmi Osztály osztályvezető-helyettesét, aki a kérelem elbírálást követően 
maga utasította beosztottjait a kért őrizetbe vétel megtételére. Kivételes esetben, ha a 
helyzet és a nyomozás sikere megkívánta, valamint a szükséges engedély kikérésére nem 
volt idő, az eljáró személy maga intézkedhetett.1863 Ha így döntött, a tényt a katona 
politikai csoportfőnök-helyettesnek utólag akkor is jelenteni kellett, de az eljáró közeg 
viselte a felelősséget, míg az eljárások indokoltságát külön-külön és utólag nem vizsgálták 
felül.1864 

A két szervezet közti együttműködés másik oldala a kölcsönös és folyamatos 
adatszolgáltatás, amit a központi és egységes nyilvántartás hiánya indokolt. A polgári 
államvédelem és a katonai társszerv megküldtek egymásnak minden csekély információt, 
amelyről feltételezték, hogy hasznos lehet a feladatok teljesítése során.1865 Amikor 1945 

                                                 
1858 Péter Gábor sértettségére vonatkozóan később írt visszaemlékezése: KIS-KAPIN 2007. 
1859 ARANY 1990. 45. o. 
1860 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 217. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1861 MNL. XXVI-A-14. 1947. 01. 04. 33. sz. (BM hivatalos közlemény titkos szervezet leleplezéséről, 1947. 
január 4.) 
1862 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 221. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1863 A gyakorlatban a megoldás aránytalan és indokolatlan terhet jelentett volna mindkét félnek és a 
nyomozások hatékonyságát és eredményességét is csökkentette volna, ezért nem minden esetben érvényesült. 
1864 HL. MN. 6. d. 28. őe. 38. sz. csf.-i npcs. 7. p. 
1865 NA. FO. 371/59072. III/9. o.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o. 
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végén, 1946 elején az országos nemzetgyűlési választások eredményének hatására az 
osztály tevékenysége részben a belpolitika felé fordult,1866 a polgári államvédelmi szerv 
továbbította a HM KPO-nak azokat a listákat, amelyeket ők kaptak bizalmi hálózatuk útján 
és tartalmazták az egyes személyek kapcsolataira vonatkozó adatokat. A probléma a 
párhuzamos hálózatépítő tevékenységből és a közös nyilvántartás hiányából származott. 
„Az 1945-1948. közötti években folytatott hálózatépítő munkánkban esetenként 
előfordultak olyan hibák is, melyeket a katonai elhárítás, az ÁVO, valamint a GRO 
tevékenységének koordinálásban lévő fogyatékosságok, az egységes nyilvántartási rendszer 
hiánya, valamint e szervek önálló nyilvántartásának kölcsönös nem ismerete, 
igénybevételének elmulasztása okoztak,” de mindezeken felül „hozzájárult ahhoz a 
szakmai tapasztalatlanságunk, felkészültségünk alacsony színvonala.”1867 A megoldás 
kulcsa a megfelelő együttműködési keretek kialakítása volt, ahol a kezdetleges, de működő 
nyilvántartásaikon keresztül folyamatosan információt szolgáltattak egymásnak a 
szervezetek.1868 
 

                                                 
1866 OKVÁTH  2000. 80. o. 
1867 ÁBTL. 4.1. A-2126/11. 3-5. o. (Szemelvény a hálózatépítő tevékenység problémáihoz, 1947.) 
1868 ÁBTL. 4.1. A-2126/8. 4. o.; Ha a bizalmi hálózatépítés nem is, de a nyomozások során rendszeresítették 
a négyablakos „kérdő-jegy”-eket, ahol a kérdező szerv megadta a priorálandó személy ismert adatait, majd 
az űrlapot megköröztették a MÁR Államvédelmi Osztály, az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, a 
Gazdasági Rendészeti Ügyosztály és a HM Katona Politikai Osztály között. HL. HM. 1946. Eln. 202.008 
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10. AZ 1947-ES ÉV KEZDETÉNEK MEGHATÁROZÓ ESEMÉNYEI  
 
 
10.1. A „Magyar Közösség”-ügy és a HM Katona Politikai Osztály 
 
A szovjet megszállást követő évek magyar hétköznapjain eltérő várakozással, de egy 
meghatározó kérdés volt az ország jövőjének alakulása szempontjából: „mikor mennek ki 
az oroszok?” A kérdést pedig a „majd, ha kimentek az oroszok” felkiáltással kezdődő, 
eltérő politikai tervek és ötletelések követték.1869 Az állami szuverenitás visszanyerésének 
és a megszállók vélt távozásának előfeltétele a magyar békeszerződés mielőbbi aláírása és 
ratifikálása volt. A párizsi béke-előkészítő tárgyalások idejére hirdetett politikai „treuga 
dei”  1946 őszére véget ért.1870 Miközben a szovjet és kommunista orientáció hívei erőt 
gyűjtöttek a függetlenség visszanyerése utáni újabb küzdelemhez, a másik oldal a 
konszolidáltabb gazdasági, politikai, társadalmi rendben bízott.1871 Nem elfogadható, hogy 
azok, akiket egzisztenciális bizonytalanságba taszítottak a háborút követő években, 
szimpatizáltak volna az MKP-val és az általa presszionált új renddel. Az ún. „köztársaság 
elleni összeesküvési”-ügy1872  lényege nem a jövő államberendezkedésére vonatkozó 
lehetőségek latolgatásán és a szervezkedés tényén, sokkal inkább annak nagyságán, 
jelentőségén, utóbbiak felnagyításán és egy koncepció mentén, valós kapcsolatok nélkül 
levezényelt politikai tisztogatáson alapult.1873 „Ez a várakozás [a szovjetek kivonulását 
követő időre – D. F.] köznapi diskurzus tárgya volt a kávéházi asztaltársaságok körében 
éppúgy, mint családi-baráti összejöveteleken. Az ehhez hasonló eszmecserék 
államellenessé minősítése esetén – ahogy mondani szokták – „a fél országot őrizetbe 
lehetett volna venni”.”1874 

A „Magyar Közösség” (vagy „Magyar Testvéri Közösség”) szellemi gyökerei Erdélybe, 
az onnan az 1920-as években áttelepült értelmiségi körökig nyúltak vissza. A mozgalom az 
ő baráti és eszmei közösségükből alakult ki, amit 1925-ben öntöttek szervezeti formába. 
Csak az lehetett tag, akinek apja és apai nagyapja magyar vagy magyarosított nevű volt és 
maga feltétlen magyar érzelműségéről tett tanúbizonyságot. A szervezet feltételezhetően 
egy szabadkőművességre emlékeztető mozgalom volt, ami szilárd magyar érzelmeken és 
erkölcsi alapokon állt. Céljuk volt, hogy minél több tagjukat és hasonló gondolkodású 
személyt jutassanak vezető pozícióba. A szervezet 1944 márciusától átmenetileg 
beszüntette tevékenységét, újjászervezése 1946 őszén indult meg.1875 A HM Katona 
Politikai Osztály történetében a koncepciós „Magyar Közösség”-ügy 1946 nyarának végén 
kezdődött. Egy megállapodás értelmében a BM Útlevél Osztálya küldött egy szokásos 
átiratot az osztálynak, ami Szent-Miklóssy István nyugállományú vezérkari őrnagy 
útlevélkérelmét tartalmazta csehszlovákiai útjához. A rutin eljárás ellenére Földy Lajos 
nem láttamozta azonnal a kérelmet. Emlékezett rá, hogy Szent-Miklóssy a Legfelsőbb 
Honvédelmi Tanács egyik vezető beosztottja volt. „Nézzétek meg alaposabban mit csinál 

                                                 
1869 PIL. 283. f. 10. cs. 254. őe. 47-48. o.; BORHI 2005. 98. o.; GYARMATI  2011. 101. o. 
1870 GYARMATI  2011. 97. o. 
1871 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 102. o.; ZINNER 1989. 393. o. 
1872 A koncepciós ügynek széles irodalma van: (KIS 1969.); ZINNER 1988.; CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 

1998.; CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 2006.; PALASIK 1996.; PALASIK 2002.; A visszaemlékezők oldaláról: 
ARANY 1990.; GÁBOR 2001.; NAGY 1948.; Magyar nyelvőr kiadásban: NAGY 1990a., 1990b.; RÁKOSI 1997.; 
SZENT-M IKLÓSSY 1988.; A téma bővebb kifejtése nem csak meghaladja a doktori disszertáció terjedelmi 
kereteit, de nem is vállalkozhatunk rá. A rövid leíró jellegű részeknél a szakirodalom eredményeit használtam 
fel és a HM Katona Politikai Osztály nyomozásának szervezeti és személyi oldaláról mutatom be. 
1873 BORHI 2005. 98. o. 
1874 GYARMATI  2011. 101. o. 
1875 PALASIK  1995. 33-56. o.; CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 2006. 38-40. o. 
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most ez az ember, hogyan él, kikkel tart kapcsolatot.”  – emlékezett vissza Földy Lajos 
utasítására Kornis Pál, aki még azt is hozzátette, hogy „ (…) a feladatot Kardos György 
csoportja kapta meg, ők foglalkoztak az ilyen ügyekkel, ott voltak a legjobb nyomozók is. 
Ez egyszerű rutinfeladatnak tűnt.” 1876 Amit már elhallgatott Kornis, hogy Földy szavaira 
azért emlékezett pontosan, mert ott volt, amikor a katonai elhárítás vezetője őt mint a IV. 
(politikai) főcsoport vezetőjét megbízta. A feladatot már ő adta ki Kardos Györgynek, aki 
sorrendben a harmadik ember volt előadói minőségben a főcsoportnál. Hogy mikor 
kezdődött a nyomozás és mikor volt pontosan az a bizonyos „1946 nyarának végén”, 
Kornis nem emlékezett. Kardos mindenestre másokkal együtt 1946. július 15-től tervezett 
két hetes nyári szabadságát hatálytalanították.1877 Kornis viszont 1946. augusztus 1-től 
számított két hetes szabadságát bizonyítottan vidéken töltötte.1878 A fentiek alapján a 
nyomozások 1946. július végén, vagy még valószínűbb, hogy augusztus utolsó hetében 
kezdődtek. 

Kardos György nem csak tapasztalt csoporttal bírt, de a hatáskörök elhatárolása alapján 
feltételezhetjük, hogy a 3. (rendszerellenes) csoport kapta a feladatot. Kardos György nem 
csak azért kerülhetett előtérbe, mert az ügy hozzá tartozott és jó nyomozók dolgoztak a 
csoportban,1879 ugyanis hatáskörök figyelmen kívül hagyásával is kioszthatták volna az 
ügyet másnak. A választásban az játszott szerepet, hogy Kornisnak nem volt más 
lehetősége. Csoportvezetői közül a tapasztaltabb Serényi István a Magyarországon működő 
külföldi képviseletekkel szembeni információszerzéssel, valamint a támadólagos elhárítás 
szervezésével és a békeszerződés előtt egyre gyakoribb hivatalos nyugati látogatások 
nyomon követésével volt elfoglalva. Ráadásul 1946 őszén a 6. honvéd gyaloghadosztály 
tiszti századához helyezték át tanfolyamra Pécsre, így a nyomozások és kihallgatások alatt 
sem tartózkodott Budapesten.1880 A másik csoportvezető, dr. Erdélyi Ferenc esetében nyár 
végén felmerült elbocsátásának lehetősége.1881 A főcsoport előadói közül a bizalmatlanul 
kezelt Szalay Péter jöhetett volna még számításba,1882 de ő később került az elhárítás 
politikai főcsoportjához és 1946 áprilisa és novembere között az töltötte ki karrierjének 
hónapjait, hogy kérelmeivel őrmesterből, négy előléptetéssel százados váljon belőle.1883 A 
lehetőségek számbavétele során maradt Kardos György, aki nem csak a legmegfelelőbb, de 
az egyetlen (megbízható) vezető volt. 

Megfigyelése során Szent-Miklóssy István felhívta magára a figyelmet, amikor egy 
rutinfeladatnak tűnő nyomozás során a HM KPO beosztottai felfigyeltek arra, hogy sok 
emberrel találkozik, de igyekszik konspirálni tevékenységét. Még több nyomozót állítottak 
az ügyre, hogy feltérképezzék kapcsolati hálóját és találkozásait. Szent-Miklóssy 
társadalmi kapcsolatai révén természetesen egyaránt találkozott volt és aktív 

                                                 
1876 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 201-202. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1877 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. sz. o. npcs. 18. p., 57. sz. o. npcs. 5. p. 
1878 HL. MN. 192/7/82. mf. 60. sz. o. npcs. 8. p. 
1879 Szakmai képességei tekintetében megoszlanak a vezetői vélemények. Pálffy György osztályvezető 
„Kardos Györgyöt tartja a Katona Politikai Osztály legkiválóbb képességű és legnagyobb jövő előtt álló 
emberének”, míg Gát Zoltán, a katonai hírszerzés vezetője szerint teljesen „helytelen és káros irányba vitte 
az elhárítást.” ÁBTL. 2.1. VII/22. 25-26. o. (Gát Zoltán vallomása Kardos Györgyről, 1950. október 5.); 
FÖLDY 1989. 24. o. 
1880 HL. MN. 193/7/82. mf. 86. sz. o. npcs. 4. p.; 88. sz. o. npcs. 5. p. 
1881 HL. MN. 192/7/82. mf. 69. sz. o. npcs. 11. p.; Önkéntes távozása ellenére 1947 elejéig mégis az 
osztályon maradt. Ennek oka lehetett, hogy kulcsszerepet játszott a IV. (politikai) főcsoport szervezeti 
elődjének megszervezésében és működtetésében, ezért szükség volt rá 1946 őszén és telén. 
1882 A személyével szembeni főcsoportvezetői bizalmat árnyalja, hogy Szalay Péternek jelentős szerepe volt 
Kruchina Viktor és a birt szolgálatok kapcsolatfelvételében (ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 50-60. o.), de erről még 
nem sokat sejthettek az osztályon. 
1883 HL. MN. 191/7/82. mf. 41. sz. o. npcs. 8. p., HL. MN. 193/7/82. mf. 81. sz. o. npcs. 5. p., 96. sz. o. npcs. 
7. p. 
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katonatisztekkel, politikusokkal, vezető beosztású személyekkel.1884 Ez egy megfelelően 
formálható személyi bázist jelentett a társadalmi, politikai és katonai szféra minden 
szegmensét átszövő vagy átszőhetővé tevő koncepciós ügyhöz. Szent-Miklóssy István 
találkozásai után egyre több ismerősére terjesztették ki a figyelést és egyre szélesebb 
körben kellett nyomozni, ezért Pálffy Györgyöt is tájékoztatták. Ezt követően Pálffy maga 
irányította a csoport tevékenységét.1885 Kornis Pál visszaemlékezése szerint a HM KPO 
nyomozói közül már vagy tucatnyian foglalkoztak csak ezzel az üggyel.1886 Az 1946. 
augusztus végén kezdődő megfigyelést követően, a nyomozás már idézett „kiszélesítésére” 
1946. szeptember végén, október elején kerülhetett sor. Hatáskör szempontjából az I. és IV. 
főcsoportnak volt kapcsolódása az ügyhöz, ezért a politikailag megbízható és 
szakismerettel rendelkező alkalmazottak összegyűjtésével az osztály egy egyesített 
nyomozó csoportot alkalmazott a „Magyar Közösség”-ügy nyomozati szakaszában. 

1946 őszén megállapították, hogy a megfigyelt személyek Budapest egy Kecskeméti 
utcai lakásban gyülekeztek.1887 A háborút követő szegényes és a HM KPO-ra jellemző 
eszközök és módszerek alkalmazásával közvetlenül a lakás szomszédságába épültek be. A 
nyomozóknak sikerült „nagyon kezdetleges eszközökkel megfúrni a falat és oda egy 
egyszerű mikrofont elhelyezni. Az első lehallgatott beszélgetések nem voltak teljesen 
érthetők (…)”, később „ezek már gyorsírásos jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre.”1888 A 
megfigyelt személyek ismeretében Pálffy György úgy döntött, hogy tovább vár. Az volt 
célja, hogy megismerjék az összes lehetséges érintettet, azok kapcsolatait és terveit, ezért 
1946 novemberében és december első felében megfigyelésük tovább folytatódott.1889 A 
letartóztatási hullám nem sokkal azt követően indult el, amikor a megfigyelés alá vont 
személyek közül várható volt, hogy Pünkösti László volt vezérkari százados elhagyja az 
országot. Pünköstit a HM KPO háborús bűncselekmények elkövetésével és a nyugati 
hírszerző szolgálatoknak végzett kémkedéssel vádolta.1890 Pálffy György 1946. december 
elején parancsba adta letartóztatását, az első kihallgatásán személyesen is részt vett. Az 
osztály professzionálisnak aligha nevezhető nyomozását jeleníti meg, hogy Kornis Pál 
szerint Pünkösti „első kihallgatását maga Pálffy elvtárs tartotta. Emlékemben az maradt 
meg, hogy volt a nála talált tárgyak között egy kis alakú notesz. Furcsa volt a papírja. 
Pálffy elvtárs mondja, ez biztosan olyan anyag, amit le lehet nyelni. Kitéptem egy lapot és 
a számba tettem. Azonnal elolvadt, mire Pálffy elvtárs kedélyesen odaszólt hozzám: ha 
most mindjárt meghalsz, akkor mérgezett is volt.”1891 

Pünkösti eltűnése nem sokáig maradt titokban azok előtt, akik tartották vele a 
kapcsolatot. Szent-Miklóssynak gyanússá vált az esemény és maga is illegalitásba készült. 

