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B E V E Z E T É S

A M. KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM A SZÁLASI-KORMÁNY IDEJÉN

A magyar belügyminisztérium 140 éves (1848-1849 és 1867-2006) történetében

az a mintegy hat hónap, amely a Szálasi-kormányzat időszakát felöleli, elenyészőnek

tűnhet ahhoz, hogy egyáltalán önálló vizsgálat tárgyát képezze. Amellett, hogy a hunga-

rista kormányzás időszaka a magyar történelem egyik kevésbé ismert, tragikus fejezete,

s ezért a korszak megalapozott, elfogulatlan feltárása már önmagában is fontos, indokolt

a kérdés: miért nem folyamatában, egy nagyobb terminust felölelve foglalkoztam a bel-

ügyminisztérium történetével, miért érdemes egyáltalán a nyilas kormány egy tárcáját

kiragadni ahelyett, hogy a hungarista korszak egészét vizsgálnánk.

A (Magyar Királyi) Belügyminisztérium az 1950-es évekig a legnagyobb közha-

talmi szerv volt, amely egyszerre felügyelte a helyi szintű közigazgatás intézményrend-

szerét, az egészségügyet, a szociális- és családügyet (népjólétet) és nem utolsósorban

valamennyi rendvédelmi szervet, a Magyar Királyi Rendőrséget és Csendőrséget. E

kiterjedt hatás- és illetékességi körrel rendelkező minisztérium felett, 1944. október 16-

án egy olyan politikai erő vette át az irányítást, amely évtizede küzdött a hatalomért, és

kellő indíttatást érzett arra, hogy – zavaros ideológiája mentén – szakítson a „régi rend-

del”, és gyökeresen átformálja a magyar társadalmat, az ország köz- és államigazgatá-

sát. Tette (volna) ezt annak ellenére, hogy mire hatalmi pozícióba került a területi visz-

szacsatolásokkal gyarapodott ország közel felét már elfoglalták a szovjet csapatok; a

maradék részeken pedig mély sebeket ejtett a háborús nélkülözés és pusztítás.

A Német Birodalom által hatalomra juttatott Nyilaskeresztes Párt – Hungarista

Mozgalom azon az emlékezetes, októberi vasárnapon elérte évtizedes célját. Tudomást

sem véve a realitásokról, minden igyekezetével azon volt, hogy behozza a késlekedést,

amelyet a hatalmon kívüliség, a meghurcolás, az ellenzéki szerepkör, és nem utolsósor-

ban  az  jelentett  számukra,  hogy  az  általuk  csodált  németek  szinte  az  utolsó  pillanatig

Szálasi Ferencet és követőit komolytalan politikai tényezőnek tartották. Egyetlen céljuk

a nagyszabású, Országépítésnek nevezett politikai program megvalósítása volt, amely-

ben a Belügyminisztérium – már csak az említett széleskörű jogosítványok miatt is –

kulcsszerepet játszott.
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Ráadásul ez az intézmény volt az, amely nemcsak formálisan, a jogszabályi kör-

nyezet megteremtésével, hanem a rendvédelmi és állambiztonsági szervek felett gyako-

rolt irányítási, felügyeleti jogosítványai által, a gyakorlatban is a hungarista hatalom

egyik támaszát jelentette. Íly módon kiemelkedő, funkcionális szerepe volt a magyar

történelem első – bár tiszavirág életűvé lett – egypárti, totális diktatúrájának megterem-

tésében. Hozzá kell tennünk: az ehhez vezető politikai lépések jelentős részét már vég-

rehajtották az előzőleg hatalmon levő magyar királyi kormányok, így a nyilasoknak –

egyszerűen szólva – már csak be kellett fejezni a megkezdett folyamatokat.

A forrásokat részletesen áttanulmányozva úgy tűnik, hogy a belügy, a többi tár-

cához, illetve a Sztójay-éra alatti működéshez képest nagyobb autonómiát élvezett. A

német ellenőrzés és az intézmény tevékenységébe való közvetlen beavatkozás mértéke –

noha a miniszter, Vajna Gábor mellett egy állandó összekötő tevékenykedett – még más

tárcákkal összehasonlítva is csekély volt. A belügyminisztérium által a nyilasoknak így

lehetősége volt saját elképzeléseik megvalósítására, lehetőségük volt saját fegyveres-

karhatalmi erő létrehozására, miközben a többi tárca – kis túlzással – nem győzte a bi-

rodalom számára rendelkezésre bocsátani a magyar ember- és nyersanyagot. A minisz-

térium révén a nyilasok képesek voltak politikai programjuk, legalább részbeni megva-

lósítására; hozzáláthattak a közigazgatás elméleti szintű (kormányszékek koncepciója),

valamint a rendvédelmi intézmények gyakorlati átszervezéséhez.

A Szálasi-kormány alatti Magyar Királyi Belügyminisztérium történetének feltá-

rása során alapvetően a kormányzat tárcát érintő intézkedéseire, a köz- és államigazga-

tás helyzetére, valamint a rendvédelmi és állambiztonsági szervek tevékenységének

bemutatására koncentráltam. A szintén a Belügyminisztérium illetékességébe, hatáskö-

rébe tartozó egészségügyi, szociális intézményrendszer történetének feltárása a további

kutatások feladata, tekintettel arra, hogy a témában elenyésző a feldolgozható források

mennyisége.

Másfelöl ez a terület háttérbe szorult a Szálasi-kormány olyan, a belügyminisz-

terre vonatkozó prioritásai mögött, mint a rendvédelmi, illetve állambiztonsági szervek

megerősítése, illetőleg átszervezése, valamint a közigazgatási rendszer átalakítása. A

minisztérium 1944 őszén már kevesebb, az egészségügyet érintő intézkedést hajtott vég-

re. Ebben némileg közrejátszhatott az is, hogy, mint a hadviselés szempontjából fontos

létesítmények, az egésszségügyi intézményrendszer felett gyakorolt irányítási, felügye-

leti jogosítványok jelentős részét (is) elvonták a tárcától.
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A M. Kir. Belügyminisztérium 1944. október 16. utáni történetének vizsgálata

kétségtelenül hozzájárul a korszak megismeréséhez. Szemlélteti, hogy hogyan zajlott a

hatalom átvétele egy közintézményben, milyen módszerekkel kormányoztak a nyilasok,

milyen mértékű volt a közszolgálati alkalmazottak leváltása és kik voltak azok, akik a

rendszert még a 24. órában is hajlandóak voltak kiszolgálni. Ezen utóbbi vizsgálata ki-

emelt fontossággal bír, hiszen a hatalomátvétel utáni napokban a nyilasok – tömegbázi-

sukat, támogatottságukat meghazudtolóan – nagy számban voltak képesek saját „káde-

reket” kinevezni a fontosabb közhatalmi pozíciókba. Másfelől – főleg a pártmegbízotti

rendszer révén – hatékonyan biztosítani tudták, hogy azok, akik a helyükön maradtak

támogassák politikájukat, de legalábbis hajtsák végre a kormányzati utasításokat.

Bár nem volt szó – a Belügyminisztériumot, a helyhatósági intézményeket, a

csendőrséget és a rendőrséget érintően – tömeges leváltásokról, és a személycserék

megrekedtek a hatalom felsőbb szintjein, mégis országos szinten több száz főre tehető

azoknak a száma, akiket a párt tervszerűen mozgósított azért, hogy a számukra közpon-

tilag kijelölt beosztásokat elfoglalják. Ráadásul ezen „új elit” egyáltalán nem a mozga-

lom tömegbázisának döntő hányadát alkotó, képzetlenebb munkásrétegekből került ki,

és nem volt példa arra, hogy megfelelő tapasztalat, képzettség híján valakit csak azért

nevezzenek ki vezető beosztású közigazgatási tisztviselőnek, mert a hungarizmus lelkes

hívének számított.

A párt vezetése, illetve a Szálasi-kormány annál többre becsülte a szaktudást,

hogy túlságosan nagyarányú személyi intézkedéseket hajtson végre, amelyhez egyéb-

ként már nem volt elegendő személyi tartaléka sem. Ezért a középvezetői rétegekhez

alig nyúltak, inkább pártmegbízottakat küldtek, akiknek a feladat a mozgalom és a kor-

mány iránti lojalitás biztosítása volt. A párt holdudvarához tartozó szakembergárda vé-

ges számát érzékelteti, hogy közigazgatás elkezdett átformálása során egy-egy személy

gyakorta több tisztséget viselt. Így például előfordult, hogy az október 16. után kineve-

zett főispánok közül – amellett, hogy szinte valamennyien a párt vármegyei szervezetét

irányították – számosan a helyhatóság vezetése mellett egyszerre voltak az adott terület

hadműveleti kormánybiztosai, vagy valamely város polgármesterei is.

A kutatás során feltárt adatok azt mutatják, hogy az „új, hungarista elit” többsé-

ge felsőfokú katonai, jogi, vagy gazdasági végzettséggel rendelkezett, és már több évti-

zede a közszférában dolgozott. Ez illeszkedik Ránki Györgynek, az 1939-es választások

budapesti adatainak feldolgozása kapcsán tett megállapításaihoz, amelyben kimutatta,

hogy a nyilasok – az ipari munkásság mellett – jelentős tömegbázisra tettek szert a köz-
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alkalmazottak körében. Rámutatott arra is, hogy a pártot támogató rétegek között nagy

társadalmi „szakadék” húzódott. Talán ez egyúttal kommunikációs szakadékot is jelen-

tett, és hozzájárult ahhoz, hogy a hatalomátvétel után – elsősorban Budapesten – nagy

számban jöttek létre olyan – általam „kiskirályságoknak” nevezett – helyi csoportok,

amelyek felsőbb irányítás nélkül, önhatalmúan uralkodtak a környéken, és követtek el

eközben számtalan háborús büntettet.