                                                 
1884 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 203. o. 
1885 Szent-Miklóssy István és Pálffy György ismerték egymást. Szent-Miklóssy tanára volt Pálffynak Pécsett 
az akadémián. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 181. o. 
1886 Az Elhárító alosztály nyomozói közül Berényi Ferenc, Szeder Enoch, Zsédely Ferenc, Kardos József a VI. 
(politikai), Hullay Lajos, Bede Sándor a III. (katonai), Barták Jenő, Solti Elemér az I. (hatósági) főcsoport 
állományából. A csoportban dolgozott még Molnár Ferenc és Bilmann Károly nyomozó is. A nyomozás 
későbbi kiszélesítésével Molnár Ferencet az Ügyeletes nyomozó alcsoporthoz, Bede Sándort pedig Kornis 
alárendeltségébe a IV. főcsoporthoz helyezték át. HL. MN. 6. d. 28. őe. 41. sz. csf.-i pcs. 2. p.; HL. MN. 
193/7/82. mf. 76. sz. o. npcs. 5. p.; 87. sz. o. npcs. 8. p.; Még az 1946 októbere alatt folytatott nyomozások 
idején részesültek „huzamos időn keresztül kifejtett odaadó és eredményes tevékenységéért” osztályvezetői 
dicséretben Bilmann Károly, Mayer Károly, Salgó György és Szeder Enoch nyomozók, miközben folytatták 
a „demokratikus államrend megdöntésével” kapcsolatos nyomozásokat. HL. MN. 193/7/82. mf. 86. sz. o. 
npcs. 11. p. (Napi parancs dicséret, 1946. október 25.) 
1887 NAGY 1990b. 9. o. 
1888 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 205-206. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1889 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 207. o. 
1890 CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 2006. 35-36. o. 
1891 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 208. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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Az ellene folytatott nyomozásról tudomást szerzett dr. Nyerges Pál alezredes is. Földy 
Lajos Nyergest, mint a határőrség (kém-) elhárításának 1946 decemberében kinevezett 
vezetőjét és mint Szent-Miklóssy István baráti ismerősét megpróbálta bevonni a 
nyomozásba. A katonai elhárítás vezetője még 1946. december 12-én tájékoztatta Nyergest, 
aki elvállalta felettese megbízatását, de ugyanakkor Török József századoson keresztül 
értesítette Szent-Miklóssyt, hogy meneküljön.1892 A HM KPO hibázott, amikor a hónapok 
alatt feltérképezett ismerősi körből idő előtt ki kellett emelnie egy illegalitásban élő 
személyt, akinek eltűnése nem várt következményekkel járt. Minden jel arra utalt, hogy 
Pálffy György és a nyomozásban résztvevő aránylag kis létszámú (és korlátozott 
képességű) nyomozócsoport sem így tervezte a következő lépését. Szent-Miklóssy 
informálása egy kulcsszemély elvesztésével fenyegetett, ezért előre nem tervezett módon 
„1946. december 16-án, hétfőn az éjszakai órákban beindult a gépezet.”1893 

Nádor utcában biztonsági intézkedések előzték meg a szervezkedésben résztevők és a 
hozzájuk kapcsolt személyek letartóztatási hullámát. Pálffy György már másnap, a 1946. 
december 17-én kelt napi parancsban intézkedett, hogy a főcsoport és csoportvezetők két 
váltásnak megfelelő ütemezésben másnap déli 12 óráig állítsák össze a beosztottak 
karácsonyi szabadságának jegyzékét. A szabadságolásokat következő nap reggelétől, 1946. 
december 19-től 1947. január 10-ig kezdték el kiadni. Akik nem mentek szabadságra, azok 
délelőttönként két váltásban dolgoztak.1894 A szabadságolások felszíne alatt megindultak a 
letartóztatások. A korábban alig „tucatnyi”  nyomozói létszámot mintegy 30-35 főre 
bővítették és Pálffy személyes részvétele mellett, de még mindig a IV. főcsoportra és a 
Kardos György nyomozó csoportjának bázisán bevonták azokat, akikben feltétlenül bízni 
lehetett az osztályon. A nyomozói és előadói kar mellett megerősítették a foglyok őrzéséért 
és az épület biztonságáért felelős Őrcsoportot.1895 A beosztottaknak adott munkaidő-
kedvezménnyel kialakult a nyomozások és kihallgatások napirendje is. Hogy a beosztottak 
ne lássák a kihallgatottakat, mindenkit hazaküldtek és a kihallgatások „döntően a délutáni 
és éjszakai órákban” folytak. Kornis visszaemlékezése szerint a fennmaradó hivatalos 
időben, reggel 9 és délután 13 óra között „elméleti” munka folyt, „tájékoztatni egymást az 
egyes vallomásokról, kiértékelni a helyzetet, egyeztetni a munkát, belehelyezni az általános 
képbe a részleteket.”1896 

A hirtelen jött szabadság és napirend kettős szorításában a beosztottak egy része nem 
tartotta be a könnyített munkavégzést. Karácsony napján, amikor már az újonnan őrizetbe 
vett személyekkel telt meg a Nádor utcai épület fogdája és folyamatossá váltak a 
kihallgatások, ismételten fel kellett hívni a hivatalosan még nem szabadságolt, de 
könnyített munkaidőben dolgozók figyelmét az osztályvezetői parancsra. Pálffy György 
figyelmeztetett mindenkit, hogy a délelőtti hivatalos időn túlmenően az épületben 
tartózkodni csak az ő személyes parancsára lehet. Az osztályvezetői szigor háttere, hogy az 
1946. december 19-től szabadságra küldött állomány tagjai okozhattak kellemetlen 
meglepetéseket. Elfeledkeztek a szabadság előtt kihirdetett, elsőre talán nem is feltűnő 

                                                 
1892 HL. HM. 1947. Eln. 5436; Szent-Miklóssy István vezérkari őrnagy a háború alatt az ellenálláson 
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1895 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 209. o. 
1896 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 211-212. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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szabályáról és mit sem tudva a letartóztatásoktól, időről időre besétáltak.1897 Amire nem 
gondolt az osztályvezető, hogy a dolgozók bejöttek, hogy felvegyék illetményüket vagy 
átvegyék a kifizetett ebédért járó hideg élelmiszercsomagjaikat. Az ilyen esetek 
kockázatának kivédésére Pálffy György tovább szigorításként kedd, csütörtök és szombat 
12 és 13 óra közötti időt leszámítva megtiltotta az épületbe történő belépést.1898 

Az 1946. decemberi utasítások mögött nem csak a saját beosztottak kellemetlen 
jelenlétét kell látni. Kruchina Viktor ezredes, akit már 1946 ősze alatt minden lehetséges 
módon megpróbáltak kizárni az osztály életéből, 1946. november 20-án még vállalhatta 
utolsó ügyeletes törzstiszti szolgálatát, de karácsonyi szabadságát nem vette ki.1899 1946 
decemberének második felére az MKP pártvezetői közül már sokan tudtak a HM KPO 
tevékenységéről, míg a kommunista párt politikai ellenfeleit, akik számára még komolyabb 
súllyal bírt az ügy, Kruchina Viktor riasztotta.1900  Nagy Ferenc miniszterelnöknek 
Karácsony előtt pár nappal a miniszterelnökség tisztviselői bizalmasan jelentették több 
ember letartóztatását, de miután Pálffy György a miniszterelnöknek és Bartha Albertnek 
nem adott kielégítő magyarázatot, Nagy Ferenc utasította a honvédelmi miniszterét, hogy 
személyesen látogassa meg a HM KPO fogdáját. Pálffy meghallgatását követően Nagy 
bekérette magához Kruchinát is, aki beszámolt az osztályon tapasztalt állapotokról és arról, 
hogy a katonai szolgálat őt is megfigyelés alatt tartja.1901 

1946. december 21-én éjjel az ünnepekre való tekintettel Pálffy György mindenkit 
hazaküldött, hogy pihenjen, vagy a családja körében legyen. 1946. december 22-én, 
vasárnap nem folytak kihallgatások az osztályon. Aznap tilalmak miatt az épületben az 
Őrcsoport tagjain kívül nem sokan tartózkodtak, de mindannyian szerepet játszottak a 
letartóztatások méretének homályban tartásához. Az ügyeletes törzstiszt Szörényi Endre 
volt,1902 akit ügyeletes szolgálata alatt telefonon riaszthattak volna otthonában. Aznap nem 
kellett volna a Nádor utcában tartózkodnia, a nyomozásban közvetlenül nem vett részt, 
egyéb munkája miatt maradt az épületben.1903 Hunyadi János napos osztály ügyeletes 
tisztet1904 Kornis Pál váltotta fel és helyette ő maradt bent a szolgálatra kijelölt segédtiszti 
irodában, Pálffy György előszobájában. Délelőtt 11 órakor Bartha Albert honvédelmi 
miniszter egy hadbíró ezredes és egy katonai ügyész kíséretében átvágta magát a 
kapuőrségen. Az őrök telefonáltak a mindössze egy emelettel és lépcsőfordulóval feljebb 
található ügyeletes tisztnek. A honvédelmi miniszter és kísérete hamar megtette a pár 
méteres utat és megjelentek az irodában. Bartháék az őrizetben lévő személyeket jöttek 
kiszabadítani, de Kornisnak sikerült időt nyernie, amíg Pálffy György megérkezett a nem 
messze található Alkotmány utca 5-7. szám alatti lakásáról. A küldöttséget ígéretekkel arra 
bírta, hogy foglaljanak helyet, amíg a foglyok névsorát előkerítik. Kornis Pál elküldte a 
foglárt a szobájából, hogy keresni kelljen. Szörényi Endrével megbeszélte, hogy az 
Őrcsoport fegyveres kísérete mellett kísérjék ki sétálni az érintett őrizeteseket az Eötvös tér 
alatti rakpartra. Pálffy György beérkezését követően Bartha Albertet és kíséretét 
körbevezették, de próbálkozásuk, hogy megtalálják a keresett személyeket, 
eredménytelenül zárult.1905 

                                                 
1897 A beosztottak korábban értesültek, hogy az osztályon ügyeletes rendszer működik és osztályvezetői 
parancsra a fűtést a Gazdasági Hivatal folyamatosan biztosította az ünnepeket alatt is 
1898 HL. MN. 194/7/82. mf. 103. sz. o. npcs. 7. p. 
1899 HL. MN. 193/7/82. mf. 92. sz. o. npcs. 1. p. 
1900 ÁBTL. 2.1. IV/1. 88. o.; NAGY 1990b. 10. o. 
1901 NAGY 1990b. 7-11. o. 
1902 HL. MN. 194/7/82. mf. 101. sz. o. npcs. 1. p. 
1903 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 213. o. 
1904 HL. MN. 194/7/82. mf. 101. sz. o. npcs. 1. p. 
1905 NAGY 1990b. 11-12. o.; SZABÓ 2013. 48. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 213-214. o.; Pálffy közölte 
Barthával, hogy a foglyokat átszállították a MÁR Államvédelmi Osztály őrizetébe és sajnálkozását fejezte ki, 
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Kevésbé ismert az osztály kerületi katona politikai kirendeltségeinek működése az 
országos méretű nyomozások és letartóztatások során. Azokat a beosztottakat, akiket 
beavattak az eseményekbe, Budapesten és környékén vették igénybe. A nyomozások 
országos méretűvé szélesítése és a honvéd kerületi parancsnokságokig nyúló „szálai” nem 
nélkülözhették a katona politikai kirendeltségek állományát. Utóbbiak számszerűen 
kevesen voltak, ráadásul a kirendeltségek beosztottait leszámítva, a honvéd kerület 
területén szolgáló beosztottak többségét helyben jelölték ki.1906 A katonai elhárítás IV. 
(politikai) főcsoportjának nyomozó csoportja Bede Sándor, Kardos József, Molnár Ferenc, 
Zsédely Ferenc polgári alkalmazott nyomozók, Visi János gépkocsivezető és Kornis Pál 
tartalékos százados főcsoportvezető Szombathelyre utazott, hogy Jackó Pál FKGP vezetőt 
őrizetbe vegye. A csoport a nyomozásba nem vonta be a saját szombathelyi „D” 
kirendeltségét és egy fűtetlen szobában rendezkedtek be a helyi honvéd kórházban. Ott 
találkoztak a Janikovszky Béla vezette államvédelmi nyomozócsoporttal, akik szintén 
Jaczkót jöttek letartóztatni,1907  de a kisgazdapárti képviselőt végül a katonai 
nyomozócsoport rabolta el egy szilveszteri mulatságról.1908 

A már polgári és katonai vonallal is rendelkező koncepciós ügy átkerült az Andrássy 
útra.1909 Péter Gábor ott folytathatta, pontosabban onnan folytathatta és vihette tovább az 
„összeesküvés” szálainak kibogozását, ahol a Nádor utcában abbahagyták. Rajk László 
kommunista belügyminiszterrel a hátuk mögött, a BM Államvédelmi Osztály és az 
Andrássy útra átköltözött HM KPO nyomozó és kihallgató csoportja összeillesztette egy 
nem létező, pontosabban valós alapjaiban jelentéktelen események darabkáit és a Magyar 
Közösség létezésére építve, egy politikai és katonai összeesküvés képét festette meg. A 
belügyi tárca 1947. január 4-én tájékoztatta a közvéleményt, hogy az „államvédelmi 
szervek”1910 egy összeesküvés nyomára bukkantak.1911  

Miután a MÁR Államvédelmi Osztálya átvette a HM KPO-tól az őrizeteseket, a katonai 
szolgálat tovább folytatta a nyomozást. A koncepció felépítése során a letartóztatottak 
száma gyorsan nőtt, ezért „együttműködve az államvédelmi osztállyal a katonapolitikai 
osztály újra önállóan is dolgozott.”1912 A koncepciós ügybe bevont személyek egy része 
még nem volt az államvédelmi szervek őrizetében, ezért az osztályon továbbra is aktív 
nyomozó csoport folyamatosan kapta a beérkező jelentéseket és útmutatásokat, amelyek 

                                                                                                                                                    
amiért Szviridov altábornagy parancsára senkit sem engedhetett a közelükbe. Nagy Ferenc találkozót kért 
Szviridovtól, aki elhatárolódott a neki tulajdonított kijelentéstől és kikérte magának, hogy a Szovjetuniót 
vagy a SZEB-et kapcsolatba hozzák a magyar hatóságok hatáskörébe tartozó ügyben. Nagy Ferenc 
tájékoztatta Tildy Zoltán köztársasági elnököt a történtekről. Úgy vélték, hogy kedvező alkalom nyílt Pálffy 
György felelősségre vonására és a HM Katona Politikai Osztály megszüntetésére. Csalódniuk kellett, mert 
amikor Szviridov tudomást szerzett az eljárásról, fordítási hibáról és félreértésről beszélt. Amikor a magyar 
fél hajthatatlannak bizonyult, a szovjetek azzal zárták le a vitát, hogy a Pálffy elleni vizsgálat további 
folytatása esetén a szovjet hatóságok saját kezükbe vennék a köztársasági elleni összeesküvés utáni 
nyomozást. NAGY 1990b. 11-17. o. 
1906 Nem volt zökkenőmentes az állomány egészének az ügy érdekében történő aktivizálása. 1946. december 
31-én azonnali hatállyal egyszerre bocsátották el Molnár Lajost, a szegedi és Pál Józsefet, a szombathelyi „D” 
kirendeltség nyomozóit. HL. MN. 194/7/82. mf. 105. sz. o. npcs. 4. p. 
1907 Az 1945 óta megoldatlan és jogilag szabályozatlan helyzetben a két csoport között „hatásköri vita” 
alakult ki. Tényleges szabályozás nélkül a polgári államvédelemi szerv parancsa hatás nélkül maradt. A 
korábbi gyakorlathoz igazodva, aki előbb jutott egy ügyhöz, az le is zárta. 
1908 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 214-118. o. 
1909 RÁKOSI 1997. 346-347. o.; NAGY 1990b. 12-14. o. 
1910 Az „államvédelmi szervek” fogalma zavaró volt és a társadalom tagjaiban azt a látszatot keltette, hogy az 
ügy kirobbantása a MÁR Államvédelmi Osztályához kötődött. Rákosi Mátyás 1947 januárjában „Rajk 
László éber rendőrségének érdemeit” emelte ki a baloldali pártok Sportcsarnokban tartott tájékoztatóján. 
MAFIRT 52. 1947. 
1911 MNL. XXVI-A-14. 1947. 01. 04. 33. sz. 
1912 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 219. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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alapján a katonai vonal kulcsszemélyeit keresték. Az osztály eredményessége nem 
technikai felszereltségén vagy pénzügyi lehetőségein múlott. Tevékenységét kis létszámú 
csoporttal, emberi erőforrásra alapozva végezte: kapcsolati hálózatot működtetett, 
alkalmazta a figyelést stb.1913 Így sikerült elfogni az 1946. december 19. óta keresett, 1946. 
december 23. óta körözött,1914 az ügyben katonai vezető szerepre predesztinált dálnoki 
Veress Lajos vezérezredest.1915  Miután a nyomozás átadását és a belügyminiszteri 
közleményt követően a HM KPO a nyilvánosság előtt háttérbe szorult,1916 az ügyben 
érintett beosztottak elismerésre vágytak. Veress megtalálásának és letartóztatásának 
története meghozta a „bravúros nyomozás” elismerését. Nem véletlenül, a dálnoki Veress 
Lajos elfogásáról szóló hírt a nyomozást vezető belügyminiszter adta ki, kiemelve, hogy a 
„katonapolitikai osztály nyomozóinak sikerült elfogniok dálnoki Veress Lajos volt 
vezérezredest, a köztársaságellenes fegyveres összeesküvés földalatti fővezérségének 
fővezérét.”1917 Veress Lajos elfogásánál érdemes kitérni az alkalmazott eszközökre és 
módszerekre. Az osztály nyomozása során szerencsés véletlenek és leleményesség vezetett 
el dálnoki Veress Lajos elfogásához: „Megtudtuk,1918 hogy barátnőjének Bódi Piroskának 
Vörösmarty téri lakásán, vagy annak padlásán bújkál. Lantos Zoltán százados1919 (…) 
kapta a feladatot, hogy állítsa elő. Lantos felment a lakásba és közölte, hogy a kegyelmes 
úrért jött, azonnal csomagoljon össze, mert indulnak Ausztriába. Veress – szinte hihetetlen 
naívság – egy nagy marhabőr bőröndbe készítette holmiját, azt Lantos segítette levinni az 
utcára és beült a ház előtt várakozó – már annyiszor említett – Mercedesbe.1920 Nagyon 
csodálkozott és először nem is értette, mikor a kocsi a Nádor utca 9. előtt állt meg.”1921  
 
 
10.2. A belpolitikai események és a Kruchina-ügy osztályra gyakorolt hatása 
 
Magyarország 1947. február 20-án aláírta a párizsi békeszerződést. A magyar politikai és 
társadalmi közgondolkodásban az országot már csak egy néhány hónapos átmenet 
választotta el attól, hogy visszanyerje „teljes” szuverenitását.1922 Valójában – a látszattal 
                                                 
1913  Dálnoki Veress Lajos vezérezredes elfogása az állambiztonsági munka példatárában, mint „Az 
állampolgárok támogatásának szerepe-jelentősége a katonai elhárítás munkájában.” címen került 
bemutatásra. ÁBTL. 4.1. A-2126/165. 1. o. 
1914 ÁBTL. 4.1. A-2126/165. 1. o.; RÁKOSI 1997. 618. o. 
1915 Az esemény rekonstruálása túlmutat a disszertáció terjedelmi keretein. A témára vonatkozóan: CSICSERY-
RÓNAY, CSERENYEY 1998.; CSICSERY-RÓNAY, CSERENYEY 2006. 45-49. o. 
1916 MNL. XXVI-A-14. 1947. 01. 04. 33. sz. 
1917 MNL. XXVI-A-14. 1947. 01. 21. 31. sz. (BM közlemény dálnoki Veress Lajos elfogásáról, 1947. január 
21.) 
1918 Dr. Germanus Gyula keletkutató bejelentését követően. 
1919 Lantos Zoltán tartalékos százados az esemény idején 32 éves, a katonai elhárítás III. (katonai) 
főcsoportjának előadója. Az eseményt Lantos I/4. fedőkód alatt tett jelentéséből ismerjük. ÁBTL. 4.1. A-
2126/165. 2. o. 
1920 Horthy Miklós kormányzó által használt gépkocsiról volt szó, ami 1945 őszén került a HM Katona 
Politikai Osztály tulajdonába (HL. Tgy. 295. d. 3098. 60. o.), de ezúttal Berkesi András polgári alkalmazott 
előadó volt a sofőr. Berkesi András és Lantos Zoltán jól ismerték egymást. Miután Berkesit 1946. június 15-
el a szegedi „D” kirendeltségre helyezték, beosztását a III. főcsoportban Lantos töltötte be (HL. MN. 
191/7/82. mf. 48. sz. o. npcs. 8., 10. o.). 
1921 MNL. XXVI-A-14. 1947. 01. 21. 31. sz. (BM közlemény dálnoki Veress Lajos elfogásáról, 1947. január 
21.); HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 219. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
1922 GYARMATI  2011. 92. o.; Az állami szuverenitás látszólagos visszanyerése mellett a békeszerződés 
aláírását követően is Magyarországon állomásozott a Vörös Hadsereg, egyben maximalizálták a magyar 
honvédség létszámát, ami nem hagyott kétséget a szovjet érdekszférába tartozó ország keretek között 
értelmezett (visszakapott) szabadságát illetően. ROMSICS 2006.; BÉKÉS 2004. 50. o.; KRAUSZ Tamás: Sztálin 
és a szovjet vezetés perspektívameghatározása 1945-ben. In: Feitl István, Földes György (szerk.): 1945. a 
világtörténelemben. Milyen jövőt képzelt magának a világ. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 13-32. o. 
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ellentétben – a nemzetközi politikában egyre jobban megmerevedtek a határok kelet és 
nyugat között.1923 A magyar belpolitikában 1946 második felétől az államvédelmi szervek 
tevékenysége eredményeként és egy mérföldkőnek számító, de esetlenül megválasztott és 
felépített koncepció mentén vette kezdetét a magyar többpártrendszer és jogállamiság 
felmorzsolása és a kommunista dominanciájú egypártrendszer kiépítése.1924 A változás 
nem egy naphoz, mind inkább egy azt megelőző folyamathoz köthető, ami a nemzetközi 
színtér szuperhatalmi szembenállásától, a belpolitikai csatározásokon át, egészen az osztály 
hétköznapjaiig legyűrűzött. Az 1946-ra kialakult helyzetben a HM KPO mindinkább az 
MKP politikai fegyverhordozójává vált, ami a baloldali pártokon belüli széthúzáshoz, 
egyesek esetében pedig az FKGP-hez történt közeledéséhez vezetett.1925 Mind közül a 
legmeghatározóbb a kommunista orientációt meggyőződésből, opportunizmusból vagy 
más kényszer hatására választók köre volt, akik Pálffy György osztályvezető személye 
köré gyűltek.1926 A HM KPO a kommunista orientációt követte, ezért a Pálffy Györgyhöz 
hű emberek fokozatosan átvették az irányítást az összes felső- és középvezetői beosztásban, 
majd néhány kivételtől eltekintve eltávolították a nemkívánatos személyeket az osztályról. 
Kommunista elkötelezettségén túl Pálffy a szovjet NKVD (MVD) ügynöke volt,1927 ami 
meghatározta az osztály működését. Vele szemben egy másik alternatív csoportosulás, 
egyben minoritás alakult ki a HM KPO-n. Utóbbiak egy szociáldemokrata, politikailag 
mérsékelt, nyugatbarát vagy legalábbis szovjet és kommunista ellenes csoport tagjai voltak, 
akik többségükben képzeletben Kruchina Viktor osztályvezető-helyettes mögé 
sorakoztathatóak fel. Kruchina maga is elkötelezte magát egy külföldi állam hírszerző 
szolgálatának, amikor a második világháború alatt felajánlotta szolgálatait a brit 
hírszerzésnek.1928 Ezt a kapcsolatot frissítette fel 1946-ban és került ismét kapcsolatba a 
budapesti brit, majd amerikai hírszerző és kémelhárító szervekkel. 

Kruchina Viktor jelenléte és vezető pozícióban való szerepeltetése egy szükség által 
diktált látszatmegoldás volt, amit a magyar baloldali pártok közötti erőltetett 
együttműködési kényszer indokolt. Az osztályon belüli elvi, politikai megosztottság 
nagyságát nem lehet felmérni. Bár az MKP tagok döntő többségben voltak, 
elkötelezettségük mértéke ingadózott. Az osztályon a kommunistákkal és a szovjet 
megszállókkal nem szimpatizálók nem tudtak nyíltan és őszintén beszélni 
meggyőződésükről.1929 Az osztály létszámához viszonyítva magas volt az MKP párttagok 
aránya,1930 de visszatekintve az 1945 őszi országos nemzetgyűlési választásokat követő 
morális mélypontra, nem valószínű, hogy egy egyszerű számszerűsítés valós viszonyítási 
                                                 
1923 FISCHER 2001.; FISCHER 2005. 91-92. o. 
1924 GYARMATI  2011. 97-103. o.; GYARMATI  György: Ha tiéd az ÁVO, tiéd a hatalom… A politikai rendőrség 
működése 1947-1948-ban. In: Gyarmati György (szerk.): Államvédelem a Rákosi-korszakban. Történeti 
Hivatal, Budapest, 2000. 97-133. o.; ZINNER 1989. 392. o. 
1925 Zentai, aki Kruchinán keresztül látszólag első kézből szerezte értesüléseit az MKP terveiről és az osztály 
tevékenységéről, ellenlépésekre szánta el magát, de ekkor Anatolij Nyikolajevics Kondratov vezérőrnagy 
beszélgetésre rendelte a SZEB-hez „amit azzal indokolt, hogy politikai államtitkári működésemről, azért 
mert különféle információk és meglátások alapján, az a látszat, mintha én a magam személyében, 
munkámmal és politikai magatartásommal, elhajlottam volna a kommunista párttal való együttműködéstől. 
(…) Ezután Kontratov tábornok kezdte a deliktumok felsorolását. 1. Mintha az utóbbi hetekben kifejtett 
munkámmal a Kisgazda Pártot támogatnám. 2. Tájékoztattam a Honvédelmi Minisztert a kommunisták 
szervezkedéséről és azokat igyekeztem megnagyítani.” PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 10-11. o. (Zentai Vilmos 
tájékoztatása az SZDP Politikai Bizottságának, 1946. szeptember 6.) 
1926 Próbálkozásaival szemben a magukat kommunistának valló, vagy legalább is MKP tag beosztottak között 
is három koncentrikus kör alakult ki az osztályon, ahol „kis és nagyfejesek” voltak. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 
80. o. 
1927 KRUCHINA é.n. 341. o. 
1928 NA. KV. 2/3324. 40a. o. 
1929 KRUCHINA é.n. 332. o. 
1930 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-24. 2. o. 
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alapul szolgálhat számunkra. A szervezeten belüli politikai küzdelemben Kruchina Viktor 
kezdetben a HM 40. osztálytól átvett személyekre próbált támaszkodni,1931  akiket 
sikertelenül próbált vezető pozícióba helyezni. Kruchina nézőpontjából az országban és az 
osztályon egy azon jelmondat volt, „megszerezni a kulcspozíciókat és megtartani azokat, 
amíg az oroszok itt vannak – blöffölni bármi áron.”1932 Kruchina viszonylag korán, 
feltehetően már 1945 nyarán felismerte kényszerű és vesztes helyzetét.1933 Új támogatókat 
kellett volna találnia, de az osztályon uralkodó légkörben az emberek nem beszéltek 
nyíltan, „talán csak célozgattak, vagy teljesen némák maradtak.”1934 Ha a HM 40. osztály 
volt állományának döntő többségét fokozatosan el is távolították a Nádor utcából, 
Kruchina Viktor kívülről próbált meg másokat behozni. Reménytelen helyzetében az volt a 
célja, hogy rokoni és baráti köréből minél több embert kapcsoljon be az osztályra, hogy 
helyzetét erősítse és maga is belső információkhoz jusson.1935  

Hiába lett főcsoportvezetőből osztályvezető-helyettes, 1945 második felében Kruchina 
Viktoron „hamar észrevehetővé vált bizonyos fokú levertség és megbántan panaszkodott, 
hogy nem tud teljes mértékben együttműködni Pálffyval, ahogy szerette volna.”1936 Pálffy 
György viszont tudta, hogy Kruchina politikai alku eredményeként került az osztályra és a 
szovjet hatóságok 1945 tavaszán angolszász kapcsolatai miatt tartóztatták le.1937 Kruchina, 
visszatekintve az 1945 és 1947 közötti lavírozására, a tárgyalt időszakát úgy jellemezte, 
hogy „ki lehet találni milyen nehéz volt számomra, hogy ebben az atmoszférában 
megtartsam pozíciómat – amit két évig megtettem – az állandó kommunista nyomás 
ellenében.”1938 Kruchina az osztály 1946. tavaszi átszervezését követően még rosszabb 
pozícióban és a napi ügyektől szinte teljesen elzárva találta magát. Rendelkezési jogát 
látszólag az Osztálytörzsre, az Őrcsoport keretében működő állományvezetőre, a 
Segédhivatalra, a Gazdasági hivatalra és a Jóléti csoportra szűkítették le. Valójában Pálffy 
György már ez utóbbiakat sem hagyta meg hatáskörében. A Segédhivatal és az 
Osztálytörzs keretében működő Gépkocsi részleg esetében döntéseit Földy Lajos 
javaslataihoz kötötte, míg Kruchina Viktor helyettesének dr. Vértes Imrét jelölte ki.1939 A 
megváltozott helyzetben, „1946. elején Kruchina már panaszkodott nekem [dr. Tarnóczy 
Imrének – D. F.], hogy befolyása napról napra csökken, sőt háttérbe szorítják. Különösen 
Vértes Imre alez. úrral szemben nyilatkozott mindig ellenségesen (…) aki szerinte minden 
intézkedését meggátolja és érvényesülésének útjában áll.” 1940 

Politikai szempontból a HM KPO nehéz terepnek bizonyult Kruchina Viktor 1946 
tavaszán fogant terveinek keresztülviteléhez. Könnyebben mozgott és talált támogatásra az 
FKGP vezetése alatt álló HM-ben, mint a vezetése alatt álló osztályon. Pozíció-építése 
részeként és közbenjárására 1945. december 1-el barátját, Dudás Bélát a HM KPO-ról 

                                                 
1931 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o. 
1932 KRUCHINA é.n. 332. o. 
1933 ÁBTL. A-2126/91. 66. o. 
1934 KRUCHINA é.n. 332. o. 
1935 Közéjük sorolható a Bodi házaspár, Bodi István és Bodi Istvánné, akiket Kruchina hozott be az osztályra 
vagy Kosztik János számvivő főtörzsőrmester, akivel családi kapcsolatban állt. ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 69., 
80. o. 
1936 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 66. o. (Dudás Béla kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. június 13.) 
1937 NA. KV. 2/3324. 40a. o. 
1938 KRUCHINA é.n. 333. o.; Kruchina Viktor menekülését követően a lakásán 1947 januárjában tartott 
házkutatáson nagyobb mennyiségű morfiumot és kokaint is lefoglaltak. ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 27. o.; 
Természetesen a pszichés feszültség és teher mindkét oldal képviselőire hatással volt. Pálffy György naponta 
60-70 szál cigarettát szívott el és erős stimuláló szereket használt: naponta 15-20 csésze erős feketekávé, 
aktedront (pszichoaktív szerv, lásd: amfetamin) stb. használt. ÁBTL. 2.1. I/14-a. 206. o. 
1939 HL. MN. 191/7/82. mf. 36. sz. o. npcs. 6. p. 
1940 ÁBTL. K-1414. 83., 99. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 30., 36. o. (Dr. Tarnóczy Imre tanúvallomási 
jegyzőkönyve, 1947. május 30.);  
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Zentai Vilmos politikai államtitkár mellé helyeztette.1941 Hivatalba lépését követően 
Kruchina Viktor felkereste Dudás Bélát és megkérdezte tőle, hogy véleménye szerint miért 
került az államtitkár mellé. Ezt a lépést csak részben indokolta Dudás szaktudása, annál 
fontosabb volt, hogy Dudás segítségével minél több emberét helyezhesse el vezető 
pozíciókban, amiből neki – tervei szerint – csak előnye származhatott.1942 Kruchina 
különböző vezetői szinteken próbálta támogatóit elhelyezni az osztályon. Dr. Parádi István 
nem csak Kruchina Viktor főcsoportvezetői helyét örökölte meg 1945 júniusában,1943 de 
nyugati szimpatizáns volt és titokban az osztályvezető-helyettes támogatója.1944 Nem 
mellékes körülmény, hogy sikerült a „Kruchina-ügy” szempontjából lényeges segédtiszti 
pozícióba helyeztetnie Parádit, aki éppen az angolszász kapcsolatfelvétel és az 
információszolgáltatás legintenzívebb időszakában, 1946. április 1. és október 1. között 
szolgált beosztásában.1945 

Származásán és családi kapcsolatain keresztül Kruchina Viktor magasabb szintű 
politikai kapcsolatokkal is rendelkezett. Vörös Jánost, akinek 1945. tavaszi szabadulását és 
osztályvezető-helyettesi kinevezését köszönhette, 1945 őszén Tombor Jenő váltotta a HM 
élén. Tombor Jenő régi jó barátja volt Kruchina Viktor édesapjának, ezért vele is közvetlen 
viszonyt ápolt. A honvédelmi miniszter hirtelen halálát követően helyére lépő Bartha 
Albertre is igaz volt ez az állítás, aki ugyancsak régi baráti kapcsolatban állt az idős 
Kruchina Manóval. Mindhárom miniszterrel a kommunista politikai nyomással szembeni 
fellépés kötötte össze Kruchina Viktort, akikkel bizalmas viszonyt is ápolt.1946 Feltehetően 
az osztályvezető-helyettes és a mindenkori honvédelmi miniszter közötti bizalmas 
kapcsolat lett Kruchina veszte. Kettős játéka miatt folyamatos megfigyelés alatt tartotta a 
HM KPO és a szovjet NKVD (MVD) is.1947 Letartóztatására 1947 januárjáig nem 
kerülhetett sor, mert a magyar látszatkoalícióban Kruchina Viktor osztályvezető-
helyettesre osztották az SZDP exponensének szerepét. A tárgyalt időszakban, főleg Zentai 
Vilmos államtitkársága idején ragaszkodtak személye további megtartásához.1948 Zentai 
értesüléseit az osztályról Kruchinán keresztül szerezte,1949 ami létfontosságúnak bizonyult 
számára, ha politikai államtitkárként informálódni kívánt az elvben alárendeltségébe 
tartozó katona politikai szervezetről.1950 

1945 ősze mindkét térfél számára választóvonal volt. Az országos nemzetgyűlési 
választások számszerű eredményét mindenki másként értékelte. Az FKGP országon belüli 
támogatottsága egyben a szovjet-kommunista irány elleni voksolás is volt.1951 Kruchina 
Viktor különösen jó viszonyban állt Tombor Jenővel és mint kommunista ellenes 
gondolkodású, a nyugati hatalmakkal szimpatizáló személy megpróbálta az új politikai 
helyzetet kihasználni. Hamar rá kellett jönnie, hogy a változás csak látszólagos. Kruchina 
nem csak a minisztert, de a vele kapcsolatban álló más személyeket is folyamatosan 
tájékoztatott. Tombor mellett Zentai Vilmos államtitkár is figyelemmel kísérte a HM KPO 
tevékenységét, így vele is állandó kapcsolatban állt. Almássy Pál úgy emlékezett vissza 
                                                 
1941 HL. MN. 102/08/529. cs. 73. sz. o. npcs. 7. p. 
1942 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 67. o.; KRUCHINA é.n. 332. o. 
1943 HL. MN. 102/08/529. cs. 1. sz. o. npcs. 3-4. p. 
1944 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/22. o.; NA. FO. 371/59072. IV/1. 6. o. 
1945 HL. MN. 102/08/530. cs. 21. sz. o. npcs 7. p.; 81. sz. o. npcs.7. p. 
1946 KRUCHINA é.n. 333. o. 
1947 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 194., 202. o.; ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 142. o.; KUBINYI  1989. 62. o. 
1948 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 34. o. 
1949 ÁBTL. 2.1. IV/1. 116-117. o. 
1950 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 6-7. o. 
1951 Az 1945. november 4-én tartott nemzetgyűlési választáson a FKGP ca. 57 %-os abszolút győzelmének 
magyarázata, hogy a párt „ún. gyűjtőpárttá vált. Nevéből is adódó elsődleges bázisán túl az FKGP jószerével 
a társadalom minden rétegéből magához tudta vonzani azok szavazatát, akik fentartással fogadták a szovjet 
fél által favorizált – vagy legalábbis hozzájuk közelebb állónak tekintett – pártokat.” GYARMATI  2011. 62. o. 
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kapcsolatukra, hogy „Kruchinát azért tettük a Katona Politikai Osztályhoz, mivel ott 
részünkre a vezetésnél nem volt olyan személy, aki informált volna bennünket az ott folyó 
eseményekről. Kruchinának Zentay jelölte meg a feladatát, konkrétan utasította arra, hogy 
rendszeresen tájékoztassa a Kat. Pol. Osztálynál folyó ügyekről. A későbbiek folyamán vele 
is mint szociáldemokrata párttaggal Zentay tartotta a kapcsolatot. (…) általában a Katona 
Politikai Osztályon folyó minden ügyről adott Kruchina tájékoztatást Zentaynak.”1952 

Az osztály már korábban feltérképezte Tombor Jenő miniszter belső körét és a 
minisztériumban bizalmasaként szolgált Daróczy József ezredest kényszer hatására 
irányítása alá vonta.1953 Daróczy árulása közvetve súlyos hatással volt az idős miniszter 
romló egészségi állapotára, majd halálára.1954 Kruchina minisztériumi tevékenységével 
kiérdemelte, hogy mind a szovjetek, mind a magyar hatóságok megfigyelés alatt tartsák, de 
egyelőre sokat köszönhetett Tombor Jenőnek is, aki sokáig meg tudta menteni egy újabb 
félreállítástól.1955 Felismerve helyzetét, Kruchina Viktor 1946. január 1-i ezredessé történt 
előléptetésével egyidejűleg Tombor Jenő kihasználta azt a tény, hogy a Honvédelmi 
Miniszter Katona Politikai Osztálya közvetlen alárendeltségébe tartozott, ezért 
elővigyázatosságból az osztály megnevezésével igazolást állított ki Kruchina Viktornak, 
ami segítségére volt az ellene megkísérelt merénylet során.1956 