Mindez persze nem mentesíti a hungarista kormányzatot azon felelőssége alól,

hogy az utcán eluralkodó erőszak megfékezésére a hatalomátvétel utáni napokban csak

legfeljebb elszigetelten és vérszegényen tett kísérletet. Később már meg sem hallgatta a

Belügyminisztérium, a csendőrség és a rendőrség nyilas bandák önkényeskedéseiről

szóló jelentéseit, ezáltal megtűrte, sőt – kijelenthetjük hallgatólagosan – támogatta azok

dúlását. Így válhattak az elszigetelt, felsőbb irányítás nélküli, feketeruhás-karszalagos

fegyveres csoportok a korszak fékevesztett terrorjának jelképévé.

A Belügyminisztérium története e rövid szakaszának feltárása segít megismerni,

hogy a háború dúlta országban hogyan alakult az egyes intézmények sorsa, és egyálta-

lán mennyiben tudták ellátni közigazgatási funkcióikat. Amint a Nyilaskeresztes Párt –

Hungarista Mozgalom hatalomra került, máris arról kellett intézkednie, hogy a Buda-

pesten lévő központi államapparátust nyugat-magyarországi településekre költöztesse,

majd nemsokkal később előkészítse azok német területre történő áttelepülését. Ez alól a

minisztérium sem volt kivétel, amely 1944 novemberétől fokozatosan Sárvárra és

Szombathelyre költözött. A hivatalszerű működésben, a kiürítés által okozott rövid pau-

za után, a tárca jelentősen megcsappant tisztviselői létszámmal is folytatni tudta közhi-

vatali működését, sőt képes volt számos kormány-előterjesztést és jogszabálytervezet

összeállítására is.

A katonai események alakulása 1944. decemberétől Szálasi-kormánya számára

kedvező helyzetet teremtett. Az arcvonal közel négy hónapig, 1945 márciusáig megme-

revedett, sőt a német haderő helyi sikereket is fel tudott mutatni Budapest elhúzódó vé-

delmével és – a felmentési kísérletek részeként – Székesfehérvár, 1945. januári vissza-

foglalásával. Mindez nemcsak lehetővé tette a közigazgatás – részben a megmaradt ap-

parátus romjain való – berendezkedését, hanem további alapot adott Magyarország, de

legalább a Dunántúli részek teljes visszafoglalása iránt táplált illúzióhoz. Ez némi len-

dületet adott az országépítés megkezdéséhez, illetve folytatásához is, miközben az or-

szág többi, szovjetek által megszállt részében már a jövő Magyarországa kezdett körvo-

nalazódni.
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A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

A nyilas korszak története és a korabeli Belügyminisztérium területeit érintően

egyaránt kijelenthető, hogy a rendelkezésre álló, kutatható források száma rendkívül

csekély. Az egykorú iratok többségét a második világháború utolsó napjaiban megsem-

misítették, vagy a szovjetek – mint a csendőrség esetében tudjuk – hurcolták magukkal.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a témakört érintően ne lennének források, legfeljebb

azt a történettudomány eddig alig, vagy egyáltalán nem hasznosította, illetőleg az irat-

anyag olyannyira elszórt, hogy a tények „összeillesztése” hosszadalmas, aprólékos kuta-

tómunkát igényel.

A minisztérium egykori iratállományának töredékei maradtak csak fenn. Ismere-

teink szerint a főváros kiürítését megelőzően az BM irattár csak egy részének kiürítésé-

re volt lehetőség, így a főváros bekerítését megelőzően keletkezett iratok nagy része

odaveszett, amikor a kitörést megelőzően azokat – más intézmények anyagaival együtt

– a német-magyar katonák felgyújtották a Várban. Az, amit a minisztérium magával vitt

a Dunántúlra és megmaradt, jelenleg a Magyar Országos Levéltárban (MOL) található,

K-150. szám alatt.

A MOL-ban külön gyűjtőt képez (K-775.) a Nyugat-Magyarországon, Sárváron

és Szombathelyen működő M. Kir. Belügyminisztérium dokumentációja, amely – bár

nem tudjuk mekkora volt a BM teljes dunántúli iratállománya – más forrásokhoz képest

terjedelmes, és összefüggő együttest alkot, amely alapján a hivatali folyamatok nagy

része rekonstruálható. Az iratok azt tükrözik, hogy korszak viszonyaihoz képest a tárca

meglepően magas intenzitással, közintézményi szerepének megfelelően folytatta tevé-

kenységét. A belügyminisztérium dokumentumokat jól kiegészítik más, ugyancsak a

MOL-ban található anyagok, például – elsősorban annak közigazgatási vonatkozásai

miatt – az országos hadműveleti kormánybiztos, Endre László hivatalának (K-475.)

iratai, valamint más tárcák, így a nyilas Külügyminisztérium gyűjtője (K-707).

Az ismereteink sajnos rendkívül hézagosak a Szálasi-kormány működésére vo-

natkozóan. A miniszterelnökség megmaradt iratai (K-26) között mindössze egy kapcso-

lódik a hungarista periódushoz, nincs meg a minisztertanács jegyzőkönyvek túlnyomó

része sem, amely révén árnyalhatnánk meglevő képünket Vajna Gábor belügyminiszter

és a tárca államigazgatásban elfoglalt helyzetéről, illetve a BM által kormányzati szin-

ten kezdeményezett intézkedésekről.



10

A politikus Vajna működése kellően dokumentált, részben a szakirodalom, rész-

ben a fennmaradt sajtótermékek által. Ezeket egészíti ki a soproni képviselőház (K-7.),

valamint a Törvényhozók Nemzeti Szövetsége (K-18.) üléseinek jegyzőkönyvei, ame-

lyeken Vajna – a tárcát képviselve, főképp a kiürítés, kitelepülés tárgyában – több ízben

felszólalt.

Az egykorú források mellett a kutatásnak nagymértékben támaszkodnia kell(ett)

a háború utáni eljárások során keletkezett rendőrségi, ügyészségi és népbírósági doku-

mentumokra, amelyek jelenleg részben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-

tárában (ÁBTL), részben a Budapest Fővárosi Levéltárban (BFL) lelhetők fel. A kor-

szak számos szereplőjét – köztük a belügyminisztert, egyik államtitkárát, a rendvédelmi

és állambiztonsági szervek vezető munkatársait – a háború után különböző eljárásoknak

vetették alá, amely során számtalan dokumentum (tanúkihallgatási jegyzőkönyvek, fel-

jegyzések, bírósági peranyagok stb.) keletkezett.

Ezen anyagok kutatásának „természetes” velejárója, hogy azok csak erős forrás-

kritika mellett hasznosíthatók. A népbírósági korszak dokumentumait – amellett, hogy

egyes intézményeket, eseményeket érintőn nem rendelkezünk más forrással – azért is

érdemes „átfésülni”, mert az anyagok mellé számtalan értékes, néha az eljáráshoz nem

is illeszkedő egykorú dokumentumot csatoltak bizonyítékként, amelyek a kutatás során

ugyancsak hasznosíthatók.

Különösen nehéz feladatot jelentett a belügyi tárcához tartozó rendvédelmi, ál-

lambiztonsági intézmények történetének feltárása tekintettel arra, hogy a kapcsolatos

iratok – még a minisztériumi anyagokhoz viszonyítva is – rendkívül hiányosak. A M.

Kir. Csendőrségnél keletkezett egykorú dokumentum – a hivatalos kiadványokon

(zsebkönyv, Honvédségi Rendeletek, stb.) túl – csak elvétve található a BM iratállomá-

nyában és a népbírósági anyagok között. A csendőrségi iratok jelentős hányada – tudo-

másom szerint – a szovjetek zsákmányául esett, s ma feltehetően a moszkvai levéltárak

mélyén lapulnak.

A M. Kir. Rendőrséggel kapcsolatban némileg könnyebb a kutató helyzete, hi-

szen a nyilas korszakra vonatkozóan a testület felügyelőségének számos jelentése, hiva-

talos dokumentuma fennmaradt, így – ha nem is részleteiben, de – megismerhetőek

azok a folyamatok, amelyek a rendőrség átszervezéséhez, vagy ahogyan a nyilasok

mondták, „katonásításához” kapcsolódtak. Az irategyüttes fontos adalékokkal szolgál a

rendőrség 1944-1945-ös tevékenységéhez, valamint a politikai rendészeti osztály mű-

ködéséhez. Ezeket ma a Hadtörténelmi Levéltár őrzi (21. doboz).
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A korszak állambiztonsági intézményrendszerének gerincét alkotó, a hungarista

kormány által felállított Nemzeti Számonkérés (NSZK) szervezetével kapcsolatban ren-

geteg adat található, amely részben annak köszönhető, hogy iratainak jelentős hányada

fennmaradt (MOL K-164.), részben pedig annak, hogy a szervezet történetét a háború

utáni államvédelmi szervek alaposan „körüljárták”, tagjaival szemben még az 1956-os

forradalom és szabadságharc utáni megtorlások részeként is eljárásokat folytattak. Itt

kell megemlítenünk, hogy a BM államvédelmi szervei a rendelkezésére álló jegyző-

könyvek, eredeti dokumentumok alapján számos összefoglalót készítettek a nyilas kor-

szak intézményeiről, köztük az NSZK-ról és a Fegyveres Nemzetszolgálatról. Ezeket

később segédanyagokként, ún. „A” jelzettel ellátva valamennyi munkatárs számára el-

érhetővé tették. Ezen – megítélésem szerint jelentős történeti értéket képviselő – össze-

foglalók ma ugyancsak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában tanul-

mányozhatók.

Elsősorban a háborús közigazgatás, a helyi vármegyei szervek történetéhez kap-

csolódóan számos – esetenként nem rendszerezett – iratanyag található a megyei, első-

sorban a dunántúli levéltárakban. E dokumentumok jelentős részét több forrásközle-

ményben – amelyek közül kiemelhető a Somlyai Magda és Karsai Elek által szerkesz-

tett, kétkötetes Sorsforduló – már közzétették, vagy elérhetőek a megyei levéltárak kü-

lönböző kiadványai által. A Zala megyei levéltár például csaknem teljes egészében köz-

zétette a korszakkal kapcsolatos dokumentumait (Dokumentumok Zala megye történeté-

ből 1944-1947).

A levéltárakban fellelhető minisztériumi, rendőri, csendőri iratanyag mellett a

korabeli sajtótermékek áttanulmányozása is szolgálhat adalékokkal. Tekintettel arra,

hogy épp a Belügyminisztérium volt az a szerv, amely október 16-át követően korlátoz-

ta, illetőleg betiltotta számos folyóirat kiadását, a korabeli média a hivatalos propaganda

által ellenőrzötten, szinte csak a hungarista ideológiáról és a német győzelembe vetett

hitről, a „csodafegyverekről” tudósított. A főváros kiürítése után jelentősen megcsap-

pant a nyomdai kapacitás, ebből adódóan már a nyilas propagandagépezetet szolgáló

lapok (Összetartás, Virradat, stb.) is csak korlátozottan jelentek meg. Úgyszintén racio-

nalizálni kellet a hivatalos kiadványok – köztük a kutatás számára fontos forrásul szol-

gáló közlönyök (Budapesti Közlöny, majd Hivatalos Közlöny) – megjelentetését is, így

az utolsó hónapokban a kormányzati intézkedések jelentős hányada már nem kapott

publicitást.
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HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS

A Szálasi-kormány időszakával foglalkozó (összefoglaló) történeti munkák je-

lentős része a rendszerváltás előtt született. Ennek ellenére nem jelenthető ki általános

értelemben, hogy a korszakról tett akkori értékelések, megállapítások rendszerint elfo-

gultak, vagy túlzóak lennének, noha az kétségtelen, hogy a történeti-szakmai kifejezé-

sek helyett gyakori volt a politikai fogalmak, jelzők használata.

1990 után elsősorban olyan – a korábbi kutatások eredményeire épülő, azokat

kiegészítő – munkák jelentek meg, amelyek a nyilas korszaknak csak egy-egy szeleté-

vel, szereplőjével, vagy szervezetével, érintőlegesen foglalkoztak. A Magyarország má-

sodik világháborús szerepvállalását elemző művek kevés figyelmet szentelnek az 1944.

október 16. után történteknek.

A hungaristák által vezetett koalíciós kormányzás időszakáról a mai napig a leg-

átfogóbb képet Teleki Éva 1974-ben megjelent munkája adja (Nyilas uralom Magyaror-

szágon 1944. október 16. – 1945. április 4.), amely valamennyi, a tárgyban keletkezett

későbbi szakirodalom alapjául szolgált és szolgál a mai napig. Mert sajnos elmondható,

hogy bár a mindennapokban is sokszor esik szó történelmünk e tragikus, nyilas epizód-

járól, még nem készült olyan feldolgozás, amely a Teleki-monográfiát érdemben meg-

haladná, holott a rendelkezésre álló – aprólékos kutatómunkával összeszedhető – forrá-

sok lehetővé teszik egy átfogóbb, terjedelmes monográfia összeállítását.

A szakmai körökben kevésbé ismert Vincellér Béla 1996-ban megjelent munká-

ja (Szálasi hat hónapja. 1944. október – 1945. május). A kötet bár – Telekihez képest –

kevésbé elfogult a korszakkal szemben, nem tudományos alapossággal készült, az ab-

ban foglalt állításokat nem támasztják alá az adatok megbízhatóságát igazoló jegyzetek.

A forrásjegyzék ugyan terjedelmes, de a hiányosság érzetét kelti, s abban – értékelésem

szerint – túlreprezentáltak a nyilas sajtó produktumai, levéltári kutatásokat nem tükröz.

A korszak megismerése szempontjából ugyancsak fontos Macartney professzor-

nak a magyar történelem 1929-1945-ig terjedő időszakát felölelő monográfiája, amely –

bár megállapításait számos tekintetben a történettudomány már „felülírta” – részletesen,

gazdag adatgyűjtésre alapozottan foglalkozik az 1944. október 16-ához vezető, majd az

azt követő folyamatokkal. A 2006-ban magyarul is megjelent kötet (Október 15-e. A

modern Magyarország története 1929-1945. Ford.: Tudós-Takács János) számos olyan

forrást tudott hasznosítani, amelyhez a történettudomány már nem juthat hozzá.
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A megjelent szakmunkák mellett a korszak feltárását megkönnyítik az utóbbi

évtizedekben közreadott visszaemlékezések, forrásközlések, dokumentum-

gyűjtemények. Ezek általában csak érintőlegesen, egy-egy hosszabb történelmi periódus

részeként foglalkoznak az 1944 októbere és 1945 áprilisa között eltelt, mintegy hathó-

napos időszakkal. Közvetlenül a korszak megismeréséhez két kötet, a Karsai Elek és

Karsai László által közreadott Szálasi-per, míg a dokumentum-gyűjtemények közül a

Somlyai Magda – Karsai Elek által összeállított Sorsforduló járul hozzá.

Számos más forrásközlemény sem mellőzhető, hiszen a M. Kir. Belügyminiszté-

rium történetéhez (is) szervesen kapcsolódnak a német megszállás után kinevezett

Sztójay-kormány tagjainak, illetőleg Jaross Andor belügyminiszter és két államtitkárá-

nak peranyagai, amelyeket – gazdagon jegyzetelve – Karsai László és Molnár Judit ad-

tak közre (Az Endre-Jaross-Baky per, A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és

társai a népbíróság előtt).

A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1918-1945 közötti történetével kapcso-

latban eddig mindössze egy szakmai munka látott napvilágot Botos János tollából (Fe-

jezetek a M. Kir. Belügyminisztérium történetéből – A BM története a monarchia szét-

hullásától a második világháború végéig). Sajnálatos, hogy az 1995-ben közreadott

feldolgozás nem juthatott el a szélesebb szakmai közönséghez (hivatalos, belső kiad-

vány formájában jelent meg), hiszen a szerző kiváló összefoglalóját adta a tárca intéz-

ménytörténetének, amelyhez a levéltárakban – mindenekelőtt a MOL-ban – elérhető

forrásokat is hasznosította. Botos kutatásai a tárca 1944. október 16. utáni történetével

csak kisebb mértékben foglalkoztak.

A rendvédelmi és állambiztonsági szervek történeti irodalmában szintén megha-

tározó szerepet töltenek be a rendszerváltás előtt készült szakmunkák. Hollós Ervin –

aki állambiztonsági tisztként maga is részt vett a Horthy-kori rendvédelmi, állambizton-

sági szervek tagjaival szembeni nyomozásokban – 1971-ben megjelent, Rendőrség,

Csendőrség, VKF/2. című monográfiája nem kerülhető meg azok számára, akik a rend-

védelem történetével foglalkoznak. Hollós azonban kizárólag a belügyi irattár anyagira

támaszkodott, alig vette figyelembe a fellelhető – már említett – korabeli dokumentu-

mokat. Munkája helyenként a tolerálható mértéket meghaladóan elfogult és korlátozza a

hasznosíthatóságot az is, hogy szinte csak a baloldali személyekkel szembeni eljáráso-

kat, kiemelten az ún. nyílt nyomozásokat taglalja, miközben meglepően keveset foglal-

kozik a nyilas korszakkal.
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A hazai szakmai műhelyek mellett párhuzamosan működtek az emigráció kü-

lönböző kollégiumai. Kiadványaik közül – tényszerűsége és elfogulatlansága miatt ki

kell emeljük – Rektor Béla a M. Kir. Csendőrségről, 1980-ban publikált monográfiáját

(A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története). A magyar emigráció emellett

számtalan egykori csendőrtiszt – Lám Béla, Finta Imre, Zombory Árpád – memoárjait is

megjelentette, amelyek sajnos csak elvétve találhatóak meg a magyar könyvtárakban.

A közelmúltban a nyilas korszak rendvédelmi szerveit (is) érintően két fonto-

sabb kötet látott napvilágot: Szakály Sándor tábori csendőrségről írott munkája (A ma-

gyar tábori csendőrség története 1938-1945), valamint Szita Szabolcs német Gestapóról

szóló  kötete  (A Gestapo Magyarországon. A terror és rablás történetéből.)  Utóbbi  –

Hollós munkájához hasonlóan – túlzott mértékben az 1990 után szélesebb körben is

kutathatóvá vált állambiztonsági iratokra támaszkodik. A német biztonsági szervek ma-

gyarországi tevékenységének bemutatása mellett részletesebben is taglalja az 1944-45-

ös magyar állambiztonsági szerveket. A kötet azonban mellőzi az elérhető egyéb ma-

gyarországi (és a Gestapo esetében a külföldi) levéltári forrásokat, valamint a szervezet-

történeti összefüggések feltárásában jelentős segítséget nyújtó csendőrségi és rendőrségi

kiadványokat (zsebkönyveket) is.