A miniszter által kiállított igazolás visszavonásig volt érvényes, de Tombor Jenő fél 
évvel később elhunyt.1957 Tombor halálát követően, de még a Bartha kinevezése előtti 
időben látszólag kedvező helyzet alakult ki. A Honvédelmi Miniszter Katona Politikai 
Osztálya a miniszter halálát követően a pozíciót ideiglenesen átvevő Zentai Vilmos 
államtitkár alárendeltségébe került. Zentai megpróbált élni a lehetőséggel és befolyásolni 
az osztály működését, de intézkedéseit Pálffy egyenesen kétségbe vonta és végre sem 
hajtotta.1958 

A miniszteri íróasztal több olyan dokumentumot rejtett, amelyek a HM KPO 
tevékenységére vonatkozóan tartalmaztak terhelő bizonyítékokat, és amelyeket korábban 
közvetve vagy közvetlenül de Kruchina Viktoron keresztül szerzett be a miniszter.1959 A 
dokumentumokat a miniszter halálát követően az osztály megszerezte és eltűntette.1960 

                                                 
1952 ÁBTL. 2.1. IV/1. 116-117. o. (Almássy Pál kihallgatási jegyzőkönyve, 1950. május 30.) 
1953 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 96. o. 
1954 KUBINYI  1989. 35-37. o.; HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 97-98. o. 
1955 KRUCHINA é.n. 333. o. 
1956 „Magyar Honvédelmi Miniszter Katona Politikai Osztály. 135. sz. igazolás. (…) Igazolom, hogy 
Kruchina Viktor ezredes a Katona Politikai Osztály szolgálatában állt. Engedélyezem számár a szabad 
mozgást a nap bármely szakában, az ország bármely pontján. Jogosult átlépni minden kordont vagy 
rendőrségi vonalat, és beléphet elzárt területekre, ahonnan más polgári vagy katonai személyek ki vannak 
tiltva. Joga van polgári vagy katonai ügyekben nyomozni; kihallgatásokat és házkutatásokat végezni. Joga 
van rendfokozatuktól függetlenül letartóztatni a katona személyeket és polgári személyeket is, akik katonai 
szempontból gyanúsak. Utasítom az alárendelt tiszteket és kérem a polgári hatóságokat, hogy a fent 
nevezettnek szolgálatához minden segítséget adjanak meg. Munkája során bármilyen jármű, telefon, telegráf 
használatára jogosult. Ezen igazolás birtokosa egyenruha hordására és fegyver viselésére jogosult.” 
KRUCHINA é.n. 334. o. 
1957 GÁBOR 2001. 187-189. o.; Halálát követően a miniszter alárendeltségébe tartozó osztály is lerótta 
kegyeletét. A temetési menet 1946. július 27-én, szombaton 15 órakor indult az Országház 
kupolacsarnokából. Az osztály Hartai Ernő őrnagy parancsnoksága alatt 30 főt, Határügyi alosztálya további 
20 főt jelölt ki hivatalos küldöttségként a tiszti, tiszthelyettesi, tisztesi, legénységi és polgári alkalmazott 
állományból. Az osztály hivatalos küldöttségének tagjai között nem szerepelt sem Pálffy György, sem 
Kruchina Viktor, de mindketten jelen voltak az eseményen. HL. MN. 192/7/82. mf. 60. o. npcs. 10. p. 
1958 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 13. o. 
1959 HL. HM. 819. d. 10.042/1945.; Ha a visszaélésekről szóló panaszok nem közvetlenül a HM politikai 
államtitkárának hivatalába futottak be, a HM Katona Politikai Osztályról származó ügydarabok iratgyűjtőjén 
látszott, hogy Kruchina Viktor emelte ki őket. 
1960 KUBINYI  1989. 35-37. o. 
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Ezért, amikor Zentait 1946. szeptember 6-án beszélgetésre hívták a SZEB-hez és ott a 
baloldali együttműködéssel szemben tapasztalt „elhajló” magatartással vádolták, a korábbi 
vádakat már nem tudta bizonyítani. Ahogy fogalmazott: „Miniszter úr1961 íróasztalának 
egyik fiókja tele van volt (sic!)1962 jegyzőkönyvvel és panasz levelekkel”1963, amit a halála 
napján eltűntettek. A HM KPO-n nem volt ismeretlen az osztályvezető-helyettes 
tevékenysége, de az osztály birtokába jutott dokumentumok újabb bizonyítékot 
szolgáltattak Kruchina Viktor belső tevékenysége mellett. 

A honvédelmi miniszternél talált iratok intő jelként szolgáltak Pálffy György számára, 
aki ezt követően Kruchina Viktort mind jobban háttérbe szorította a HM KPO-n. Kruchina 
kényszerhelyzetben találta magát. Egyik oldalról mind jobban próbálták elzárni az osztály 
érdemi ügyeitől, másik oldalról Zentai Vilmos még mindig számított rá és őt ostromolta az 
osztály tevékenységét érintő kérdésekkel. Szorult helyzetében Kruchina Viktor felajánlotta, 
hogy szerkeszteni fog egy napi jelentést, amelyben összefoglalja az osztályon történt 
fontos eseményeket, de csak két jelentést tudott elkészíteni. Hogy kínos helyzetén 
enyhítsen, az írásbeli jelentések először szóbeli jelentésekké, majd információhiányban 
fokozatosan általános honvédségi, politikai tájékoztatóvá alakultak át. Végül, hogy valami 
érdekességgel szolgáljon, Kruchina Zentai előtt is feltárta angol kapcsolatait.1964 

Kruchina Viktor belső motivációi csak visszaemlékezéséből ismertek, de gyakorlatilag 
Tombor halálával és temetésével egy időben,1965 1946 nyarán ismét felvette az érintkezést 
a brit hírszerzéssel.1966 A SZEB brit misszióján keresztül Kruchina E. H. M. Clutterbuck 
őrnaggyal és Dennis Bloodworth századossal,1967 a misszió biztonsági tisztjével állt 
kapcsolatban.1968  Cselekedetének jelentősége, hogy a magyar államvédelem egyik 
vezetőjeként nem csak hogy kémkedett az angolszász ellenérdekelt szolgálatok javára, de 
helyzete reménytelenné válásával át is állt a másik oldalra. Működése eredményeként a 
britek eredeti iratokról másolhatták le az osztály szervezetére, működésére és személyi 
állományára vonatkozó információkat.1969 Kruchina Viktor 1946 nyarától 1947. januári 
meneküléséig, megközelítőleg 6 hónapig szolgáltatott folyamatosan információkat a brit 
(majd az amerikai) szolgálatoknak. Dudás Béla visszaemlékezésében Kruchina két angol 
tisztről mesélt, ahol egyiket „Schmidt kapitány”-nak 1970  hívták. A találkozókat 
elővigyázatosságból a nyugatbaráti, angolszász kapcsolatokkal rendelkező dr. Haris Ervin 
őrnagy lakásán tartották, aki ehhez csak nehezen járult hozzá. A találkozón a brit szolgálat 
tisztjei mellett Szalay Péter is részt vett. A beszélgetések angolul zajlottak és Kruchina 

                                                 
1961 Tombor Jenő honvédelmi miniszter 
1962 Szöveg áthúzva és javítva az eredeti szövegben. 
1963 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 12. o. Zentai Vilmos tájékoztatása az SZDP Politikai Bizottságának, 1946. 
szeptember 6.) 
1964 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 69. o. 
1965 HL. MN. 192/7/82. mf. 60. o. npcs. 10. p. 
1966 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 67. o. 
1967 KRUCHINA é.n. 340. o. 
1968 NARA. RG. 226. B. 348.  
1969 WN. 13589. 2. o.; Lásd például: 11. szemelvény: Organisation of Katona Politikai Osztaly.; 12. 
szemelvény: Brit információs jelentés.A HM KPO egy időre, csoportfőnökséggé történt átszervezéséig 
lépéshátrányba került a polgári államvédelmi szervekhez képest. A katona politikai rendészeti szervvel 
összehasonlítva, az ellenérdekelt angolszász szolgálatok egyelőre csak részinformációkkal rendelkeztek a 
MÁR Államvédelmi Osztályáról. Szervezetének, működésének, személyi állományának feltérképezése még 
korántsem volt teljes körű. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 1. o. 
1970 A „Schmidt” név feltehetően álnév volt, a „kapitány”  századosi rendfokozatot takar. Az 1953. januári és 
áprilisi keltezésű iratokon Bloodworth századosi, Clutterbuck őrnagyi rendfokozattal szerepelt. A két 
ismeretlen brit tiszt személye bizonyos. Clutterbuck őrnagy előmenetelét nem ismerjük, de 1946-ban 
viselhetett századosi rendfokozatot, míg azt maga igazolta, hogy „körülbelül hat hónapig vagy még tovább 
közeli kapcsolatban voltunk és ő szállította azokat a híreket, amelyek a legfontosabbak voltak ennek az 
országnak (Britannia) a biztonsága érdekében.” KRUCHINA é.n. 341. o. 
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Viktor minden kezébe kerülő iratot kiszolgáltatott. Összesen 6-7 találkozóra került sor, de 
az egyre kellemetlenebbé vált, mert az eredeti megállapodással ellentétben Kruchina mind 
több és több személyt vont be a találkozásokba és vitte fel őket Haris lakására.1971 

A britek és Kruchina Viktor között kialakult egy kölcsönös információcsere. Hogy 
érdekes legyen a brit hírszerzés szemében, Kruchina felhasználta a minisztériumi és 
osztályon szolgáló személyes kapcsolatait egyaránt. Minden, a keze ügyébe került 
kimutatást, bizalmas iratot, szervezési táblázatot, névsort, házi parancsot, MKP 
frakcióülésen elhangzottak szövegét kiszolgáltatta az ellenérdekelt szolgálatoknak.1972 A 
britek cserébe katonai és politikai híreket adtak át Kruchinának, amelyeket ő Zentai felé 
továbbíthatott, ezzel is megőrizve pozíciója és személye jelentőségét. Zentaira az is nagy 
hatást gyakorolt, hogy Kruchina elhozta neki a HM KPO HM-ről készített jelentéseinek 
féléves anyagát, amit az egyik beosztottól sikerült megszereznie. A dokumentum több 
helyen is tartalmazott Zentairól szóló feljegyzést.1973  

Kruchina Viktor a britek mellett az amerikaiakkal is felvette a kapcsolatot. Dr. Alpár 
Imrén keresztül,1974 aki baráti kapcsolatban állt George S. Kovach alezredessel, a SZEB 
amerikai missziójának tagjával kívánt találkozni. Kruchina küldöttje útján közvetve 1946. 
augusztus 1-én vette fel először a kapcsolatot Kovachcsal. A kapcsolatfelvételt 
megelőzően dr. Alpár Imre utalt Kovachnak megbízója HM KPO-n betöltött magas 
beosztására és a kapcsolatfelvétel céljára. Kovach alezredes először azzal hárította el az 
érdeklődést, hogy kizárt dolog, hogy aki ott magas beosztást tölt be, becsületes legyen és 
kifejtette, hogy „ugyan olyan rossz, akárcsak a többi.”1975 A visszakozást követően 
Kovach végül hajlandóságot mutatott a találkozóra, de feltételül szabta, hogy a kapcsolat 
jóhiszeműségének bizonyítékául adják át neki az amerikai misszióban dolgozó katona 
politikai ügynök nevét. Válaszul Kruchina Viktor egy darab papíron küldte vissza Buzna 
Pálné nevét.1976 Az ügynök neve nem volt ismeretlen az amerikaiak előtt. Azt követően, 
hogy a britek beszervezték Kruchinát és ő 1946 júniusától szállította az osztály 
szervezetére, működésére és személyi viszonyaira vonatkozó információkat, a britek 
továbbadták saját jelentéseik másolatát az amerikai szerveknek.1977  Az amerikai 
kémelhárítás tagjai 1946 júliusa óta ismerték az amerikai misszióban dolgozó ügynök 
nevét.1978 Az adatokat és személyleírásokat tartalmazó listákat a britek adták át, akik 
értesüléseiket Kruchina Viktortól szerezték. Kovach már a találkozó előtt konzultált 
Robinson O. Bellin1979 századossal, aki bíztatta Kovachot, hogy találkozzon azzal az 
ismeretlen személlyel, akinek a „Shamus” fedőnevet1980 adták. 
                                                 
1971 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 185-194. o. 
1972 ÁBTL. 3.1.9. V-249. 186., 194-195. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 70. o.; ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 53-57. o.; 
ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 51., 116. o. 
1973 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 69-70. o. 
1974 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 67. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 67-68. o.;  
1975 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1. o. (Shamus kihallgatási jegyzőkönyve, 1946. szeptember 6.) 
1976 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1. o.; Az ügynök nevét az amerikai fél ekkor már tudta, mert a brit 
szolgálat informálta őket. NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 6. o.; NA. FO. 371/59072. III/4. o. 
1977 Az Introductory Notes on Hungarian I.S. and Political Police tárgyú jelentés a briteknél FSRO-171., az 
amerikaiaknál BDUX-10. (1946. július 18.), a Security Intelligence Notes No. 1. a briteknél FSRO-366., az 
amerikaiaknál BDUX-17. (1946. augusztus 25.) szám alatt szerepelt.  
1978 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. 6-7. o.; NA. FO. 371/59072. III/1., 4. o. 
1979 Robinson O. Bellin 1946. március 26-án érkezett Budapestre, ahol az amerikai misszió biztonsága 
helyzetét „reménytelennek” találta. A dokumentumok őrzése és elzárása nem volt megoldott, az amerikai 
személyzet nem részesült semmiféle felkészítésben, a magyar alkalmazottakat felvételük előtt senki nem 
ellenőrizte és a képviselet helyiségeiben sem végezték el a szükséges technikai átvizsgálásokat. A változás 
1946. július 5-el, a misszió vezetőjének, William S. Key visszahívásával és George Hatton Weems 
kinevezésével vette kezdetét, aki már érdekelt volt az amerikai biztonsági és hírszerző feladatok 
megvalósításában. Bellin alapvető biztonsági intézkedések és protokollok bevezetésével meggátolta, hogy a 
magyar államvédelmi szervekhez információ szivároghasson ki. Kapcsolatba lépett a brit partnerszervekkel, 
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Az első találkozóra 1946. augusztus 28-án, a közös ismerős lakásán került sor. Kruchina 
és Kovach között egy hosszú irányított beszélgetés folyt le, ami különböző témakörökre 
épült. Feltűnt, hogy a Kovach által szerzett információk egyeztek azzal, amit a britek 
biztonsági jelentések formájában 1946. július 18-án1981 és 1946. augusztus 25-án1982 adtak 
át. Az 1946. augusztus 1-i kapcsolatfelvételt követően az amerikaiaknak már 1946. 
augusztus 9-én az volt a véleményük,1983 hogy „Shamus”, vagyis Kruchina Viktor a HM 
KPO-ra beépült két brit ügynök egyike. Kovach feltett kérdésére Kruchina felfedte, hogy ő 
a britek informátora. Következő találkozójuk alkalmával, 1946. augusztus 28-án Kovach 
ezredes elővigyázatosságból már civil ruhában érkezett dr. Alpár Imre lakására, hogy 
személyesen is találkozzon Kruchinával.1984  

Együttműködésük kezdetén Kovach elsődleges érdeke csak arra korlátozódott, hogy 
budapesti missziójuk belső biztonságát a szovjet-magyar tevékenységgel szemben 
biztosítsák. Kruchina Viktor kapcsolatfelvétele és „jó szándéka jeleként” Buzna Pálné 
nevének továbbítása félrevezető volt. Kiderült, hogy Kruchina Viktornak semmi köze sem 
volt az ügyhöz, az értesüléseit mástól szerezte. Az információ valójában Szebelédi Imrétől 
származott, akit a „B” listázás ürügyén bocsátottak el az osztály Hírszerző- majd „X” 
alosztályáról,1985  mert Kruchinával való kapcsolata1986  és a hírszerzés fokozottabb 
rejtésének szükségessége ezt megkövetelte.1987 Kovach kérésére az ismeretlen forrással 
való találkozás lehetőségét kérte, amire Kruchina ígéretet tett, majd Robinson O. Bellinnel 
együtt találkoztak Szebelédi Imrével. Kruchina ismertette az osztály angolszász 
missziókkal szembeni módszereit, az alkalmazott ügynökökkel történő találkozások 
lebonyolításától a jelentések után fizetett összegig.1988 Kovach érdeklődésének másik 
iránya meghatározott személyekre fókuszált.1989 Az amerikaiakat külön érdekelték azok a 
személyek, akik vezető beosztást töltöttek be 1945. előtt, majd kapcsolatba kerültek a 
nyugati szövetségesekkel, ugyanakkor feltételezhetően a szovjet vagy a magyar fél 
„használta” őket.1990 A találkozót követően Kruchina Viktor meglepődött George S. 
Kovach alezredes kérdéseinek aprólékosságán és informáltságán. Amikor rákérdezett, a 
Kovach által adott válasz nem volt őszinte és sejtelme sem volt, hogy az angolszász 
szolgálatok tájékoztatták egymást. Kovach a találkozó alkalmával távolságtartó volt és arra 
hivatkozott, hogy ő csak mást helyettesített és kérdéseivel tesztelnie kellett „Shamus” 
tudását és viselkedését.1991 Az 1946. augusztus eleji találkozót követően Kovach háttérbe 

                                                                                                                                                    
akikkel ezt követően folyamatosan cserélgették a szovjet és magyar ellenérdekelt szolgálatokról szóló 
jelentéseiket. A Kruchina-ügy első brit dokumentumait néhány nap eltéréssel közvetett úton az amerikai 
szolgálat is megkapta. NARA. RG. 226. B. 348. WN. 13589. 1-8. o.; FÖLDESI 2002. 73. o. 
1980 Az álnév ötletgazdája nem ismert. Jelentése az angol szlengben: magánnyomozó vagy rendőrtiszt. 
1981 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10.; NA. FO. 371/59072. 
1982 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 
1983 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-13. 
1984 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1. o. 
1985 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. o. npcs. 8. p. 
1986 NA. FO. 371/59072. III/6.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/8-9. o. 
1987 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-17. 1. o. 
1988 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1-2. o. 
1989 Az egyik személy dr. Mikó András újságíró volt, aki Buzna Pálné szerint megpróbálta őt beszervezni, de 
nem sikerült. Kruchina tájékozatlan volt az ügyben, de elmondta, hogy dr. Mikó András a HM KPO tagja 
volt, onnan tisztázatlan angolszász kapcsolatai miatt távolították el, de ő maga is megbízhatatlannak tartotta. 
Valójában dr. Mikó András 1945. július 5. és 1945. szeptember 20. között szolgált a HM KPO-n. A magyar 
katonai hírszerzés „egyik legkiválóbb ügynöke volt” az amerikai és francia vonalon, aki Földy Lajos 
alosztályvezetővel állt baráti kapcsolatban. ÁBTL. 2.1. VII/22. 26. o.; PIL. 274. f. 11. cs. 15. őe. I/103.; HL. 
HM. 825. d. 5. cs. 63. sz. h. pcs.; HL. MN. 102/08/529. cs. 53. sz. o. npcs. 9. p. 
1990 Így például 1946 tavaszán különösen Németh Sándor és Suhay Imre tábornok esetében. NARA. RG. 226. 
B. 38. BDUX-18. 2-4. o. 
1991 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 4. o. 
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húzódott és a kapcsolatot Robinson O. Bellin századosnak adta át, aki már hónapok óta 
ismerte a britek jelentéseit és foglalkozott a misszióval szemben tapasztalt szovjet és 
magyar behatolási kísérletekkel.1992 

Kruchina Viktor néhány hónapos aktív hírszerzői működése nyílt titok volt ismeretségi 
körében. Segítője, a segédtiszti beosztásban szolgált dr. Parádi István szintén sokat beszélt 
az osztályvezető-helyettes kapcsolataitól és nem ismerték túlzottan „biztonságtudatos”-
nak.1993  Zentai Vilmos politikai államtitkáron és másokon keresztül, de Kruchina 
elbeszélései alapján a minisztériumban is sokan tudomást szereztek az osztályvezető-
helyettes izgalmas brit kapcsolatáról. Mivel találkozóit Kruchina Viktor nem titkolta, 
Zentai tudott róla és külön kérte, hogy mesélje el a briteknek, hogyan zajlott az első 
nevelői tanfolyam és számoljon be a hallgatók alkalmatlanságáról, műveletlenségéről.1994 
Kruchina nem volt rest az államtitkár által felvetett témában referálni és beszámolt az 
angolszász hírszerzőknek a kommunista pártoktatásról.1995 Fenti körülmények alapján 
érthető, hogy hamar gyanúba keverte magát, majd a koncepciós köztársaság elleni 
összeesküvés leleplezését követően menekülni kényszerült az országból1996 

A Kruchina-ügynek, valamint a Pálffy György és Kruchina Viktor közötti ellentétnek 
több megközelítési lehetősége van. Az 1946 végén és 1947 elején érezhető belpolitikai 
változások sorába illeszthetőek azok az események, amelyek a katonai hírszerző és elhárító 
szolgálaton belül zajlottak le a tárgyalt időszakban. Ez még abban az esetben is igaz, ha az 
egyik esemény, így a HM KPO letartóztatási hullámának megindulása kihatott a másikra, 
Kruchina Viktor lelepleződésére és kényszerpályára sodródására. Ahogy a nemzetközi 
küzdőtéren, úgy a katonai szolgálatok 1945-ös megszervezése óta eltelt időben is mind 
jobban érezhetővé vált az osztály megosztottsága a két politikai-ideológiai irány között. Az 
osztályon belül az 1945 és 1947 közötti átmenet időszakában két pólus alakult ki, amelyek 
egymáshoz való viszonyukat, hatalmi pozíciójukat és lehetőségeiket tekintve aránytalanok 
voltak. 