A közigazgatási intézményrendszer Horthy-, majd nyilas-korszak alatti történe-

tét átfogó szándékkal bemutató munkák eddig nem születtek. A helyhatóságok állam-

igazgatásban elfoglalt helyzetével hosszabban foglalkozik Püski Levente monográfiája

(A Horthy-rendszer 1919-1945), ám a nyilasokkal és a nyilas korszakkal kapcsolatosan

több téves megállapítást tesz, és sajnos nem tér ki a hadműveleti területté vált Magyar-

ország közigazgatására. Bár Gyarmati György javaslatára a kutatás számos, hosszabb

hungarista uralmat elszenvedő település – így Kőszeg, Szombathely, Sopron, Nagyatád,

Győrszentiván, Zalaegerszeg – történetét bemutató tanulmányt, szakkönyvet áttekintett,

sajnos e helytörténeti írások között csak kevés olyan akad, amely „eljut” a nyilas-

korszakig, vagy netán külön fejezetet szentel annak.

A korszakot érintő historiográfiai áttekintés nem feledkezhet meg a kutatást je-

lentősen támogató lexikonokról, adattárakról. Rendkívül adatgazdag a Sipos Péter és

Ravasz István által szerkesztett, Magyarország második világháborús szerepvállalása

tárgyában kiadott „monumentális” kézikönyv (Magyarország a II. világháborúban.

Lexikon A-Zs.), valamint Szakály Sándor évtizedes, aprólékos kutatásain alapuló, a Hor-

thy-kori tisztikar tagjainak életrajzi adatait tartalmazó kötete (Honvédség és tisztikar

1919-1947.).
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A doktori értekezés csak a legszükségesebb mértékben tér ki a hungarizmus ide-

ológiájára, s nem szentel túlságosan nagy figyelmet a ma már – egyes kiadók által –

szélesebb rétegek számára is elérhetővé tett nyilas politikai írások (Út és cél), valamint

a Sipos Péter által közzétett Szálasi-börtönnapló mélyebb elemzésére sem. Ennek ma-

gyarázata, hogy a háborús viszonyok közepette a párt, bár igyekezett ideológiáját a gya-

korlatba ültetni, arra valójában kevés ideje volt, a Belügyminisztérium szakterületeit

érintően pedig – hatalomra kerülésüket megelőzően – nem voltak a nyilasoknak komo-

lyabb politikai elképzelései.

AZ ÉRTEKEZÉS SZERKESZTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A feltárt adatok rendszerezése során a cél az volt, hogy a doktori értekezés há-

rom főbb témájáról – a BM központi szerveiről és a közigazgatásról, a rendvédelemről,

valamint az állambiztonsági szervezetekről – külön-külön is értelmezhető, összefüggő

képet vázoljak. Ennek megfelelően a rendvédelmi és állambiztonsági szervek 1944 ok-

tóber – 1945 március közötti történetét lineárisan, a kronológiai rendet követve, önálló

fejezetekben ismertetem. Ezeken belül az egyes szervezetek (pl. a M. Királyi Rendőr-

ség, vagy a Nemzeti Számonkérés szervezete) külön alfejezetet alkotnak.

A fenti szerkesztési megfontolást némileg megbontva a központi intézmények és

a közigazgatás történetét két, külön fejezetben mutatom be, amelyek között a választó-

vonalat – minthogy az a kormányzás szempontjából is törésvonalat képezett – a főváros

1944. november végi–december eleji kiürítése adja. Ezen fejezetek szándékaim szerint

keretét adják a tárcának alárendelt intézmények történeti áttekintésének. E szerkesztési

elgondolás ugyanakkor magán hordozza az ismétlések kockázatát, amelyet igyekeztem

mérsékelni azáltal, hogy az egyszer már említett, több intézményt érintő folyamatokra,

intézkedésekre a későbbiekben csak visszautaltam.

Minthogy a Belügyminisztérium 1944. október 16-át követően (is) meghatározó

szerepet töltött be a magyarországi Holokauszt történetében, indokolt egy külön részt

szentelni a zsidóság nyilas korszak alatti történetének, annak ellenére, hogy a témában

számos  történész  –  Lévai  Jenő,  Randolph  L.  Braham,  Szita  Szabolcs,  Kádár  Gábor  és

Vági Zoltán – alapos kutatásokat végzett. Megállapításaikat jelen kutatás kiegészítheti –

többek között – talán azzal, hogy részletesen foglalkozik az elkobzott zsidó vagyonok

kezelésére, a Belügyminisztérium szervezetén belül létesített hivatal történetével.
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Az értekezés bevezetésének szántam az utolsó magyar királyi belügyminiszter

katonai-politikai pályafutásának bemutatását, s személyén keresztül kívántam – a teljes-

ség igénye nélkül – képet adni a párt hatalom felé vezető útjáról. Mivel a hungarizmus

1935-ig visszanyúló történetét érintően kimerítő szakirodalom áll rendelkezésünkre –

elsősorban Karsai Elek, Ránki György és Lackó Miklós munkái révén – és nem is tarto-

zik szorosan az értekezés tárgyához; nem tartottam indokoltnak, hogy a hatalom felé

vezető politikai folyamatokat részletsebben is tárgyaljam.

Vajna Gábor belügyminiszter politkai pályafutásának bemutatását fontosnak

éreztem amiatt is, mert képet ad arról, hogy milyen szerepet foglalt el a pártban, hogyan

lettek személyes ismerősei közül többen is később a BM vezető beosztású munkatársai

és honnan származtak ezek a kapcsolatai. Eddig kevesen tárgyalták részleteiben azt,

hogy a párt hogyan mozgatta a gyakorlatban a csendőrség és a honvédség berkeiben

meglevő kontaktusaikat, amelyek révén pontosan kidolgozott, kész tervekkel rendelkez-

tek a fegyveres hatalomátvétel végrehajtására.

Bár az előkészületekben Vajna maga is, aktívan közreműködött, a nyilasoknak

önmagukban, a német támogatás nélkül csekély esélye lett volna Horthy és a Lakatos-

kormány megdöntésére. A fegyveres testületek körében folytatott nyilas szervezőmunka

legnagyobb eredményét abban látom, hogy a hatalomátvétel megakadályozására alkal-

mas rendőri, csendőri és honvédségi erőket képes volt „kikapcsolni” és passzivitásra

késztetni a sorsdöntő pillanatban. Emellett másodlagos siker, hogy a kiugrási kísérletet

megelőzően a pártot rendkívül jól informálták a fegyveres testületekben kialakított kap-

csolatok.
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I. FEJEZET

SZÁLASI BELÜGYMINISZTERE – ADALÉKOK VAJNA GÁBOR

POLITIKAI PÁLYAFUTÁSÁHOZ

2. 1. A hírszerzőtisztből lett politikus

2. 1. 1. Vajna Gábor és a nyilas mozgalom

A Szálasi Ferenc 1944. október 16-án hivatalba lépő kormányának belügymi-

niszteréről a források és a szakirodalom alapján ellentmondásos kép rajzolódik ki szá-

munkra. Sokak szerint már a kezdetektől a pártvezér szűk környezetéhez tartozott, s

inkább a „harcos múltnak”, semmint szakértelmének köszönhette, hogy 1944. október

16-án este az új miniszterelnök éppen őt tette meg talán legfontosabb tárca vezetőjévé.

A belügyminiszterről meglevő képünket azonban árnyalni kell, hiszen Vajna egyrészt

viszonylag későn került a „pártelit” soraiba, másrészt ifjúkori katonaéveiből, majd hadi-

üzemi titkári (később igazgatói) állásából adódóan rendelkezett „némi” tapasztalattal a

rendvédelem és az állambiztonsági munka terén.

Vajna Gábor az első világháború végén a 32. honvéd gyalogezred állományában,

tartalékos zászlósként szolgált.1 1919-ben csatlakozott a Nemzeti Hadsereghez, amely-

nek hírszerző osztályán teljesített szolgálatot. Létrehozása után a HM VI-2. (hírszerző

és kémelhárító) osztályra osztották be, ahol 1921-ig a bécsi kirendeltségen (wieni

expozitúra, WEX), mint a román felderítési vonal előadótisztje teljesített szolgálatot.2

1924-ben, őrnagyi rendfokozattal nyugállományba vonult, majd „Kern István” fedőné-

ven fedett tisztként számos felderítőmunkában közreműködött, elsősorban csehszlovák

kémelhárítási vonalon.3

1  [Hiv. kiad.]: A magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyve az 1918. évre. (Budapest, 1918.)

182. és 440. o.
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) A-414/6. 40. lap
3 Karsai Elek – Karsai László (szerk.): A Szálasi-per. (Bp. 1988. A továbbiakban: Szálasi-per…) 459-

460. o.
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1931-ben kinevezték a fűzfői lőporüzem igazgatójának. Ott Vajna, mint a HM

VI-2. (később 2. vkf.) hírszerző és kémelhárító osztály kihelyezett tisztje (akkori szó-

használattal: fedett kémelhárító szakközege) teljesített szolgálatot. Gyakorlatilag az volt

a feladata, hogy a vezérkar hírszerző és kémelhárító osztályával, illetőleg a területileg

illetékes rendvédelmi szervekkel tartsa a kapcsolatot, folyamatosan tegyen jelentést a

katonailag fontos objektum biztonsági helyzetéről.

A későbbi belügyminiszter az 1930-as évek derekán fogant szakmai és politikai

kapcsolatai markánsan közrejátszottak a Szálasi-kormány Belügyminisztériumának ki-

alakításában. A csendőrség és a rendőrség berkeiben kialakított kapcsolatai Vajnát vé-

gigkísérték pályáján, és azok (illetőleg további kapcsolataik) a M. Kir. Belügyminiszté-

rium utolsó hónapjaiban meghatározó szerepet töltöttek be a belügy és az állambizton-

ság terén. Nemcsak szakmai szerepük volt a minisztérium, a rendvédelem, és az állam-

biztonsági intézmények későbbi (át)alakításában, de részben épp e kapcsolatrendszer

volt az oka annak, hogy Vajna a párton belül a rendvédelem és a belügy szinte egyedüli

„illetékesévé” vált.

A rendelkezésre álló források alapján nem lehet egyértelműen megállapítani,

hogy Vajna Gábor mikor, milyen hatások alapján kezdett el politikával foglalkozni. A

jobboldali áramlatok valószínűleg az 1920-as évek derekán ragadták magukkal, majd a

harmincas évek közepén nyíltan szimpatizálni kezdett Szálasi szélsőjobboldali mozgal-

mával4 és a hungarista nézetekkel. A széleskörű hivatalos érintkezések következtében

Fűzfőn több, később Szálasi mozgalmával szimpatizáló csendőr- és honvédtiszt, polgári

tisztviselő gyűlt Vajna köré, akik gyakran jöttek össze lakásán, ahol kezdetben csak a

politikai eszmecserék szintjén, később már tevőlegesen is (pl. ún. Szálasi-bélyegek for-

galmazásával) támogatták Szálasi mozgalmát.

E tiszti klikk tagjai közül többen jutottak jelentős tisztségekhez a Nyilaskeresz-

tes Párt – Hungarista Mozgalom 1944 őszi hatalomra juttatása után. A „nyilas belügy-

minisztérium” története szempontjából két név érdemel említést: Láday Istváné és

Orendy Norberté, akik 1944. október 16. után – Láday belügyi államtitkárként, Orendy

pedig a Nemzeti Számonkérés szervezete (NSZK) vezetőjeként – gyakorlatilag a Bel-

ügyminisztérium legbefolyásosabb tisztviselői lettek.

4  Szálasi Ferenc miután 1935-ben nyugalmazását kérve kilépett a Honvédség kötelékéből, március 4-én

Nemzet Akaratának Pártja néven megalapította első, a hungarizmus talaján álló politikai szervezetét. A

mozgalom és a párt történetéhez, elnevezéseihez lásd: Lackó Miklós: Nyilasok, nemzetiszocialisták

1935-1944. (Budapest, 1966. A továbbiakban: Lackó: Nyilasok…)
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Láday István csendőr százados 1933 tavaszán, hivatalos érintkezések során is-

merkedett meg Vajnával. A csendőrtiszt akkoriban (1933. augusztus 1. és 1939. január

20. között) a székesfehérvári II. csendőrkerülethez tartozó 2. nyomozó alosztály pa-

rancsnoka volt, és Vajna a fűzfői üzem ügyei kapcsán sokszor kért tőle kisebb-nagyobb

szívességeket. Vajnával való ismeretsége – mint háború utáni feljegyzéseiben megje-

gyezte –„csakhamar szoros baráti kapcsolattá fejlődött”.5

Orendy ugyancsak a székesfehérvári csendőrnyomozó-alosztálynál, Láday he-

lyetteseként teljesített szolgálatot, ám ő csak később vált a Vajna köré gyűlő csoportosu-

lás bennfentesévé. 1936-ban ráadásul Budapestre vezényelték, ahol beosztották a

Hajnácskőy László csendőr őrnagy vezette HM VI-2. def. „K” (kommunista) alosztály-

hoz. Egyes információk szerint Orendy a vezérkar hírszerző és kémelhárító osztály bu-

dapesti központjában, távol elvbarát tiszttársaitól is megtalálta a módját annak, hogy

hogyan támogassa a pünkösdi választásokra készülő Nyilaskeresztes Párt – Hungarista

Mozgalmat: állítólag benzinjegyeket sikkasztott, amelyeket Vajnán keresztül jutatott el

a mozgalomhoz.6 Nem tudni, hogy mindebből mennyi igaz, ám kétségtelen, hogy a párt

egészen a hatalomra kerüléséig anyagi gondokkal kűzdött, így számára minden támoga-

tás jól jött.

A „harcos időkben” Láday és Orendy – bár egyikük sem szolgált magas beosz-

tásban – a maguk eszközeivel, valószínűleg Vajna kisebb-nagyobb „kérései” alapján,

időnként jelentős kockázatokat vállalva egyengették a nyilas mozgalom útját. Talán a

legnagyobb szívesség ezek sorában Kovarcz Emil bújtatása volt, aki a Dohány utcai

zsinagóga elleni, 1939. február 3-i sikertelen robbantásos merényletet követően Orendy

lakásán húzta meg magát, majd Láday – kihasználva csendőrségi kapcsolatait – meg-

szervezte az épület ún. ellenfigyelését.7 A két csendőrtiszt végül közreműködött

Kovarcz Németországba szöktetésében is.8

5 ÁBTL V-130.792. 101. o.
6 Hollós Ervin: Rendőrség, csendőrség VKF/2. (Budapest, 1971. A továbbiakban: Hollós: Rendőrség,

csendőrség…) 402. o.
7 Az ellenfigyelés egy olyan operatív intézkedés, amely során a védendő objektum, vagy személy környe-

zetét tartják megfigyelés alatt, hogy ellenőrizzék van-e figyelésre utaló tevékenység a környezetében.

Kovarcz esetében a helyzet abszurd lehetett, hiszen csendőrtisztek (valószínűleg nyomozók) figyelték

Orendy lakásának környékét, hogy a (rendőr) detektívek a vezető nyilas párttag személyére akadtak-e.
8 ÁBTL V-96.915/1. 238-239. o.
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Kettejük közül Orendy Norbert nyíltabban vállalta politikai nézeteit, amiért

többször megütötte a bokáját. A felvidéki bevonulás során Kassán, egy mulatozás köz-

ben hangosan éltette Szálasit és a nyilas mozgalmat. 1938. november 15-én ezért vissza-

rendelték Budapestre, 25 napi „szobafogsággal” (háború utáni vallomásában a csendőr-

tiszt valószínűleg a lakóhely elhagyási tilalomra célzott) és jelentéktelen beosztásba

történő áthelyezéssel büntették. Orendy nem tanult az esetből és folytatta a párt melletti

rejtett agitálást, titokban ún. Szálasi-bélyegeket árult (1939-ben három pengőért) és a

környezetében szolgáló fiatal tiszteket világnézeti „nevelésben” részesítette, amelyért

személyét parancsnokai igyekeztek a későbbiekben is a háttérben tartani.

Vajna eközben egyre közelebb sodródott Szálasihoz és szűk környezetéhez. A

pártvezetőt még elítélése, 1938. július 6. előtt Fűzfőre hívta és összehozta a köré cso-

portosuló tisztekkel, tisztviselőkkel.9 Felettesei előtt nem maradhatott rejtve, hogy egyre

intenzívebben foglalkozik politikával, ráadásul mind nyíltabban támogatja – a pártveze-

tő elítélése kapcsán egyre népszerűbbé váló10 – Szálasit és mozgalmát. Miután a pártve-

zető elítélésével a mozgalom nyiltan is „indexre került”, Vajna ellen eljárást kezdemé-

nyeztek, amelynek eredményeképpen 1938 őszén felmentették tisztségéből. A későbbi

belügyminiszter ezután lett hivatásos politikus.

Vajna a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom 1939. március 8-i megala-

kítása után belépett a pártba, majd az 1939-es, pünkösdi választásokat11 követően –

amelyen a párt összesen 31 mandátumot szerzett – Veszprém vármegye II. lajstromos

kerületének parlamenti képviselője lett, és alig pár hónap alatt a párt egyik legismertebb

figurájává vált. A képviselőházban csakhamar a párt vezérszónokaként tartották nyil-

ván, tagja lett a 36-os bizottságnak is.12

9 ÁBTL V-130.792. 102. o.
10 Lásd ehhez: Tóth Andrea: Egy vezér imázsa. Szálasi Ferenc bebörtönzése és a hungarista propagan-

da. In: Valóság 1992. (XXXV.) évf. 6. sz. 51-64. o.
11 A pünkösdi választásokhoz lásd részletesebben: Pintér István: Kényszerpályára szavazó ország -1939.

In: Földes György – Hubai László [szerk.]: Parlamenti választások Magyarországon 1920-1998. (Bp.

1999.) 176-207. o.
12 Az 1939. évi II. törvénycikk – bizonyos esetekben – feljogosította a mindenkori magyar királyi kor-

mányt a kivételes hatalom gyakorlására, amely révén rendeletileg kormányozhatott. A kivételes hatal-

mat a Teleki-kormány a háború kitörése napján, 1939. szeptember 1-jén léptette életbe. A hozott rende-

leteket a kormánynak utólag be kellett mutatnia az országggyűlés két házából választott 36 tagú testüle-

tének, akik közül 12 főt a felsőház, 24-et a képviselőház delegált.
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A későbbi belügyminiszter már a kampány idején számos, a nyilaskeresztesek

programjával, ideológiájával kapcsolatos cikket publikált a jobboldali sajtóban, felszó-

lalt a párt különböző propaganda-rendezvényein. Politikai szónoklatai főképp szociális

kérdésekkel, kiemelten a munkások helyzetével foglalkoztak, későbbi belügyi szakterü-

letét (rendvédelem, közigazgatás, egészségügy) érintő témákkal kapcsolatban 1944

őszéig nem nyilatkozott.