Az államvédelmi szervek a koncepciós köztársaság elleni összeesküvéssel vádolt 
személyekkel szemben folytatott nyomozásaikkal és letartóztatásaikkal átformálták a 
magyar belpolitikai életet. A katonai szolgálat által felderített ügy hibái ráirányították a 
figyelmet Kruchina Viktor szerepére is. A kellemetlenné vált Kruchina személyét őrizetbe 
vételével kívánták kiiktatni. Nem várt fordulatok vezettek el a kommunista törekvéseket 
kezdettől akadályozó személy eltávolításától egy kémkedési ügyig, ami meglepetésként 
érte az államvédelmi szerveket is. A már korábban is kémkedéssel vádolt Kruchina Viktor 
ezredes őrizetbe vételét szovjet kérésre a MÁR Államvédelmi Osztállyal kívánták 
végrehajtatni. Michail Iljics Belkin parancsára Péter Gábor magyar részről Csillag Lászlót 
és Ihász Miklóst jelölte ki a feladatra.1997 Kruchina Viktor 1947. január 18-án Gyuris 
Aladár rendőr alezredes, a MÁR Államvédelmi Osztály kisgazdapárti osztályvezető-
helyettesének meghívására érkezett 18 órára annak Vas Gereben utcai otthonába. A 
hegynek felfelé menet, nem messze céljától, „egy nagy fekete gépkocsira lett figyelmes, 

                                                 
1992 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-3., BDUX-5., BDUX-7., BDUX-9-10., BDUX-17., BDUX-19., BDUX-
21., BDUX-23-24., BDUX-26. 
1993 NA. FO. 371/59072. IV/6.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/22. o.; Dr. Parádi István dr. Tarnóczy 
Imre visszaemlékezésében egy „zeneértő és bohém” személyiség volt. Kruchina Viktor szerette jellemét és 
visszaemlékezése szerint korábban meglazult kapcsolatuk akkor mélyült el ismét, amikor Parádi segédtiszti 
beosztásba került. ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 194. o. 
1994 ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 77. o. 
1995 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/13. o.; NA. FO. 371/59072. III/9. 
1996 Marosán György szociáldemokrata (kommunista) politikus összefüggésbe hozta Kruchina Viktort és a 
„Magyar Közösséget”, ami indokolta mielőbbi menekülését. M. K ISS 2006. 188. o. 
1997 ÁBTL. 2.1. VII/12. 3. o. 
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melynek ajtaja nyitva volt és motorja álló helyzetben járt”1998, majd 4-5 fegyveres ugrott 
elé, egyik orosz egyenruhában volt és káromkodott, hogy szálljon be az autóba. Kruchina 
Viktor hirtelen két pisztolyból tüzet nyitott rájuk, 1999 amit elővigyázatosságból 1946. 
december 19. óta kabátja két zsebében tartott.2000 A támadásban az államvédelmi tisztek 
közül Csillag László súlyosan megsebesült.2001 Kruchina kihasználva a pillanatnyi zavart, 
lefelé futott a hegyről, de támadói további tüzében lövedék ment át a bal vállán, 
szétroncsolta a bal felső karcsontját és találat érte a fejét is. Sebesülése ellenére a 
villamosvezető és az utasok segítségével fel tudott kapaszkodni a mozgásban lévő 59-es 
villamosra, ami a végállomáson tette le.2002 Mivel eszméletét vesztette, az utasok átvitték a 
szemközti fűszeres boltba. Amikor magához tért, a kiérkező rendőröknek a honvédelmi 
minisztertől kapott igazolással igazolta magát és együttműködésüket kérte. Mentőt hívtak 
hozzá,2003 ellátták a karján és fején ért lőtt sérüléseket, kérésére mentőautóval a Thököly 
úti brit misszióra vitték. A britek brit őrnagyi egyenruhában és álnéven még aznap este 
kivitték Kruchina Viktort Bécsbe.2004 A britek, hogy biztonságosan kicsempészhessék az 
osztályvezető-helyettest Budapesten félrevezették a magyar államvédelmi szerveket.2005 
Kruchina Viktor ezredes a vele történteket hivatalosan csak 1947. január 28-án jelentette 
Pálffy György vezérőrnagy osztályvezetőnek2006 és Bartha Albert vezérezredes honvédelmi 
miniszternek.2007  Nem részletezte támadói kilétét, de megjegyezte, hogy „sötét 
megbízójukhoz méltó sötét módszerekkel támadva jellemző, hogy engem minden lövésük 
hátulról ért.” 2008 Kérte, hogy 1947. február 1-től engedélyezzenek számára egy három 
hónapos egészségügyi szabadságot, egyben kérelmezte nyugállományba helyezését.2009 Az 
Ausztriából írt jelentésekkel és levelekkel még megpróbálta elrendezni budapesti 
ügyeit,2010 de Magyarországra már nem tért vissza.2011 
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január 28. 
2009 A kérés hátterében nem naivitás, hanem az osztály Gazdasági Hivatala által tovább folyósított, a felesége 
által felvehető bére állt. 
2010 3.2.4. K-1414. 32-44. o. 
2011 Évtizedekkel később írt visszaemlékezése szerint azt követően mindig gyermekkora Pozsonyával 
álmodott és sokat gondolt a maga mögött hagyott budai hegyekre és pesti Duna-partra, ahová már nem 
térhetett vissza. KRUCHINA é.n. 359. o. 
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A katonai hírszerző és elhárító szolgálat egy vezető beosztású tagjának szökése 
kedvezett a legendáknak. Ha a teljes igazság nem is volt ismert, jelentősége miatt az 
esemény meghatározó maradt az osztály tagjainak emlékezetében. Berkesi András 
regényeibe ekként szőtte saját emlékeit: „Az egyik augusztusi estén váratlan dolog történt. 
(…) megjelent a báró. Annyira elváltoztatta a külsejét, hogy nehezen ismert csak rá. 
Hullámos barna haját világosszőkére festette, szemöldökét is színtelenítette, dús szőke 
bajuszt viselt és aranykeretes szemüveget. – (…) Fél órával ezelőtt lelőttem két embert a 
Rózsadombon. (…) Nehezen, de sikerült elmenekülnöm a többiek elől. (…) Később 
elmesélte Kálmánnak, hogy a politikai rendőrség le akarta tartóztatni. Megtudták, hogy az 
I. S. [Intelligence Service – D. F.] tagja.” 2012 A meghiúsult merénylet résztvevői, 
hallomástudói táplálták az információhiányból fakadó kételyt és pontatlanságot. Ez nem 
csak az árulástól elriasztó történeteknek kedvezett, de leplezte a sikertelenséget is. A teljes 
valóságot csak a beavatottak ismerték, mert még a katonai szolgálat vezetői is úgy 
emlékeztek az esetre, hogy az osztály „ezredesét hamis telefonnal elhagyott helyre csalták 
és ott megölték (…) ez az ezredes az amerikai kémszolgálat tagja”2013 volt. Székely Ferenc 
főtörzsőrmester szerint „1947. elején értesültem Pénzes hdgy.-tól, hogy Kruchina ezds. 
öngyilkos lett. Ez év tavaszán ugyancsak értesültem, Szalay nevű úrtól, hogy Kruchina ezds. 
merénylet áldozata lett és mentők szállították el.”2014  

Kruchina Viktor tevékenységének osztályra gyakorolt hatásáról eltérő vélemények 
születtek, ugyanakkor az osztályvezető-helyettesi beosztás és a kémkedés együttes hatása 
lényeges az osztály működése szempontjából. Két eltérő megközelítése van „Shamus” 
tevékenységének és eredményessége értékelésének. Egyrészt a két ellenérdekelt felet nézve, 
a HM KPO nem tagadhatta le a „Kruchina-fiaskót”, de hatását és jelentőségét önérdekből 
csökkenteni igyekezett. Kornis Pál az osztály kémkedési ügyeiről úgy emlékezett meg, 
hogy „nem mondom, hogy nem akadt kivétel, de ezek a munka folyamatában nagyon 
gyorsan lelepleződtek és nem maradhattak az osztályon. Egyébként nagyon kevés ilyen eset 
volt; az egyetlen beépült – később lelepleződött – idegen ügynök báró Kruchina Viktor 
százados, végül ezredes volt, formailag Pálffy helyettese, gyakorlatilag azonban kezdettől 
annyira el volt szigetelve, hogy adminisztratív teendőktől eltekintve fogalma se volt a bent 
folyó munkáról. (...) Sok hasznát nem vehették megbízói. (sic!)” 2015 Visszaemlékezésében 
az egyik hibás vélelem, hogy csak egy nyugati szövetséges ügynök dolgozott volna a HM 
KPO-n. Kruchina közvetlenül nem látott rá a katonai hírszerzés és elhárítás mindennapi 
tevékenységére, de megvoltak a saját emberei az osztályon. Rajtuk keresztül jutott az 
ellenérdekelt szolgálatok és a magyar politikai vezetők érdeklődésére számot tartó 
értesülések birtokába. Egyik forrása a Hírszerző, majd „X” alosztályról elbocsátott 
Szebelédi Imre volt,2016 akit az osztály átszervezésére és a „B-listázások” eredményére 
hivatkozva távolítottak el.2017 Ha a tárgyalt időszakban az amerikaiaknak nem is volt 
ügynökük a Nádor utcában, a britek 1946-ban még kettővel rendelkeztek.2018 Mindenki 
más, ha közvetve is, de Kruchina Viktor közreműködésével az angolszász szolgálatokat 
informálta.2019 Másrészt, az adminisztratív helyettesi pozícióba szorított Kruchina Viktor 
az egyedi és külön eljárást igénylő katona politikai műveletekre nem látott rá, viszont az 
alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek és az osztályra behozott ismerősei kellő 

                                                 
2012 BERKESI 1971. 235-236. o. 
2013 ÁBTL. 4.1. A-2126/73. 5. o. (Ányok Károly ügyének iratai) 
2014 ÁBTL. 3.1.9. V-77995. 201. o. (Székely Ferenc tanúkihallgatási jegyzőkönyve, 1947. május 29.) 
2015 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 34. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
2016 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1. o. 
2017 HL. MN. 192/7/82. mf. 56. o. npcs. 8. p.; NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 1. o. 
2018 Kruchina Viktor és az általa 1946. május 1-el beprotezsált Szebelédi Imre. NARA. RG. 226. B. 38. 
BDUX-17. 2. o. 
2019 Például: Dudás Béla, Haris Ervin, Szalay Péter, Szebelédi Imre stb. 
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mozgásteret biztosítottak számára. A briteknek és az amerikaiaknak válogatás nélkül adta 
azt, amihez hozzáfért. Mivel azt megfelelően adagolta számukra és közöttük, ezért az 
információ éppen elegendőnek bizonyult. Már az angolszász ellenérdekelt szervek is 
érzékelték, hogy Kruchina gyakran nem tudott újdonságot mondani számukra.2020 Az 
érdektelenségben szerencsés fordulatot jelentett számára, hogy 1946 végén felfedte a HM 
KPO-n indult letartóztatási és koncepciógyártási folyamatot.2021 

A Kruchina-ügy eredménytelen megoldása, a katonai hírszerző és elhárító szolgálat 
második emberének szökése és az angolszász ellenérdekelt szolgálatok általi sikeres 
kicsempészése az államvédelmi szervek kudarca volt. Az osztály szervezete, működése és 
személyi állománya ismertté vált az angolszász szolgálatok előtt. Az osztályon belüli 
korábbi személyi kapcsolatok felbomlottak, megindult a belső ellenség keresése és korábbi, 
elvben többpárti összetétele végérvényesen egypártivá vált. A későbbiekben az ügy 
jelentősége elsikkadt, mert senki sem tudta pontosan felmérni Kruchina Viktor 
működésének kártékony hatását. Egyrészt jelentőségéhez képest elhallgatták 
károkozásának nagyságát, másrészt példaként szolgált az „éberség fokozására” és a HM 
Katona Politika Osztály, Csoportfőnökség, majd HM Katona Elhárító Főcsoportfőnökség 
tevékenységének 1949 utáni lejáratásához.2022 

A többpártrendszer felszámolása és az ezzel együtt járó letartóztatási hullámban a 
„Magyar Közösség”-ügy áthelyezte a hangsúlyokat a belpolitikában és rövid időre kínos 
csend uralta a vele párhuzamosan kifejlődött „Kruchina-ügyet”. Kruchina Viktor eltűnése 
és az osztály átszervezése kettős eredménnyel járt. Egyrészt megszabadultak a magas 
beosztású, az osztály munkáját akadályozó osztályvezető-helyettestől, akinek a pozícióját 
egyelőre üresen hagyták. Ezzel a szociáldemokraták elestek egy, a minisztériumban 
kiharcolt kulcsfontosságú helytől, de 1947 tavaszán még korai (és kínos) lett volna egy 
újabb SZDP párttag kinevezése mellett harcba szállniuk.2023 Másrészt, Kruchina Viktor 
átállásával az ellenérdekelt angolszász hírszerző szervek ugyan feltérképezhették az 
osztályt, de a felszámolt információ-utánpótlás és az osztály csoportfőnökséggé történt 
átszervezése részben semlegesíteni tudta a kellemetlen helyzetet. Az előléptetések és 
kitüntetések másik oldalán Kruchina Viktor ismerőseinek és közvetlen beosztottainak 
szisztematikus eltávolítása vette kezdetét. 1947. március 5-el egyszerre 10 fő polgári 
alkalmazottat és 1 fő katonaállományú beosztottat bocsátottak el az osztályról. A 
bizonyíthatóan családi és más az ismeretségi alapon az osztályra behozott személyek 
mellett, egy részüknél csak feltételezhetjük a volt osztályvezető-helyetteshez fűződő baráti 
kapcsolatot. Egyszerre távolították el a Bodi házaspárt, Bodi Istvánt és Bodi Istvánnét, 
akiket Kruchina Viktor hozott be az osztályra, de hasonló módon és velük egyszerre 

                                                 
2020 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-18. 4. o. 
2021 Szalay Péter már nem volt szerencsés. Ő korábban Kruchina Viktort segítette, de az osztályvezető-
helyettes eltűnését követően már nem tudta átvenni a helyét. Szalay megpróbálta maga informálni az 
angolszászokat az osztály csoportfőnökséggé szervezéséről, de nem csak lelepleződött, módszere is túl 
egyszerű volt: „Kruchina Viktor eltűnése utáni osztály átszervezést én juttattam át akkor már Clark szds. 
utódjának: Michael Hanley őrgy.-nak. (…) először jelentettem a napiparancsból szerzett értesülés alapján, 
hogy a Kat.Pol.Oszt. Csoportfőnökséggé alakult át. Ezzel kb. egyidőben jelentettem azt is, hogy a Csfségen 
belül négy osztály alakult, s megneveztem az osztályok vezetőinek nevét. A későbbiek során, amikor újabb 
napi parancsok kerültek a kezembe, a napiparancsnok alján az „Elosztó szerint” utáni felsorolás alapján 
közölni tudtam az elhárító osztály hat alosztályának nevét, azoknak valószínű működési területét, tekintettel 
arra, hogy azok vezetőit ismertem.” ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 64-66. o. (Szalay Péter kihallgatási jegyzőkönyve, 
1947. május 24.); Fentiek eredményeként 1947. március 21-től a csoportfőnöki parancsokról eltűntek a 
szervezeti egységek nevei és rejtették az egyes személyek fedőkódjaihoz párosítható részlegekre történő 
utalást. HL. MN. 196/7/82. mf. 23. csf.-i pcs. 
2022 KORNIS 1988. 196. o. 
2023 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 17. o. 
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távozott Gömöri Jenő és neje2024, valamint Kruchina titkárnője, Boda Alice is.2025 A Bodi 
házaspár szerepét árnyalja, hogy a Kruchina-ügy nyomozását követően elbocsátásukat 
utólag hatálytalanították, majd Pálffy György pedig egy rövid szabadságot engedélyezett 
számukra.2026  Az osztályon, majd csoportfőnökségen feltérképezték és eltávolították 
Kruchina Viktor ismeretségi körét, ami az osztály létszámának alig 10 %-os 
szociáldemokrata párttagjait is érintette. Őket elbocsátották, vagy átléptek az MKP-ba. Az 
újonnan alakult csoportfőnökség első heteiben az állomány összlétszámának már alig 3 %-
a volt hivatalosan is SZDP párttag. Kruchina Viktor menekülését követően az osztályon 
feltehetően korlátozták a (nem kommunista párti) beosztottak felvételét. A 
szociáldemokrata politikai vezetők folyamatosan kérdésekkel ostromolták az MKP-t és a 
katona politikai csoportfőnököt, hogy nyújtson tájékoztatást a csoportfőnökségen szolgáló 
SZDP párttagok helyzetéről, valamint az új beosztottak felvételéről.2027 Az elbocsátások 
pozitív hozadékaként beosztások szabadultak fel, ami elsősorban a kommunista 
párttagoknak kedvezett. A tisztogatással újabb alkalmazottakat tudtak foglalkoztatni vagy 
az osztályon alacsonyabb beosztásban szolgálókat át lehetett minősíteni. 2028  A 
csoportfőnökség párttagságának homogénné válása nem csak az alkalmazottak arányában, 
de a vezetésben is megmutatkozott. Fennmaradt a koalíciós pártok részéről a probléma, 
hogy a csoportfőnökség nem csak tisztán kommunista vezetés alatt állt – az átszervezett 
csoportfőnökség vezetői2029 már egytől-egyig MKP párttagok voltak –, de a beosztottak 
túlnyomó többségben szintén kommunista pártiak voltak.2030 
 
 
10.3. Az osztály csoportfőnökséggé alakulása 
 
A Honvédelmi Miniszter Katona Politikai Osztálya 1947. február 14-el2031 Katona Politikai 
Csoportfőnökséggé alakult át.2032 Az átszervezés indoklása kiemelte, hogy „a katona 
politikai osztály rendszeresített létszáma 311 fő /:katonaállományúak és polgáriak 
összesen:/ tehát majdnem egyharmadát teszi a honvédelmi minisztérium összlétszámának. 
Összehasonlítva a honvédelmi minisztérium egyes osztályainak létszámát /: kb. 10-15 fő:/ a 
kat. pol. osztállyal, az elnevezés már számszerűségi okokból is megváltoztatandónak látszik. 
Ez a számbeli aránytalanság valamint a kat. pol. osztály munkájának fontossága, az 
osztály által megoldandó feladatok sokrétűsége, különbözősége /:elég itt az osztálynak a 
köztársaság ellenes összeesküvés felderítésében, kivizsgálásában teljesített munkájára 
hivatkozni:/ az egyes feladatkörök önállósága, kétség kívül szükségessé teszi a katona 

                                                 
2024 Gömöri Jenőné, született Markó Ilona. 
2025 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. VI/1. o.; NA. FO. 371/59072. VIII/1. o.; ÁBTL. 4.1. A-2126/91. 67. 
o.; HL. MN. 195/7/82. mf. 18. sz. o. npcs. 8. p. 
2026 HL. MN. 195/7/82. mf. 19. sz. o. npcs. 2., 4. p. 
2027 PIL. 283. f. 10. cs. 255. őe. 17., 44. o. 
2028 Például: 1947 márciusában 1947. január 1-el nyomozóból előadóvá léptették elő a nyomozásokban részt 
vett Rózsa Lászlót, Mayer Károlyt, Szeder Enochot és Kálmán Emil polgári alkalmazottakat. HL. MN. 
195/7/82. mf. 18. sz. o. npcs. 7. p. 
2029 Pálffy György vezérőrnagy csoportfőnök, valamint Földy Lajos ezredes az I., dr. Vértes Imre ezredes a 
II., Csonka György alezredes a III., és Pataky Ernő alezredes a IV. osztály vezetői. HL. MN. 195/7/82. mf. 
23. sz. o. npcs. 2. p.; HL. HM. 1947. Eln. 5.462 
2030 PIL. 283. f. 27. cs. 121. őe. 28. o.; A megváltozott helyzetben a baloldali SzDP sérelmezte a legjobban, 
hogy a szervezet működésébe a pártjuknak sem beleszólása, sem betekintése nincs. PIL. 283. f. 10. cs. 255. 
őe. 44. o.; Idézi még: MUCS 1985. 81. o. 
2031 A dátumot hibásan közölte Kornis Pál Tanúként jelentkezem című könyvében, de a szakirodalomban több 
helyen találjuk helytelenül 1947. február 15-ét. KORNIS 1988. 150. o.; Helyesen jelölte: RÉVÉSZ 2010. 52. o. 
2032 22. melléklet: a HM Katona Politikai Csoportfőnökség szervezete (1947. március); HL. HM. 1947. Eln. 
2321; HL. HM. 1947. Eln. 4000; HL. MN. 195/7/82. mf. 15. sz. o. npcs. 5. p. 
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politikai osztálynak csoportfőnökséggé való átszervezését.”2033 A csoportfőnök Pálffy 
György vezérőrnagy lett, míg a korábbi osztályvezető-helyettesi pozíciót betöltetlenül 
hagyták. Kruchina Viktor számadótest parancsnoki feladatainak ellátását 1947. március 1-
től hivatalosan is Solt Lajos őrnagyra ruházták át, de az ő helyettesítéséről már csak eseti 
jelleggel gondoskodtak.2034 Az átszervezést követően betöltetlenül maradt csoportfőnök-
helyettesi helyet 1947. június 1-el Pálffy György vezérőrnagy kiszemelt utódja, Földy 
Lajos ezredes foglalhatta el.2035 

A csoportfőnökség megmaradt a honvédelmi miniszter alárendeltségében, szervezetileg 
továbbra is elkülönült a minisztérium többi szervezeti egységétől. A minisztérium 
átszervezésével és négy osztály alárendelése mellett az osztály csoportfőnökséggé alakult. 
A gyors változást nehéz volt megszokni, a csoportfőnökség a hivatalos iratokban még 
hónapokig „osztály” -ként hivatkozott magára. A kényszer hatására jött változás a 
gyakorlatban sem volt gyorsabb. Pálffy György vezérőrnagy 1947. február 21-én már mint 
a szervezet csoportfőnöke közölte, hogy az átszervezésre vonatkozó intézkedéseket csak 
később adja ki.2036 A változás mögötti változatlanságot jelzi, hogy a csoportfőnökség az 
osztály korábbi struktúráját és szervezeti fedőkódjait még 1947 tavaszán is megtartotta és 
használta.2037 Az átalakítás után nem sokkal az osztály ismét költözött és 1947. június 27 és 
30. között birtokba vette a volt 2. vkf. osztály elhárításának székhelyét, a Hadik 
laktanyát.2038 A költözés ötlete és helyszíne 1946 nyara óta foglalkoztatta a HM KPO 
vezetését. A katonai szolgálat a Nádor és Veres Pálné utca részlegeket kívánták egy helyre 
összevonni a Bartók Béla út 24-26. szám alatti Hadik laktanyában, de elképzelésüket 
Tombor Jenő és Zentai Vilmos idején folyamatosan elvetették.2039 Ahogy az osztály 
esetében a Nádor utcai, a csoportfőnökség esetében a Bartók Béla úti költözés bizonyult 
mérföldkőnek.2040 

Az alakulásában szerepet játszott a katonai hírszerző és elhárító szolgálat teljes 
dekonspirálódása. A volt osztályvezető-helyettes szökését követő kihallgatások 
eredményeivel egy időben még hangsúlyosabbá vált a teljes átszervezés szükségessége. 
Első lépésben, az új struktúra kialakítása 1947. március közepén zárult le,2041 amikor az 
átszervezés lezárult és a leendő osztályvezetői átvették megbízásukat.2042 Az átszervezés 
során az 1946 második felében kialakult szakmai és szervezeti súlypontokat tartották szem 
előtt és vitték tovább.2043 A csoportfőnökségen belül négy osztály: I. Törzsosztály (Földy 

                                                 
2033 HL. HM. 1947. Eln. 2321 (HM ügy és személyzeti beosztásának kiadása, 1947. február 14.); ÁBTL. 4.1. 
A-3442/1. 14. o. (A katonai elhárítás története, 1984.) 
2034 HL. HM. 1947. Eln. 4000; HL. MN. 195/7/82. mf. 18. sz. o. npcs. 10. p. 
2035  Földy Lajos alezredest a HM ügy- és személyzeti beosztásának kiadását megelőző, az osztály 
csoportfőnökséggé alakításának tervét (HL. HM. 1947. Eln. 2321) követően terjesztették fel 1946. október 1-
i hatállyal ezredesi előléptetésre (HL. HM. 1947. Eln. 2929; HL. HM. Ig. Biz. 3593.); HL. MN. 6. d. 28. őe. 
50. sz. csf.-i npcs. 1. p. 
2036 HL. HM. 1947. Eln. 4000; HL. HL. MN. 195/7/82. mf. 15. sz. o. npcs. 5. p. 
2037 HL. MN. 195/7/82. mf. 18. sz. o. npcs. 2. p.; Az egyes szervezeti egységek fedőkódjainak alkalmazása és 
nyilvántartása tekintetében még 1947 nyarán is összevisszaság uralkodott. 
2038 OKVÁTH  2000. 68. o.; A Hadik laktanya hagyományosan az elhárító, majd 1950 után a hírszerző 
szolgálatok székhelye volt. A laktanya később Zalka Máté nevét vette fel és a HM IV. Főcsoportfőnökség 
(1950-1953), az MNVK 2. Csoportfőnökség (1953-1990), a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal 
(1990-2011), majd a Katonai Biztonsági Hivatal (2012- ) székhelye volt. 
2039 ÁBTL. 2.1. IV/1. 101. o. 
2040 Lásd még: 4. melléklet: a katonai hírszerző és elhárító szolgálat budapesti székhelyei, 1945-1947. 
2041 Máshol 1947. május eleje. SZÁSZ 1989. 369. 
2042 HL. HM. 1947. Eln. 5462; HL. MN. 195/7/82. mf. 23. sz. o. npcs. 
2043 ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 65-66. o. 
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Lajos ezredes, majd Dosoudil József alezredes2044), II. Elhárító osztály (dr. Vértes Imre 
ezredes), III. Katonai osztály (Csonka György alezredes), IV. Rádió osztály (Pataky Ernő 
alezredes), valamint 1947. augusztus 1-el V. Hírszerző osztály (Gát Zoltán ezredes)2045 és 
hat nagyobb alosztály állt fel a katonai elhárítás alárendeltségében: 1. Hatósági (Szörényi 
Endre őrnagy),2046 2. Defenzív2047 (Kőváry Ernő alezredes), 3. Belügyi (Erdélyi Ferenc 
miniszteri titkár2048), 4. Külügyi (Serényi István őrnagy2049), 5. Politikai (Kornis Pál 
őrnagy2050) és 6. Nyilvántartó (Solt Lajos őrnagy). Az osztály szervezeti egysége közül 
változatlanul megmaradt a Gazdasági Hivatal, a Segédhivatal, az Őrcsoport, a Gépkocsi 
részleg és önállóan alegységként megjelent az Étkezde, valamint tovább fejlődött a 
könyvtár, ami a Nyilvántartó irodából nőtte ki magát.2051 

Az I. Törzsosztály a korábbi osztálytörzs és az osztályvezető-helyettes adminisztratív 
jogköreit érintő gazdasági-adminisztratív alegységeket egyesítette. Ide tartozott a 
Gazdasági Hivatal, a Segédhivatal – ezáltal ide került át a csoportfőnökség adminisztrációs 
és személyi ügyekkel kapcsolatos ügyvitele –, továbbá felügyeletei jogot gyakorolt a 
Nyilvántartó osztály és az Őrcsoport esetében. A II. Elhárító osztály a katonai elhárítás 
korábbi alosztályvezető-helyettes, dr. Vértes Imre alezredes vezetése alá került, 
alárendeltségében a II/1. Hatósági, a II/2. Defenzív, a II/3. Belügyi, a II/4. Külügyi és II/5. 
Politikai alosztályokkal.2052 Az osztály irányította a csoportfőnökség kerületi katona 
politikai „D” kirendeltségeinek munkáját, valamint a szűrőtábor kirendeltségek2053 
tevékenységét. A III. Katonai osztályt Csonka György alezredes vezette, az osztály 
alárendeltségébe az 1. Figyelő-, a 2. Operatív- védelmi és 3. Támadólagos elhárító 
alosztály tartozott. Az osztály egyes alosztályai feleltek az előző rendszer volt tisztjeinek 
figyeléséért, a honvédség operatív védelméért, valamint megpróbáltak belülről 
információkat szerezni a nyugati emigrációs katonai körök szándékainak és 
tevékenységének felderítésére és elhárítására vonatkozóan. A IV. Rádió osztály Pataky 
Ernő alezredes vezetése alatt működött és az elmúlt egy év alatt hosszú utat tett meg, míg 
rövid idő alatt csoportból alosztály, majd önálló osztály lett. Az osztály a Magyarországon 
működő külföldi (zömmel nyugati) diplomáciai képviseletek rádió- és távíróforgalmát 
igyekezett lehallgatni, a belföldön és külföldről működtetett ellenséges rádióadókat 
felderíteni. Rejtését követően az V. Hírszerző osztály 1947. augusztus 1-el szerveződött 
újjá. A korábbi pénzügyi és személyi lemaradását nehezen tudta pótolni.2054 Az alosztály 

                                                 
2044 PIL. 283. f. 10. csop. 255. őe.; Földy 1947. május 31-ig töltötte be az osztályvezetői megbízatást, 1947. 
június 1-től csoportfőnök-helyettesnek és a határőrség parancsnok-helyettesének nevezték ki. Utódja az I. 
Törzsosztály élén Dosoudil József hivatásos alezredes lett. HL. MN. 6. d. 28. őe. 50. sz. csf.-i npcs. 1. p. 
2045 PIL. 283. f. 10. csop. 255. őe.; PIL. 274. f. 11. csop. 15. őe.; HL. MN. 6. d. 28. őe. 58. sz. csf.-i npcs. 4. p. 
2046 HL. MN. 196/7/82. mf. 23. sz. o. npcs. 3. p. 
2047 Az angolszász ellenérdekelt szolgálatok részéről a brit Michael Hanley őrnagy tette fel a legérdekesebb 
kérdést a csoportfőnökség szervezetére vonatkozóan: „mit jelent az, hogy az elhárító osztályon belül egy 
„Defenzív alosztály” alakult. Hivatkozva arra, hogy az elhárító osztály maga defenzív, amely osztályon belül 
egy különleges defenzív alosztály elnevezés számára érthetetlen.” ÁBTL. 3.2.4. K-1414. 66. o. (Szalay Péter 
kihallgatási jegyzőkönyve, 1947. május 26.) 
2048 HL. MN. 102/08/531. cs. 21. sz. csf.-i pcs. 2. p. 
2049 HL. MN. 6. d. 28. őe. 25. sz. csf.-i pcs. 4. p. 
2050 Az alosztály megalakuláskor kinevezett vezetője nem ismert, de a jogelőd csoportok átszervezése alapján 
feltételezhető Kornis Pál személye. 
2051 HL. MN. 195/7/82. mf. 19. sz. o. npcs.; OKVÁTH  2000. 68. o. 
2052 HL. Tgy. II/B-4. őe. 
2053 A komáromi és az 1947. június 18-án megszűnt kaposvári kirendeltségek. HL. MN. 102/08/531. cs. 44. 
sz. o. npcs. 4. p. 
2054 Gát Zoltán ezredes jellemzésében: „A Katona Politikai Csoport az V. oszt. felállítását 1947. aug. 1-én 
kezdte meg, az érdemleges szervezési munkát pedig 1947. szept. végével. Az oszt. egy teljesen képzett és két 
elég jól képzett hírszerző tiszttel kezdte meg működését. A hírszerző tisztek mellett 3 megfelelő 
segédszemélyzet működött. Ezt az igen csekély létszámot 1947. novemberében a csoportfőnökség még ki nem 
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Gát Zoltán ezredes vezetése alatt folytatta a nyugati országokba telepített ügynökhálózat 
működtetését, valamint a katonai és politikai hírszerző és hadműveletei felderítő 
tevékenységét.2055 

A koncepciós köztársaság elleni összeesküvés felderítését követően a beosztottakat – 
„jutalmazásképpen” – előléptetési és kitüntetési hullám várta, míg az osztály a 
csoportfőnöki rendbe történt átszervezését dicsősége jutalmaként fogta fel.2056 Ez vezetett 
oda, hogy a beosztottak számára „egyre többek előtt már nem szégyen volt a 
Katonapolitikai Csoportfőnökség munkatársának lenni” és az 1947. júniusi harmadik 
katonai konferencia üzenete is ezt tükrözte: „Üdvözli a pártértekezlet a Katonapolitikai 
Csoportfőnökségen dolgozó elvtársakat,2057 akik a második konferencia utasításának 
megfelelően a köztársaságellenes összeesküvés felfedése és felgöngyölítése terén óriási 
munkát végezve döntő segítséget adtak pártunk Központi Vezetőségének belpolitikai 
helyzet tisztázásához.”2058 

                                                                                                                                                    
képzett hírszerző tiszttel és két gyakorlatlan, de jó képességű segédszemélyzettel kibővítette.” PIL. 274. f. 11. 
cs. 15. őe. 26. o. (A hírszerzés és támadólagos elhárításra fordított idő, személyi- és anyagi erő, 1948.) 
2055 OKVÁTH  2000. 68. o. 
2056 HL. MN. 6. d. 28. őe. 41. sz. csf.-i pcs. 2. p. 
2057 Kiemelés az eredeti szövegben. 
2058 HL. Tgy. 295. d. 3098. őe. 229., 235. o. (Kornis Pál visszaemlékezése) 
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11. K ITEKINTÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÁS : A HM  KATONA POLITIKAI OSZTÁLY KÉT ÉVE  
 