A képviselőház nyilasok általi bojkottja13 után, mint a párt képviselőcsoportjá-

nak egyik hangadó személyisége, Vajna volt az, aki megtörve a csendet, elsőként 1939.

december 4-én felszólalt a parlamentben. Beszédében a párt ideológiáját magyarázta

képviselőtársainak, miközben megpróbált párhuzamot vonni a Gömbös-féle politika, és

a hungarizmus célkitűzései között.14 Bár felszólalásai, publicisztikája népszerűvé tették

a párt hívei körében, továbbra sem jutott be a Szálasi Ferenc körül csoportosuló szűkebb

„pártelit” soraiba. A pártvezető nem hívta meg az 1941 végén, Hubay Kálmán kiszaba-

dulása után15, a párt irányítására létrehozott Legfelsőbb Titkos Tanácsba sem, amelynek

tagjai Szálasi Ferenc, Hubay Kálmán, Csia Sándor, Henney Árpád és Ruszkay Jenő

lettek.

Vajna szerepe a pártban – és ezzel a nyilaskeresztes frakcióban – Ruszkay és

Hubay 1942. február 25-i kizárását követően kezdett felértékelődni. Miközben a párton

belül szinte állandóan pozícióharcok folytak, a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Moz-

galom még parlamenti mandátumok birtokában sem tudott érvényt szerezni politikája

egyetlen elemének sem. Parlamenti és közéleti szereplése jobbára a kormányzat és az

államfő politikájának demagóg bírálatában, a hungarista államszervezet és társadalom-

politika nehezen megragadható víziójának szüntelen fejtegetésében merült ki.

13 Teleki Pál miniszterelnök 1939. szeptember 29-én beterjesztett földreform-javaslata kapcsán pártközi

megbeszéléseket kezdeményezett. Hubay Kálmán a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom veze-

tője a reform támogatását három feltételhez kötötte: 1) Szálasi szabadon bocsátása, 2) az internálási

rendszer megszüntetése, 3) a köztisztviselőket a nyilas pártoktól való eltiltó rendelet visszavonása. A

kormány azonban nem volt hajlandó enyhíteni a mozgalmat sújtó hatósági szigoron, mire a nyilaske-

resztes képviselők kivonultak a teremből.
14 Lackó: Nyilasok… 202. o.
15 Hubay Kálmán 1938. áprilisában saját szélsőjobboldali pártot alapított, amelyhez fokozatosan csatla-

koztak a börtönben lévő Szálasi hívei is. Pártja ettől kezdve Nemzetiszocialista Párt – Hungarista Moz-

galom néven szerepelt, ám csaknem félév múlva, 1939. február 16-án Teleki miniszterelnök intézkedett

a szervezet feloszlatásáról, amely során 30 tagját, köztük Hubayt is bebörtönözték.
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Szálasiék hamar felismerték, hogy mozgalmuk, a „hungarista út kifejlődéséhez”

meg kell nyerniük a németeket, akik egyébként a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista

Mozgalmat „komolytalan” politikai tényezőnek, Szálasit pedig egyszerű kalandornak

tartották, és úgy vélték, hogy pártja akadályozza a Magyarországgal kapcsolatos német

érdekek érvényesítését, de főképpen a Volksbund terjeszkedését. E racionális megfonto-

lások mellett a németek távolságtartásában nyilvánvalóan közrejátszott az is, hogy a

hungarizmus ideológiája számos fontos távlati kérdésben is ütközött a

nemzetiszocilizmussal, illetve a német nagyhatalmi törekvésekkel.

A magyar belpolitikai eseményekben meghatározó szerepet játszó, prominens

német személyiségek – Wilhelm Höttl, illetve Magyarországra vezénylésük után Otto

Winkelmann és Edmund Veesenmayer is – szinte csak 24 órában, a lehetséges politikai

alternatíva kimerülése után kezdték, először a színfalak mögött, majd nyíltan is támo-

gatni Szálasiékat. A nyilaskeresztesekkel való alkudozások során a németek 1944 nya-

ráig többször a pártvezető tudtára adták, hogy a magyar kormány ellenében ők csak egy

egyesült nemzetiszocialista (nem hungarista) szellemiségű pártot hajlandóak támogatni,

de ennek élén sem látnák szívesen Szálasit. Helyette inkább – a körülményektől függő-

en – Imrédy Bélát, Ruszkayt, illetőleg Habsburg Albrecht főherceget preferálták.

A párt németek felé való tapogatózási folyamataiból Vajna is kivette részét. A

Dohány utcai merénylet után Németországba menekült Kovarcz Emiltől remélt, ám

később kudarcba fulladt kapcsolatfelvételi kísérletek után, 1943. január 5-én Szálasi

Vajnát bízta meg azzal, hogy utazzon Németországba, és a lehető legmagasabb szinten

próbálja meg felvenni az érintkezést a hivatalos körökkel, tudakolja meg, hogy hogyan

viszonyulnak a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalomhoz.

A pártvezető a párt politikájával, célkitűzéseivel, németekhez való viszonyával

kapcsolatban részletes utasításokkal látta el Vajnát, aki végül áprilisban utazott el Ber-

linbe. Bár útjának részletei egyelőre nem ismertek, valószínűleg „üres kézzel”, ered-

ménytelenül tért haza.16 A németek és a nyilasok közötti valóságos, ám még mindig

nem érdemi párbeszéd csak hetekkel a megszállást követően vette kezdetét. Vajna nem-

csak a németek felé való tapogatózásból, de a mozgalom kormányzó felé való közeledé-

si kísérleteiből is kivette részét. 1941. végén saját kezdeményezésére megpróbálta fel-

venni a kapcsolatot Horthy Istvánnal, a kormányzó idősebb fiával.

16 Karsai Elek: Szálasi naplója – A nyilasmozgalom a II. világháború idején. (Budapest, 1978. A továb-

biakban: Karsai: Szálasi naplója…), 112. o.
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 Bár Vajna spontán kezdeményezésének valós célját nem ismerjük, Szálasi végül

nem kárhoztatta egyéni akciójáért, sőt annak reményében kérte Vajnát a Horthy István-

nal való megbeszélések folytatására, hogy így esetleg hajlandó lesz elérni hőn áhított

kormányzói meghallgatását.17 Mindez azonban csak évekkel később, más politikai kör-

nyezetben, 1944 tavaszán következett be. Vajna – aki addigra jelentőset lép előre a párt

hierarchiájában – akkor is exponálta magát, és ismételten közreműködött az államfői

meghallgatás kieszközlésében.

Az 1943 őszi olaszországi események után Szálasiék Mussolini bábkormányát

támogatták, és nehezményezték, hogy a magyar kormány nem tart kellő távolságot

azon, Budapesten maradt olasz diplomatákkal, akik köztudottan a Badoglio-kormány

híveinek számítottak. Amikor Bede István, a Külügyminisztérium sajtóosztályának ve-

zetője az 1943. december 15-i fogadásra mindkét olasz kormány híveit meghívta, a né-

metek – Sztójay Döme berlini követen keresztül – azonnal nemtetszésüknek adtak han-

got.

A parlament (szélső)jobboldali frakciói az esetből belpolitikai vihart akartak kor-

bácsolni, amelyet a nyilasok is támogattak, ehhez pedig Vajna lett az eszközük. Pár

nappal a történtek után a nyilas képviselő – Rajniss Ferenccel közösen – kezdeményezte

az országgyűlés külügyi bizottságának soron kívüli összehívását. A testület ülése szo-

katlanul heves légkörben zajlott. Vajna indulatosan támadta a kormányt és általában a

külügy sajtópolitikáját, s alig leplezetten Bede sajtófőnök eltávolítását követelte. A szél-

sőjobboldali képviselőknek minden igyekezetük ellenére sem sikerült azonban az eset-

ből valóságos belpolitikai ügyet kreálniuk.18

Figyelembe véve, hogy a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom egy

centralzált, fegyelmezett politikai erő volt és tevékenységét egyedül Szálasi Ferenc ha-

tározta meg, aligha tételezhető fel, hogy a párt tagjainak – köztük Vajnának – akár csak

csekély mértékű politikai mozgástere is lett volna, és érdemben eltérhettek attól az

iránytól, amelyet előzetesen a pártvezető jelölt ki számukra. Magyarán mindaz amit

Vajna az országgyűlés képviselőházában vezérszónokként tett, a pártvezetőtöl szárma-

zott.

17 Karsai: Szálasi naplója… 79-80. o.
18 Balogh Margit – Andreides Gábor – Z. Karvalics László – Tátrai Gábor: A szakadék szélén… Az

MTI bizalmas jelentései 1943. július 22. – 1944. március 10. (Budapest, 2006.) 123-124. o.
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2. 1. 2.  A német megszállás – Úton a párttal a hatalom felé

Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követően Szálasinak és

mozgalmának csalódnia kellett, hiszen a kormányalakítási tárgyalásokba egyik fél sem

vonta be. Gyakorlatilag már a megszállás másnapján világossá vált előttük, hogy a Nyi-

laskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom továbbra is ellenzéki tényezőként lesz jelen a

magyar közéletben.

Az új kormány összetételével kapcsolatos alkudozások időszakában a pártvezető

Szöllősi Jenőt és Csia Sándort elküldte Ambrózy Gyulához, Magyarország Kormányzó-

ja Kabinetirodája főnökéhez, hogy tolmácsolják hűségét az államfő és a nemzet iránt.