A katonai hírszerző és elhárító szolgálat szervezettörténete nem egy lineáris fejlődés 
eredménye. A katonai államvédelmi szerv a megalakulását követő negyedik évben rövid 
történetének legnagyobb törését élte át. Az 1945-ben létrejött HM Katona Politikai Osztály 
1947-ben HM Katona Politikai Csoportfőnökséggé, 1949-ben HM Katona Elhárító 
Főcsoportfőnökséggé alakult át, de még az év decemberében elhatározták átszervezését és 
részeinek az Államvédelmi Hatóságba történt betagozását. Az 1947-es év kezdetének 
felemás eredményei és kudarcai ellenére az osztály és a magyar társadalom egy erős 
katonai hírszerző és elhárító szolgálat csoportfőnökséggé történt átszervezését láthatta. Az 
osztályvezető-helyettes szökése a „fordulat évében” lépten nyomon felfedezett 
összeesküvések között és az államvédelmi kudarc jelentőségének ésszerű leplezése 
következtében a homályba veszett. Az „eltűnt” osztályvezető-helyettes sem tért vissza 
többé Magyarországra, karrierjét őrnagyi rendfokozatban a brit elhárítás szolgálatában 
Bécsben, Milstattban, végül Londonban folytatta.2059 Idehaza a szervezet jelentőségének és 
nagyságának növekedésével az 1945 óta meghatározó személyek egyre feljebb léphettek a 
ranglétrán és tölthettek be mind fontosabb beosztásokat. A megváltozott belpolitikai 
helyzetben 1948-tól a szolgálat szervezeti változásainak mozgatója már a hidegháborús 
készülődés, a Kominform megalakulása, a Jugoszláviával való szembenállás és a NATO 
megalakulása volt.2060 Megkezdődött magyar hadsereg gyorsütemű fejlesztése, az ország 
háborús felkészítése, ami megkövetelte a korábban nélkülözött katonai szakemberek 
ismételt ellenőrzését és visszavételét, valamint az ország fegyveres erejének operatív 
védelmét, az ellenséges országokkal szemben folytatott hírszerzés erősítését.2061  A 
legjelentősebb szervezeti változás az volt, hogy a hadseregfejlesztéssel a kommunista párt 
Pálffy György altábornagyot bízta meg, akit kineveztek a honvédség felügyelőjének. A 
csoportfőnökség élére Földy Lajos ezredes (később altábornagy) került, de a katonai 
szolgálat már nem közvetlenül, hanem a honvédség kinevezett felügyelőjén keresztül 
közvetve tartozott Veres Péter honvédelmi miniszter alárendeltségébe.2062 Pálffy amellett, 
hogy maga szervezte újjá és formálta saját képére a katonai szolgálatot, hatalmi 
célkitűzései eszközének is tekintette. Hiába nem volt már csoportfőnök, informálisan 
továbbra is befolyásolta a szervezet működését és egy személyben volt a honvédség, illetve 
közvetve a katonai hírszerző és elhárító szolgálat vezetője. A kialakult helyzetet Földy 
Lajos is nehezményezte és visszaemlékezése szerint „nemcsak az elhárítást, hanem a 
felderítést is irányítanom kellett. Kellett volna, ha P. [Pálffy – D. F.] nem intézkedik 
minduntalan a fejem felett.”2063 Kettőjük viszonyát jellemzi, hogy 1945-ben letartóztatás 
helyett Pálffy György Földy Lajost a katonai elhárítás vezetőjének tette meg és kiszemelt 
utódjaként gyors karriert kínált az őt mindenben támogató „vazallusának”.2064 A mindkét 
fél számára kényelmetlen és kényszerű helyzetben, 1948 szeptemberében két meghatározó 
esemény határozta meg a katonai szolgálat életének további alakulását. Az egyik, hogy 
szeptember elején Farkas Mihály lett az új honvédelmi miniszter.2065 A másik, hogy Földy 

                                                 
2059 KRUCHINA é.n. 346-347. o. 
2060 CSABAI Károly, MÓRICZ Lajos: Tények és adatok az 1945-1955 közötti évek magyar hadtörténetéhez I. 
Hadtudomány 1991/2. 59-72. o. 
2061 Bővebben: OKVÁTH  1988. 
2062 HL. HM. 1948. Eln. 14.455 
2063 FÖLDY 1989a. 31. o. 
2064 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 211. o. (Láncz István feljegyzése Pálffy Györgyről, 1954. június 15.) 
2065 Az egypártrendszer kiépítésében betöltött szerepe és sikerei ellenére, már egy-egy kritikai megjegyzés is 
érte az osztályt. Farkas Mihály 1947-ben sértetten jegyezte meg, hogy a „Kat. Pol.-osok nagyon jól tudunk 
nyomozni, jobban mint a Hatóság, de nem tudunk kihallgatni, nem tudjuk az ügyeket úgy kidolgozni, mint a 
Hatóság” [ÁBTL. 2.1. IV/5-a. 57. o. (Berkesi András feljegyzése, 1954. március 13.)], majd ugyanő az 1948. 
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Lajos egy volt barátnője – féltékenysége miatt – szeptember második hetében úgy 
informálta Pálffy Györgyöt, hogy a csoportfőnök – a kínos Kruchina-ügyhöz hasonlóan – 
már a nyugatra szökésen gondolkodik.2066 Pálffy saját hatáskörben utasította a katonai 
szolgálat megbízható beosztottait, hogy kompromittálják és tartóztassák le Földyt: „amint 
beléptem a szobába, két nyomozó hátulról lefogott, és spárgával hátul összekötötték a 
csuklómat. Nyilván felületesen, mert könnyedén levettem és az előttem álló Serényi2067 
nyomozónak (…) azt mondottam, hogy hol voltál Pista, egész nap kerestelek. Egy szó sem 
jött ki a torkán, nyilván neki kellett volna letartóztatnia. Kiment a szobából, és helyette 
bejött Majoros nyomozó2068 és ő közölte: « Pálffy altábornagy úr parancsára letartóztatom. 
» Erre én így válaszoltam: « Pálffy ezt megteszi velem, kettőnk közül csak egyik marad a 
porondon. » (sic!)” 2069 Földynek igaza lett, Pálffy György egyedül maradt a porondon,2070 
mert a csoportfőnök letartóztatását követően a kommunista párt két meghatározó személye 
közé szorult. Felettese Farkas Mihály honvédelmi miniszter volt, akivel szemben nem volt 
alaptalan a félelme.2071  A csoportfőnökség élére pedig 1948. október 18-al a 
külszolgálatból hazahívott és altábornaggyá előléptetett Révész Gézát nevezte ki a 
miniszter.2072 „P. [Pálffy – D. F.] karrierje és szerencséje is visszafejlődőben volt. Új 
letartóztatásom után kicsúszott kezéből a kat. pol. csoport. Utódom Révész Géza lett, aki a 
SZU.-ból [Szovjetunióból – D. F.] hazatért tiszt volt és a pártközpontban dolgozott a 
katonai osztályon. Ő vette át tőlem a kat. pol. csop. vezetését és P. [Pálffy – D. F.] így már 
a továbbiakban nem tudott nyomozócsoportjával közvetlenül dolgozni, és építeni 
karrierjét.” 2073 A magyar néphadseregnek „háttal állt”  katonai szolgálat HM Katonai 
Elhárító Főcsoportfőnökséggé történő átszervezésének tervét már Révész Géza terjesztette 
be Farkas Mihály honvédelmi miniszter elé. Az osztály 1945 és 1947 közötti vezető 
állományának közép- és felsővezetői 1949-re részben kicserélődtek vagy legalábbis 
megváltozott alárendeltségi viszonyuk. Az MDP-n belül a kommunisták egymás közti 
belső tisztogatását megelőzően, Farkas Mihály egy kézben összpontosított minden 
hatalmat és a főcsoportfőnökséget is közvetlenül saját alárendeltségbe vonta.2074  

1949-ben a kommunista párt belső küzdelmei, Rajk–Rákosi viszonya a honvédelmi 
szférában egy Pálffy–Farkas ellentétében jelent meg. A hidegháborús szembenállás 
hisztériája és a belső ellenség keresése a kommunista párton belüli „árulók” leleplezésében 
a szovjet államfejlődés 1930-as éveiből ismert leszámolási forgatókönyvét követte.2075 
Pálffy György altábornagyra a koncepciós összeesküvési per katonai vonalának vezető 
szerepét osztották, társai között pedig a HM Katona Politikai Osztály, majd 
Csoportfőnökség egykori beosztottai tűntek fel. 1949 októbere és novembere folyamán a 
koholt vádak alapján letartóztatták és a Rajk László és társai elleni koncepciós perben 
hozott ítélet alapján kötél általi halálra ítélték és kivégezték Pálffy György mellett Korondi 

                                                                                                                                                    
november közepén rendezett ötödik katonai konferencián már úgy szólalt fel, hogy „az elhárítás vonalán 
munkánk helytelen szervezeti felépítése és az a tény, hogy a katonapolitikai osztály háttal állott 
hadseregünknek, csak megkönnyítette az imperialisták ügynökeinek munkáját.” (KORNIS 1988. 193. o.) 
2066 ÁBTL. 2.1. IV/12. 51. o. 
2067 Serényi István. 
2068 Majoros Sándor. 
2069 FÖLDY 1989a. 25-26. o. 
2070 Kijelentésének magyarázata Pálffy György jugoszláv kapcsolatai és a koncepciós Rajk-per későbbi 
összekapcsolása a volt csoportfőnök életének egy jelentős elhallgatott epizódja. 
2071 ÁBTL. 2.1. I/14-a. 128. o. 
2072 HL. HM. 1948. Eln. 42.051 
2073 FÖLDY 1989a. 37. o. 
2074 HL. HM. 1948. Eln. 50.815 
2075 GYARMATI  2011. 151-155. o.; ZINNER 2001. 241-350. o.; ZINNER Tibor: „A nagy politikai affér” a Rajk–
Brankov-ügy. I-II. kötet. Saxum Kiadó, Budapest, 2013. 
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Bélát és Marschall Lászlót is.2076 A szimbolikus vezető kivégzésével és az országon belüli 
mind többekkel szemben táplált bizalmatlanság eredményeként az integrált katonai 
hírszerző és elhárító szolgálat csillaga 1949 végére leáldozott. A honvédelmi miniszter 
parancsára, de a főcsoportfőnök személyének változatlansága mellett a HM Katonai 
Elhárító Főcsoportfőnökséget megszüntették és részeit – a hírszerzést, a határon túli 
hadműveleti felderítést és a rádiófelderítést kivéve – 1950. január 31-el az Államvédelmi 
Hatóság szervezeti rendjébe tagozták be. A megmaradt és a megelőző öt évhez viszonyítva 
lényegesen súlytalanabb szolgálat HM IV. Főcsoportfőnökség néven működhetett 
tovább.2077 A szervezet korábban meghatározó vezető beosztottait a perrel összefüggésben 
vagy azt követően tartóztatták le vagy távolították el a jogutód szolgálattól.2078  

A kommunista párt a kezdetektől törekedett a hatalom megszerzésére Magyarországon. 
A hatalom megszerzéséhez és megtartásához pedig „szükség van a hatalom gyakorlásához 
egy ideológiára is. Egy ideológiára, mely még egy egész nép előtt egy szebb jövőt vázol fel, 
akár itt a földön még, akár a halál után. Ez az ideológia lehet forradalomi ideológia, 
amikor a hatalom megszerzéséről van szó, és hatalmi ideológia, amikor a hatalom 
megtartásáról van szó. (…) De mindenekelőtt szükség van a hatalom megtartásához 
erőszakszervekre. Ilyen erőszakszerv a hadsereg, az államvédelmi apparátus, amely 
mindenkivel szemben erőszakot alkalmaz, aki nem szolgálja ki a hatalmat.”2079 A második 
világháborút követő kommunista egypártrendszer kiépítésében a HM Katona Politikai 
Osztály ezt a célt szolgálta. A szolgálat szervezettörténete az ideiglenes fegyverszüneti 
egyezményben vállalt kötelezettségek és a kommunista irányítás alatt álló politikai 
rendőrség jogtalan eljárásainak kivédésére alakult katona politikai nyomozócsoportok és 
HM Katona Politikai Osztálya létrejöttével vette kezdetét. Az integrált katonai hírszerző és 
elhárító szolgálat megalakulásának első szakasza az 1945 nyarától tapasztalt strukturális 
konszolidáción, majd 1946. tavaszi átszervezésén át a szervezet 1947. februári HM Katona 
Politikai Csoportfőnökséggé történt átszervezéséig tartott. Az időhatárok Magyarország 
1945. utáni fordulatokkal teli évtizedének két éves presztalinizálási időszakát fogják át, 
ahol az osztály szervezete, működése és személyi állománya története az ország 1945 és 
1947-es törésvonala közötti korszak lenyomata volt. Az események hátterében a magyar 
kommunista párt hatalmának a növelése és Magyarország állami berendezkedésének 
sztálini mintára történő átalakítása állt. A katonai szolgálat működésének keretét az ország 
területét katonai megszállás alatt tartó és politikai befolyását érvényesítő Szovjetunió és az 
általa támogatott MKP érdekei szabták meg. A szervezet feladatellátásában megőrizte és 
egymással ötvözte az 1945 tavaszi alapító felterjesztésében szereplő katona politikai, 
elhárító és hírszerző vonalat. Az 1945-ben kiemelten hangsúlyos háborús és népellenes 
bűncselekményekkel szembeni nyomozások és igazolási eljárások nem csak a nemzetközi 
kötelezettségeknek való megfelelést biztosították, de a magyar társadalom széles rétegeit 
szolgáltatta ki a jogtalan eljárásokkal és a politikai félreállításokkal szemben.2080 Ezzel 
párhuzamosan megteremtették a klasszikus értelemben vett magyar katonai hírszerzés és 
elhárítás alapját, de korántsem közelítették meg az 1945 előtti vagy az évtizedekkel 
későbbi szakmai színvonalat. Ennek magyarázata, hogy a HM Katona Politikai Osztály 
minden létező „gyermekbetegségben” szenvedett, amely egy korábbi alapot nélkülöző, a 
vesztes háború után megszervezett szolgálatra jellemző lehet. A kommunista pártvezetés 
                                                 
2076 SZÁSZ 1989. 368., 371. o.; DÁVID  2012c. 192-193. o. 
2077 HL. HM. 1950. Eln. 8411; HL. HM. 1950. Eln. 35.000 
2078 OKVÁTH  2000. 74., 95-96. o.; OKVÁTH  2008. 125-142. o. 
2079 FÖLDY 1989a. 69-80. o. 
2080 GYARMATI  György: Ellenséges bűnbakok kavalkádja Magyarországon (1945-1956). In: Gyarmati 
György, Palasik Mária (szerk.): A Nagy Testvér szatócsboltja. Tanulmányok a magyar titkosszolgálatok 
1945 utáni történetéből. Állambiztonsági Szolgálatok Történet Levéltára – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 
2012. 93-130. o. 
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az osztály állományának baloldali (kommunista) politikai meggyőződésében látott 
garanciát a hűségére, de ez egyértelműen a szakmaiság rovására ment. Az ironikus 
angolszász jellemzés szerint „a KPO egy hasznavehetetlenül működtetett szervezet, ami 
bebizonyította, hogy ügyetlen és tehetetlen szolgálata elégséges ellátásához”2081, de ez az 
állítás a körülmények ismeretében korántsem volt teljesen igaz. A második világháborút 
követő magyar politikai, gazdasági és személyi háttér ismeretében az létrejött 
államvédelmi szervek egyike sem tudott volna eredményesebb és célszerűbb tevékenységet 
kifejteni, mint amire lehetőségei fényében képes lehetett. A szervezeti rend kialakulásával 
párhuzamosan a szakfeladatok ellátásának rendje szabályozatlan volt és a politikai klisék 
mentén a kommunista párt támogatását, a társadalom és a potenciális ellenfelek minél 
szélesebb körű megfigyelését, valamint a szovjet nagyhatalmi érdek kiszolgálását jelentette. 
A kezdetleges módszerek alkalmazása, a feladatszabáshoz képest aránytalan pénzügyi és 
technikai háttér a szervezet elmaradottságát jelezte. Egy viszonylagos lemaradást, mert a 
katonai szolgálat feladatellátásának színvonala nem különbözött a polgári 
partnerszervekétől, de aránytalanul nagy terhet jelentett a nyugati ellenérdekelt 
szolgálatokkal szemben. Az 1945 utáni presztalinizálás időszakában az osztály a tényleges 
„sikereit” a belpolitikai ellenfelek ellehetetlenítésében, a kommunista párt osztályon és 
országon belüli dominanciájának érvényre juttatásában érte el. 

A katonai szolgálat szervezeti struktúrája a semmiből született és két év alatt országos 
hatáskörűvé szélesedett, miközben létszáma folyamatosan nőtt. A szolgálat egy év alatt a 
honvédelmi tárca legnépesebb szervezeti egységévé vált, ami kedvezett a szerteágazó, 
differenciált, a megváltozott nemzetközi és belpolitikai körülményekhez igazodó struktúra 
kialakulásának és az osztály csoportfőnöki rendben történt átszervezésének. Az 1945 
márciusa és 1947 februárja közötti időszak jelentősebb strukturális változásai a második 
világháborút követő hazai és nemzetközi eseményekhez köthetők. A budapesti átköltözést 
és a párhuzamos, részben konkurens szerv felszámolását követően, az osztály 1945 áprilisa 
és májusa között teremtette meg a szolgálat felépítésének és működésének alapjait. Az 
1945 júniusára kialakult szervezeti rend a háborús és népellenes bűncselekményekkel 
szembeni nyomozások és széleskörű igazolási eljárások szükségességéből levezethető 
strukturális logikát követte. A politikai vizsgálatok mind szélesebb végrehajtásának 
hangsúlyozása a kommunista párt elképzelésének is megfelelt. A lényeges változás az 
1945 őszi országos nemzetgyűlési választásokkal és az osztályon belüli morális válsággal 
egy időben alakult ki. 1946 tavaszától két meghatározó irány érvényesült erőteljesebben az 
osztály működésében. Egyrészt a nemzetközi nagyhatalmi szembenállás kezdetének 
hatásai, másrészt a magyarországi belpolitikai küzdelem kiéleződése, amelyek a magyar 
katonai államvédelmi szervek szempontjából nem választhatóak el egymástól. A honvéd 
határvadász egységek 1946. márciusi alárendeltségi viszonyainak megváltoztatása nem 
csak a fegyveres erő kommunista pártirányítását, de a Magyarországon állomásozó szovjet 
erők európai átcsoportosítását is jelenthette. A szovjet és a magyar kommunista párti érdek 
találkozását jelentette a katonai hírszerző és elhárító szolgálat 1946 eleji átszervezése. Az 
arányait tekintve jelentéktelenebb magyar hírszerzés már egyértelműen az ellenérdekelt 
szolgálatok Magyarország elleni tevékenységére és a négyhatalmi megszállás alatt álló 
területek határon túli felderítésére helyezte a hangsúlyt. A jelentősebb magyar katonai 
elhárítás a honvédségi hatáskörén túl a magyar társadalom minden csoportjára 
kiterjesztette működését, ahol feltételezte, hogy az a kommunista hatalmi törekvéseket 
veszélyezteti. Az osztály újabb, 1947. februári átszervezése egy 1946 ősze óta húzódó 
folyamat végére tett pontot. Elismerve a HM Katona Politikai Osztály szervezeti nagyságát 

                                                 
2081 NARA. RG. 226. B. 38. BDUX-10. II/3. o.; NA. FO. 371/59072. III/2. o. (Brit információs jelentés a HM 
Katona Politikai Osztályról, 1946. július 16.) 
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és a honvédelmi szférában betöltött szerepét, feladatellátása hangsúlyainak egyidejű 
megtartása mellett csoportfőnökséggé léptették elő. 

Magyarország rendszerváltó évtizedének fordulatait, az erőltetett sztalinizálást és az 
államvédelmi szféra kapcsolatát jellemzi, hogy a kommunista célok kiszolgálójaként a HM 
Katona Politikai Osztály szervezettörténete visszatükrözte rendszerének törésvonalait és a 
kezdetektől magában hordozta bukása magját is. „Ha a hatalom helyesen viselkedik, a 
hatalom birtokosa nem él vissza hatalmával, hanem a hatalmában lévők érdekeit szolgálja, 
akkor hatalmon marad, és el tudja érni a céljait. De ha visszaél hatalmával, akkor előbb 
utóbb elbukik. Ha a hatalom birtokosai elnyomják a népet, nem a nép érdekei szerint 
kormányozzák a népet, annak előbb utóbb meg van a reakciója, a forradalom. (…)”2082 
  

                                                 
2082

 FÖLDY 1989a. 66-67. o. 
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK JEGYZÉKE
2083 

 
 

Levéltári források 
 
 

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA  
 
 

2.1. Zárt irattár 
A volt Zárt irattár levéltári anyaga 

 
I/105.  Rosenfeld Edit; 

I/105-a.  Rosenfeld Edit; 

I/123.  Sármány József; 

I/14.  Pállfy György, Pálffy György, Sólyom László és társai; 

I/14-a.  Pállfy György, Pálffy György, Sólyom László és társai; 

I/14-b.  Pállfy György, Pálffy György, Sólyom László és társai; 

I/15.  Korondi Béla; 

I/15-a.  Korondi Béla; 

I/20  Pálffy György, Németh Dezső, Nagy Pál Ignác, Korondi 
Béla, Konkoly Thege Barna, Horváth (Hönisberg) Ottó; 

I/5.  Marschall László; 

I/5-a.  Marschall László; 

I/99-c.  Francia vonal, vegyes zárt anyag; 

II/45.  Csonka György; 

IV/1.  Almásy Pál; 

IV/12.  Földi Lajos; 

IV/32.  Pataki (Bachner) Ernő; 

IV/5.  Berkesi András; 

IV/53.  Egyedi ügyekben elítéltek; 

IV/5-a.  Berkesi András; 

VII/12.   Csillag László halálával kapcsolatos körülmények; 

VII/21.   Kardos György; 

VII/22.   Kardos György; 

VII/22-a.  Kardos György; 

VII/26.   Mátai Florence; 

                                                 
2083 A hazai és külföldi közgyűjtemények és magángyűjtemények alfabetikus, az ott őrzött iratanyag-
csoportok az alkalmazott rendben követik egymást. 
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VII/26-a.  Mátai Florence; 

VII/26-b.   Mátai Florence; 

VII/38.   Gát Zoltán; 

VII/41.   Lukács György; 

VII/41-a.  Lukács György; 

XIII/7.   Rosenfeld Edit házkutatás során lefoglalt iratai; 

XIV/5/1.  Jelentés a „Magyar Közösség”-i ügy értékeléséről; 

 
 

3. Hálózati, operatív és vizsgálati anyagok 
 
3.1.5. O-9295.  Varjú Kálmán; 

3.1.9. V-249.  Tanács György és társai; 

3.1.9 V-111866.  Vértes Imre; 

3.1.9. V-105762.  Szörényi Endre; 

3.1.9. V-55050.  Tarnai Endre; 

3.1.9. V-77995.  Dr. Tarnóczy Imre és társai; 

3.1.9. V-23636.  Abrudbányai Aladár; 

3.2.4. K-1414.  Kruchina Viktor; 

3.2.4. K-1254.  „Paimwin”; 

3.2.4. K-769.  „Völker”; 

3.2.4. K-1164.  Boros Miklós; 

3.2.4. K-252.  Ferenczy József; 

3.2.4. K-998.  A-H/10.; 

3.2.4. K-1433.  Pfeiffer Zoltán; 

3.2.4. K-271.  Bartha Dezső; 

 
 

4.1 A-dossziék 
Állambiztonsági munkához készült háttéranyagok (1910/1945-1990) 

 
A – 1363/1.  Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység és 

az ellene való harc. I. kötet; 

A – 1363/2.  Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység és 
az ellene való harc. II. kötet; 

A – 1363/3.  Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység és 
az ellene való harc. III. kötet; 

A – 1363/4.  Az állam biztonsága ellen kifejtett ellenséges tevékenység és 
az ellene való harc. IV. kötet; 
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A – 2126/11.  Kellner Zsigmond ügye; 

A – 2126/119.  Záhonyi Brúnó ügye, 

A – 2126/135.  Vörös János vezérezredes ügye; 

A – 2126/151.  Botond Béla ügye; 

A – 2126/164.  Lenk András és társai ügye; 

A – 2126/165.  Dálnoki Veress Lajos vezérezredes elfogása; 

A – 2126/2. 
(V-32000/13) 

 Földi Lajos volt vezérőrnagy ügye; 

A – 2126/35.  Háborús bűnösök; 

A – 2126/5.  Nyugaton foglalkoztatott beszervezett egyének; 

A – 2126/6.  A katonai elhárítás ügynöksége és felhasználási területeik; 

A – 2126/67.  Nyugatosok; 

A – 2126/7.  Az imperialista hírszerző szervek Magyarország ellen 
irányított ügynöksége; 

A – 2126/73.  Ányok Károly ügye; 

A – 2126/8.  Lucien Labord francia állampolgár őrizetbe vétele; 

A – 2126/91.  Dudás Béla és Kruchina Viktor ügye; 

A – 2127/13.  Magyar emigráns; 

A – 2127/4.  Ábrányi-Struzzieró-Atkáry kémrezidentúra; 

A – 3442/1.  A katonai elhárítás története; 

A – 414/2.  Ujszászy István visszaemlékezései; 

A – 457. (V-78311)  Katpol csoportfőnökség által készített összefoglaló jelentés a 
MHBK-ről; 

A – 473.  A kaposvári szűrőtábor hadifogoly névjegyzéke; 

A – 474.  A székesfehérvári D. kirendeltség állománykönyve; 

A – 494 -500.  Internálótábor iktatókönyvek, névmutatók; 

A -2126/162.  Saly Lajos ügye; 

A 2126/169.  Kitelepített svábok visszatérésével kapcsolatos 
szemelvények; 

A-2126/174.  Hadapródok; 

V-32000/13.  Katonai vonalon elkövetett bűntett; 
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HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM , HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR , 
KÖZPONTI IRATTÁR  

 
 

Honvédelmi Minisztérium 1945-1950. évi irata 
 

HM „Elnöki” és „Általános” iratok 1945-1949. 

HM Szervek 1945-1950. évi iratai 

  Elnökség szervei; 

  Nemzetgyűlési-országgyűlési jegyzőkönyvek; 

  Honvédség Felügyelője; 

  SZEB jegyzőkönyvek 1945-1947.; 

  HM Katonapolitikai osztály; 

  Igazoló Bizottság; 

 
MN Katonai területi szervek 1945-1949. 

 
Honvéd kiegészítő parancsnokságok 

  1. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

  2. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

  3. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

  4. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

  5. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

  6. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

  7. honvéd kerületi parancsnokság iratai; 

 
MN Alakulatok 1945-1949. 

 
Magyar Néphadsereg alakulatai 1945-1949. 

  1. honvéd gyaloghadosztály és alárendelt alakulatainak iratai; 

  6. honvéd gyaloghadosztály és alárendelt alakulatainak iratai; 

  Műszaki alakulatok iratai; 

 
MN iratainak 1945-1967/K jegyzéke. 

 
102/08. számú jegyzék 

  HM Katona Politikai Osztály bizalmas, tiszti és napi parancsnok 1945-1947.; 

  HM Katona Politikai Csoportfőnök bizalmas és napi parancsnok 1947-1949.; 

  Iktatókönyvek 1945-1949.; 
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MN Különgyűjtemény 

 
II/a – 1.  Mónus Zoltán: AZ MN alapvető szervezeteinek kialakulása és 

fejlődése 1945-től 1948 júniusáig; 

II/a – 27/a.  Gazsó Imre: Táblázatos album az MN főbb szárazföldi 
harcoló csapatainak békehadrendjéről – a parancsnokok 
megnevezésével 1945-1990.; 

II/b-4.   A Magyar Néphadsereg Vezérkara 2. csoportfőnökség és 
elődszervezeteinek története 1945-1977.; 

II/b – 39.  Markó György: A HM szervezete (szervezési változások, az 
egyes szervezeti egységek hatás- és ügykörei) 1945-1956.; 

II/d – 9.  Gellért Tibor: A 3. magyar vasútépítő dandár a fasizmus ellen 

II/d – 31.  1. műszaki hadosztály anyagából; 

II/e – 5/a.  Felderítő szemle (az MK Katonai Felderítő Hivatal szakmai 
negyedéves folyóirata) 2007. júliusi szám; Emlékszám a 
magyar katonai rádiótechnikai felderítés létrejöttének 60. 
évfordulója alkalmából 

II/g – 2.  Keserű István: A határőrség megalakulása és tevékenysége a 
népi demokratikus forradalom időszakában; 

VI/a – 8.  Pados Károly: A MKP katonapolitikájának érvényesülése 
1944-48.; 

VII/a -1.   Szegvári Görgy: AZ MN kapcsolatainak alakulása az 
államigazgatási szervekkel 1944-1948.; 

VIII/b – 4.   Iratok Haris Béla ht. alezredes 1951. évi alapügye 
perújításának elrendelése tárgyában; 

VIII/b – 5.   „Hazámat és népemet rajongásig szerettem” Életrajz 
történelmi iratok tükrében: néhai Haris Béla, a Magyar 
Honvédség mérnök alezredese; 

 
 

Personalia 
 
24.  Elek Tibor, nevelőtiszt hagyatéka, 1946-1946.; 

144.  Németh József, a komáromi hadifogoly 1941-1946. és 
internálótábor parancsnokának katonai iratai; 

147.  Örley Zoltán altábornagy hagyatéka 1940-1976., a szegedi 
honvéd kerület két éves története 1945-1947., a Dálnoki 
Veress Lajos-féle tiszti összeesküvés iratai 1947.; 

177.  Stifter János tart. repülő százados hagyatéka 1939-1947. 
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HM Igazoló Bizottság iratai 
 
2831.  Elek Károly; 

3067.  Fabricius István; 

3593.  Földy Lajos 

3766.  Galgóczi Károly 

4532.  Haris (Hecht) Ervin; 

4780.  Herrfeldt Walter; 

4893.  Homonnay Károly; 

5533.  Jónás Pál; 

6468.  Kőváry Ernő; 

6495.  Kriskó Sándor; 

7684.  Nyerges Pál; 

 
 

Tanulmánygyűjtemény 
 
289. d. 3039. őe.  Federmeyer István: Szigethy Miklós őrnagyról megemlékezés, 

1915-1947.; 

292. d. 3065. őe.  Páricsi Ernő: Visszaemlékezés munkásmozgalmi életemre 1924-
1985.; 

313. d. 3149. őe.  Horváth Sándor: Levele a budai kitöréskor történt fogságba-
eséséről. Szovjet részről; majd a magyar katonapolitikai osztály 
részéről történt kihallgatásáról 1945.; 

295. d. 3098. őe.  Kornis Pál: „Tanúként jelentkezem” című könyvének kézirata 
1943-1956.; 

367. d. 3332. őe.  Ignotus Pál: Az angol titkos hírszerző szolgálat, az Intelligence 
Service működése a második világháború alatt és az azt követő 
időkben.; 

353. d. 3263. őe.  Tarcai Béla: Magyarok a nyugati hadifogolytáborban 1944-
1947.; 

316. d. 3167. őe.  Láng Miklós: „Hadifogság asszonyostól.”; 

368. d. 3335. őe.  Antalics Ferenc: „A vihar a levelet ide-oda szórja.”; 

250. d. 2791. őe.  Pálffy Györgyné: Visszaemlékezés; 
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Budapesti Katonai Bíróság 

 
093/1952.  Földy Lajos; 

0187/1954.  Kardos György; 

0237/1953.  Vértes Imre, dr.; 

 
 

Központi Irattár 
 
3233/886.  Csonka György; 

87536.  Csonka György; 

837/1908.  Földy Lajos; 

330/190.  Gát Zoltán; 

29200.  Kardos György 

232/1899.  Kiss Géza; 

90065.  Kiss Géza; 

38462.  Kornis Pál; 

68934.  Kőváry Ernő; 

967/2789.  Pálffy (Oesterreicher) György; 

13204.  Pataky Ernő; 

93838.  Solt Lajos; 

200/2937.  Szörényi Endre; 

262/650.  Ugrai Ferenc; 

45334.  Vértes Imre, dr. 
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MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA  

 
 
M-KS. 276. f. 67. cs.  Farkas Mihály titkári iratai; 

M-KS. 276. f. 68. cs.  Révai József titkári iratai; 

M-KS. 276. f. 84. cs.  Államvédelmi Bizottság iratai; 

M-KS. 276. f. 65. cs.  Rákosi Mátyás titkári iratai; 

M-KS. 276. f. 66. cs.  Gerő Ernő titkári iratai; 

XIX.–A–83–a.  Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1944. december 23. – 1947. 
május 31.; 

XXVI.–A–14.  Magyar Távirati Iroda iratanyaga; 

   

   

 
 
 

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT  
 

Technikatörténeti gyűjtemény 
 
KNBSZ.  A szakgyűjtemény kiállított korabeli tárgyai és 

dokumentumai; 

 
  



262 
 

POLITIKATÖRTÉNETI ÉS SZAKSZERVEZETI LEVÉLTÁR  
 
 

Magyar Kommunista Párt iratanyaga 
 
274. f. 11. cs. 2. őe.  A karhatalmi osztály munkatervei és jelentése. Mellette 

javaslat a honvédségi osztály felállítására. 1946-1948; 

274. f. 11. cs. 15. őe.  A Katonapolitikai Osztály jelentésének mellékletei 1948 
eleje; 

274. f. 11. cs. 16. őe.  A VKF/2 és az Államvédelmi Központ szervezetéről, 
személyzetéről, tevékenységéről készült jelentés; 

274. f. 11. cs. 86. őe.  A Honvédelmi Minisztérium és az MKP vezetőinek 
levelezése személyi ügyekről 1945. február 12. - 1948. január 
27.; 

 
 

Szociáldemokrata Párt iratanyaga 
 
283. f. 10. cs. 255. őe.  A főtitkárság levelezése a Honvédelmi Minisztérium 

szociáldemokrata politikai államtitkárával. Közötte 
katonapolitikai jelentések 1946-1948, d. n.; 

283. f. 27. cs. 121. őe.  A honvédelmi csoport levelezése katonapolitikai és 
kinevezési ügyekről. Közötte jelentések és előterjesztés a 
Magyar Honvédség feloszlatásáról 1945-1947, d. n.; 

283. f. 10. cs. 286. őe.  A főtitkárság levelezése a közigazgatási osztállyal. Közötte 
jelentések, utasítások, honvédelemi, igazságügyi, belügyi, 
közigazgatási, személyi ügyek 1945-1948, d. n.; 

283. f. 10. cs. 254. őe.  A főtitkárság levelezése a Honvédelmi Minisztériummal. 
Közötte az új hadsereg felállításával, honvédségi 
alakulatokkal, igazolásokkal, közmunka-szolgálattal 
kapcsolatos iratok 1945-1948.; 

283. f. 10. cs. 256. őe.  Az országos honvédelmi pártszervezet iratai. Közötte 
irányelvek a szervezet kiépítésére 1946-1947, d. n.; 

283. f. 16. cs. 91. őe.  A Szociáldemokrata Párt honvédelmi csoportja vidéki 
szervezeteinek kiépítésével kapcsolatos iratok 1946. március-
november, d. n.; 

283. f. 21. cs. 34. őe.  A honvédelmi csoport iratai. Közötte levelezés, tisztek 
káderlapjai, a hadseregbe jelentkező tisztek kérdőívei 1945. 
március-1946. július, d. n.; 

 
  



263 
 

BUNDESARCHIVE ARCHIVE UND M ILITÄRE ARCHIVE , FREIBURG 
 
 
BW 9/2141.  Berichte des FWH-Dienstes über die Lage in Ungarn Feb. 

1951 – Juni 1955; 

  Deutschen Fragende Dienststellen zur Vorbereitung der 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaften zusammenhäng; 

   I.:  Organisation des ungarischen Staatssicherheitsdienstes 
AVH, Mai 1952; 

   II .: Entwicklung des ungarischen Staatssicherheitsdienstes 
seit 1945, Jan. 1954; 

   III .: Militärische Lage in Ungarn, Feb. 1951 – Nov. 1954; 

 
 

NATIONAL ARCHIVES , LONDON 
 

Foreign Office 
 
FO. 371/59072.  Hungarian intelligence service and political police. 

   I.: Minute sheet; 

   I I .: Introductory Notes on Hungarian I.S. and Political 
Police; 

   III. : Katona Politikai Osztaly (KPO) Hungarian I.S.; 

   IV. : Lis of KPO Personalities; 

   V.: Organization of Katona Politikai Osztaly; 

   VI.: Notes on provincial political police; 

   VII .: K.P.O. Establishment; 

   VI II .: Personnel of Katona Politikai Osztaly; 

 
Home Office 

 
HO. 405/31631.  Nationality and Naturalisation: Kruchina, V E G; Kruchina, 

Kruchina-Schwanberg; 

 
Security Service 

 
KV. 2/3324.  Mary Alison Gerstenberger-Miske; 

 
War Office 

 
WO. 204/11520.  Establishment of an Intelligence Centre in Hungary; 
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NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION , WASHINGTON  
 

RG. 226. E. 210. B. 38. 
 
BDUX-3.  Penetration Attempt Against U.S. Military Representation, 

ACC Hungary, by Hungarian Political Police; 

BDUX-5.  Penetration by Russian I.S. of Unites States Military 
Representation, Allied Control Commission for Hungarian. 
Interrogation Report of Andrew Szentgyorgy; 

BDUX-7.  Penetration by Russian I.S. of Unites States Military 
Representation, Allied Control Commission for Hungary. 
Supplementary Interrogation Report; 

BDUX-9.  Alleged Russian Penetration Attempt; 

BDUX-10.  I.: Introductory Notes on Hungarian I.S. and Political Police; 

  II. : Katona Politikai Osztaly (KPO) Hungarian I.S; 

  III. : Organization of Katona Politikai Osztaly; 

  IV. : Notes on provincial political police; 

  V.: K.P.O. Establishment; 

  VI. : Personnel of Katona Politikai Osztaly; 

BDUX-14.  Information on Miscellaneous Hungarian Personalities; 

BDUX-17.  Security Intelligence Notes No. 1.; 

BDUX-18.  Interrogation of „Shamus”: Information about KAPO; 

BDUX-19.  Supplementary Interrogation Report of Teddy; 

BDUX-21.  Supplementary Interrogation of Teddy; 

BDUX-22.  Hungarian Physicists; 

BDUX-23.  Alleged Attempt to Suborn Hungarian Official; 

BDUX-24.  Hungarian I.S. and Police Services Developments during 
Aug. 46.; 

BDUX-26.  Reported Espionage Activities by the Hungarian Military 
Political Police; 

 
RG. 226. E. 211. B. 44. 

 
JBX-185.  Data on Hungarian Intelligence Organizations and Personnel; 

 
RG. 226. B. 348. 

 
LSX-169.  Hungarian Intelligence Service; 
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