Ez a gesztus (is) érzékelteti, hogy Szálasiék a hatalom gyakorlását eredetileg Horthyval

együtt (azaz államfői méltóságában való meghagyása mellett) képzelték el. A kormány-

zó eltávolításáról később Hitler döntött, miután megerősítették, hogy Horthy valóban

kapcsolatot keres a szovjetekkel.19

A német megszállókkal érkezett Magyarországra Franz-Josef Huber SS-

Brigadeführer20 és a rendőrség vezérőrnagya, a bécsi Gestapo iroda vezetője21, aki 1944

nyarán egy közös ismerős, Hain Péter detektív felügyelő révén szoros kapcsolatot létesí-

tett Vajna Gáborral. Huber a Sztójay-kormány megalakítása napján, 1944. március 22-

én kérette először magához Vajnát, és a német szándékokat képviselve ismét szóbahozta

a szélsőjobboldali összefogás problematikáját.

19 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) Personalia 230. doboz (Andreánszky Jenő tanulmánya

október 15-éről), 4. o.
20 A német SS-rendfokozatok fordítási problematikája okán a továbbiakban következetesen a német ere-

deti elnevezést használjuk, amelynek magyar megfeleltetéséhez lásd: Ravasz István [szerk]: Magyar-

ország a második világháborúban. Lexikon A-ZS. (Budapest, 1997. A továbbiakban: Lexikon…) 516.

o., valamint Kovács Zoltán András – Számvéber Norbert: A Waffen-SS magyarországon. (Budapest,

2001. A továbbiakban: Kovács-Számvéber: A Waffen-SS…) 216. o. Érdekességként jegyezzük meg,

hogy a Waffen-SS magyar alakulataként, 1944 októberében létrehozott Ney-féle SS-harccsoport műkö-

dését szabályozó rendeletek sorában a HM kiadott egy, tulajdonképpen az SS-rendfokozatok lefordítá-

sával és a honvédségi elnevezésekkel „vegyített” rendfokozati táblát. Tudomásunk szerint azonban az

abban szereplő rendfokozatokat hivatalosan egyetlen magyar SS-alakulat sem használta.
21 Huber személyéhez és a bécsi Gestapo történetéhez lásd: Mang, Thomas: Gestapo-leitstelle Wien –

Mein Name ist Huber. (Münster, 2003.) A kötet Huber kiterjedt magyarországi kapcsolataival és mű-

ködésével alig-alig foglalkozik.
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Vajna közvetítésével Huber arra kérte Szálasit és mozgalmát, hogy egyelőre vi-

seltessen türelemmel a regnáló kormány és tagjai iránt. A nyilas politikus cserébe na-

gyobb mozgásteret kért a párt számára, amelyet Huber azzal a bizalmas megjegyzéssel

szavatolt, hogy Sztójay kormányát csak átmenetinek tekintik, mely után a Nyilaskeresz-

tes Párt – Hungarista Mozgalom következik.22

Szálasit és mozgalmát noha a németek burkolt támogatásukban részesítették,

egyelőre (továbbra is) ellenzéki szerepben kellett maradniuk. E „szerepben” a németek,

kiemelten Veesenmayer által mesterségesen táplált „hatalmi illúziók” adtak erőt

Szálasiéknak ahhoz, hogy markánsan elutasítsák Sztójay Döme kormányának minden

közeledési kísérletét, amely egy új, jobboldali kormánykoalíció létrehozását célozta.23

Ezeket aztán 1944 augusztusától egyre inkább a németek valóságos politikai szándékai

és ígéretei váltották fel.

A német megszállás, majd a Huberrel folytatott beszélgetést követően Vajna

Gábor kulcsfigurája lett a nyilasok és a németek közötti alkudozásoknak. Szinte vala-

mennyi, a Német Birodalom magyarországi reprezentánsaival folytatott megbeszélésen

részt vett, jelentős szerepe volt az egyes találkozók megszervezésében, sőt lakása is

több esetben adott helyet a pártvezetés és a németek közötti tárgyalásoknak. Március

31-én  egy  dr.  Höttllel  folytatott  megbeszélést  hozott  tető alá,  ám  a  nyilas  vezetés  azt

követően csakhamar belátta, hogy nagyobb német támogatáshoz (és így lehetséges kor-

mányzati pozíciókhoz) magasabb szintű kapcsolatokat kell keresni a megszállókkal. A

Pártvezető Tanács tagjai – köztük immáron Vajna is – azt javasolták Szálasinak, hogy

próbáljon meg mihamarabb kapcsolatba lépni dr. Edmund Veesenmayerrel, a Német

Birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottjával és követével.

22 Karsai: Szálasi naplója… 155-156. o.
23 A német megszállási politika eredményesen működött Magyarországon. A német hírszerzés – minde-

nekelőtt az SS Biztonsági Szolgálata (SD) pontos értesüléseket szerzett a magyar belpolitikai viszo-

nyokról, amely ügyes taktikázást tett lehetővé. A nyilasok felé adagolt „hatalmi illúziókkal” egyrészt

elérték, hogy a jobboldali kormánynak szélsőjobboldali ellenzéke legyen, másrészt ezzel féken tudták

tartani az egyre nagyobb népszerűséget szerzett Nyilaskeresztes Pártot is.  A sikeres manőverekben je-

lentős szerepe volt dr. Wilhelm Höttl SS-Sturmbannführernek, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal

(RSHA) VI. osztálya, magyar „referensének”, aki – nem kevés szerénytelenségről árulkodva – maga is

hangsúlyozta érdemeit Bokor Péternek adott interjújában. Lásd: Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén

– Interjúk egy filmsorozathoz. (Budapest, 1982.) 182-201. o.
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A diplomatával való találkozó előtt azonban két akadállyal kellett szembenézni:

a magyarországi Volksbund szervezettel24, és Ruszkay Jenővel. A hungarista birodalmat

hirdető nyilasok nem nézték jó szemmel a népi németeket tömörítő szervezet terjeszke-

dését, így Szálasiék közvetve birodalmi érdekeket sértettek. A Veesenmayerhez vezető

másik út sem volt kevésbé rögös, tekintettel arra, hogy az 1944 tavaszára a német kö-

rökhöz és Veesenmayerhez közel férkőző Ruszkay Jenőt évekkel korábban, 1942. feb-

ruár 25-én épp Szálasi lakásán zárták ki a pártból. A volt honvéd altábornagy – a hata-

lomátvétel után, 1945. február 1-jével egyébként SS-Obergruppenführer és a Waffen-SS

tábornoka – az esetet zokon vette és mereven elzárkózott Szálasi személyétől, nézeteit,

mivel Ruszkay egy markánsabb németbarát politikát képviselt elutasította.

Vajnának – a párt olyan prominens személyiségei mellett, mint Szöllősi Jenő,

Csia Sándor és Gergely Gyula – jelentős szerepe volt abban, hogy e két akadályt végül

elmozdították  a  párt  és  a  teljhatalmú  német  megbízott  közötti  találkozó  útjából.

Veesenmayer végül április 1-jén volt hajlandó a nyilas politikusokat, ám Szálasi az utol-

só pillanatban meggondolta magát, és az általa vezetett ötfős delegátus helyett – amely-

be Vajna Gábort is jelölte – végül csak Szöllősi Jenőt küldte el az Úri utcai német kö-

vetségre.

Szöllősi valóságos felhatalmazások nélkül tulajdonképpen csak formális beszél-

getésbe bonyolódhatott Veesenmayerral, aki értetlenkedésének adott hangot amiatt,

hogy a nyilasok csak három héttel a megszállás után tették tiszteletüket nála.25 A német

követ valószínűleg ismét – meghaladva a diplomácia egészséges kereteit – képmutató

volt, hiszen önszántából esze ágában sem volt találkozni a nyilasokkal, akikről meglehe-

tősen lesúlytó véleménnyel volt.

Szálasi először április 3-án látogatta meg Veesenmayert. A megbeszélésen

Vajna  nem  volt  jelen.  A  konzultáció  tárgya  ugyanaz  volt,  mint  amelyet  korábban  dr.

Höttl feszegetett, azaz hogy a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom milyen fel-

tételek mellett hajlandó részt venni egy esetleges koalíciós kormányban. Szálasi közöl-

te, hogy ez csak akkor lehetséges, ha egyrészt Horthy fogadja őt, és ezzel jelképesen

elismeri, hogy mozgalma komoly politikai tényezőt képvisel Magyarországon, majd

24 A magyarországi Volksbund történetéhez lásd: Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német nép-

csoport politika és Magyarország. (Budapest, 1978.), Spannenberger Norbert: A magyarországi

Volksbund Berlin és Budapest között 1938-1944. (Budapest, 2005.) és uő. Der Volksbund der

Deutschen in Ungarn 1938-1944. (München, 2002.).
25 Karsai: Szálasi naplója… 164-166. o.
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szemérmetlenül hozzátette, hogy másrészről, ha a koalíciós kormányt ő és pártja vezet-

heti. Veesenmayer impozáns benyomást keltett Szálasiban, s elérte, hogy ettől kezdve a

párt és a követség között – Szálasi ügyvédje révén – folyamatos legyen a kapcsolattar-

tás.

Ahhoz, hogy Horthy fogadja a pártvezetőt a nyilasoknak először Sztójay Dömé-

től kellett meghallgatást kérniük. Ennek érdekében26 Vajna  Gábor  járt  közbe,  aki  sok-

szori egyeztetés után végül is elérte, hogy Sztójay fogadja Szálasit. A kormányfő és

Vajna könnyen szót értett egymással, hiszen 20 évvel korábban együtt teljesítettek szol-

gálatot a HM VI-2. hírszerző- és kémelhárító osztályon, illetve elődszerveinél, ame-

lyeknek Sztójay – Stojakovics Döme néven – 1920. július 1. és 1925. szeptember 1.

között a vezetője volt. Vajnáról szakmailag jó véleménnyel volt, utólag „kitűnő és köte-

lességteljesítő tisztként”27 jellemezte egykori beosztottját.

Az április 13-án estére kitűzött megbeszélésre Szálasit Csia Sándor és Vajna

Gábor kísérte el, akik azonban – mivel a felek a négyszemközti megbeszélés mellett

döntöttek – magán a tanácskozáson nem vettek részt. A 75 percig tartó konzultáción a

pártvezető hosszasan fejtegette, hogy mely tárgyban lenne mondanivalója a kormányzó

számára, egyúttal jelezte a miniszterelnöknek, hogy szeretne Horthynak köszönetet

mondani az amnesztiáért. Érvei ismertetése után Szálasi arra kérte a kormányfőt, hogy

segítsen közbenjárni mielőbbi kormányzói fogadása érdekében.28

Néhány nappal a megbeszélés után, április 15-én Rátz Jenő miniszterelnök-

helyettes magához kérette Vajna Gábort. A meghívás alapján okkal feltételezhető, hogy

a politikai vezetés Vajnát a párt második embereként tartotta számon. A nyilas pártban

azonban nem létezett „második hely”. Döntéseket csak Szálasi hozhatott, aki a szemé-

lyét helyettesítő párttagokat mindig a Pártvezető Tanács tagjaiból jelölte ki, és ezek kö-

zött is főképp Csia Sándorra, Szöllősi Jenőre, Gergely Gyulára, báró Kemény Gáborra

és Vajna Gáborra támaszkodott.

26 Szálasit Teleki Pál és Kállay Miklós miniszterelnökök mindössze egy alkalommal voltak hajlandóak

fogadni, az előbbi 1940. október 5-én, míg az utóbbi 1943. január 13-án. Sztójay a harmadik és egyben

utolsó a Horthy korszak miniszterelnökei sorában, aki hivatali periódusa alatt találkozott - összesen

nyolc alkalommal - Szálasival.
27 Karsai László – Molnár Judit (szerk.): A magyar Quilsing-kormány. Sztójay Döme és társai a népbí-

róság előtt. (Budapest, 2004. A továbbiakban: A magyar Quisling-kormány…) 205. o.
28 A megbeszélés hungarista szemszögből való bemutatásához lásd: Karsai: Szálasi naplója… 177-179.

o., míg a kormányfő oldaláról ugyanehhez lásd: A magyar Quisling-kormány… 205. o.
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Rátz javaslata lényegében egy olyan jobboldali tömörülésre vonatkozott, amely-

nek létrehozása maga után vonta volna a jelentősebb jobboldali-szélsőjobboldali pártok

(a Magyar Élet Pártja, a Magyar Megújulás Pártja, a Magyar Nemzetiszocialista Párt és

a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom) feloszlatását. Vajna Szálasi nélkül nem

dönthetett, de pár nap múlva tolmácsolta Rátznak a pártvezető elutasító válaszát. A

kormány egyesített jobboldali koalícióra vonatkozó, eleve kudarcra ítéltetett kísérletére

valószínűleg a németek nyomására került sor, akik már évek óta szerettek volna Ma-

gyarországon egy németbarát, nemzetiszocialista jellegű egységes politikai erőt létre-

hozni, amelytől az ország számukra kedvező, hosszabb távú belpolitikai stabilitását re-

mélték.29

Ezen intermezzo után Szálasi ismételten Vajna Gábort bízta meg azzal, hogy a

miniszterelnöknél közbenjárva előkészítse kormányzói meghallgatását. A miniszterel-

nök – a megváltozott bel- és külpolitikai helyzetben – hamar elérte, hogy a kormányzó

fogadja Szálasit, akinek ezzel évtizedes reménye vált valóra. A mozgalmat és Szálasit

Horthy komolytalan politikai tényezőnek tekintette, és korábban többszöri kérése elle-

nére sem volt hajlandó fogadni a volt vezérkari őrnagyot.

A hír hallatán a pártvezetésben optimista hangulat lett úrrá, és komoly előkészü-

leteket tettek a találkozóra. A koalíció átszervezésére vonatkozó német puhatolózások

és Rátz miniszterelnök-helyettes ez irányú kérdései után a nyilasok joggal feltételezték,

hogy Horthy is szóba hozza a kérdést és ezért a május 3-ára kitűzött kormányzói meg-

hallgatás előtt összeállították a párt első (ismert) kormánytervezetét. Ebben Vajna Gá-

bor már belügyminiszterként szerepelt, államtitkárának Andreánszky Jenőt, a 2. vkf.

(hírszerző és kémelhárító) osztály szovjet felderítési vonalának (ún. arcvonal) korábbi

vezetőjét, akkor a megszálló erők parancsnokságának I. b osztályán szolgálatot teljesí-

29 A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom 1944 tavaszára kétségtelenül a legnagyobb tömegbá-

zissal rendelkező szélsőjobboldali politikai tényező volt. (Ebben a tudatban Szálasi 1944 tavaszán több-

ször tett javaslatot új választások kiírására.) Ehhez képest a németek annyira nem vették komolyan –

sokszor valóban értelmezhetetlen, primitív, német érdekekbe ütköző nézetei miatt –, hogy jelentős tá-

mogatottsága ellenére is mellőzték a jobboldali koalíciós tervekből. A pártvezető „sértetti” szerepköre

tehát némileg érthető, mint ahogy az is, hogy a németek – felismerve a hibát, hogy mellőzték – elkezd-

tek tapogatózni abban az irányban, hogy miként lehetne formálisan, valóságos hatalom nélkül a nyilas

mozgalmat koalíciós szerepkörhöz juttatni. A belpolitikai stabilitás a németek elemi érdeke volt egy, a

fronthoz egyre közelebb kerülő országban, és a nyilasok állandó zúgolódásai és kormányellenes utcai

demonstrációi okkal aggasztották őket.
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tő30 alezredest javasolták.31 A kormányzói meghallgatás során azonban a várakozások

ellenére nem esett szó komoly aktuálpolitikai kérdésekről. Horthy és Szálasi főleg a

katonai helyzetről, a hungarizmus mibenlétéről társalgott, közben a pártvezető többször

is biztosította az államfőt lojalitásáról.

A németek nyomására Sztójay miniszterelnök tovább kísérletezett azzal, hogy

létrehozzon kormánya támogatására egy egyesült, de legalábbis egységes szélsőjobbol-

dali koalíciót. Kísérletei rendre elbuktak a nyilasok ellenállásán, akiknek csekély mérté-

kű részvételéhez a németek továbbra is ragaszkodtak. Szálasi egyik Veesenmayerrel

folytatott beszélgetése (1944. május 13.) során közölt, minimális kompromisszumos

javaslat  az  volt,  hogy  a  belügyi  és  a  honvédelmi  tárcát  a  párt  –  Vajna  Gábor,  illetve

Beregfy Károly – kapja meg míg a Magyar Megújulás Pártját képviselve maradjon

kormányban Imrédy Béla és Rátz Jenő, továbbá kapjon egy tárcát a nemzetiszocialisták

egyik vezetője, Ruszkay Jenő is.

A Horthyval való találkozó után Szálasi szilárdan meg volt győződve arról, hogy

hatalomra jutása elől elhárultak az akadályok, ám a kormányzat koalíciós összetételben

történő átalakítása – várakozása ellenére – nem történt meg. Bár a németek egyáltalán

nem szimpatizáltak Szálasival és mozgalmával, mégis, ahogyan növekedtek a Sztójay-

kormány nehézségei, úgy kerültek egyre jobban előtérbe a nyilasok.

A Német Birodalom és a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom viszo-

nyában a valódi fordulatot az 1944. augusztus 23-i román kiugrás és a Lakatos-kormány

kinevezése jelentette. Ezt követően egyre több megbeszélést folytattak a nyilasok és

Németország reprezentánsai, és körvonalazódni, majd konkretizálódni kezdett a hata-

lomban való szerepvállalás mikéntje is.

30 HL Personalia 229. doboz (Andreánszky Jenő visszaemlékezése), o. n. Andreánszky terjedelmes fel-

jegyzése között nem említi, hogy a nyilasok belügyi államtitkárnak jelölték volna. A hatalomátvétel ka-

tonai végrehajtásának kidolgozásában – Porzezinsky György vezérkari alezredes mellett –

Andreánszkynak is jelentős szerep jutott. A Szálasi kormány idején a Külügyminisztérium államtitkára

volt.
31 Karsai: Szálasi naplója… 187-188. o.
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2. 1. 3.  A román kiugrás és a Lakatos-kormány kinevezése – A hatalom előszobájában

Vajna a „hatalom előszobájába kerülő” párt nomenklatúrájában sajátos helyzetet

foglalt el. Bár tagja volt a Szálasi mellett működő, 16 tagú tanácsadó testületnek, a Párt-

vezető Tanácsnak, a szűk környezetből álló Titkos Párttanácsnak (Csia Sándor, Henney

Árpád, Szöllősi Jenő és Gera József) nem került be. Ugyanakkor a személye iránt meg-

nyilvánuló töretlen bizalmat jelezte, hogy Szálasi már 1944 május elején belügyminisz-

ternek javasolta, amely szándékát mindvégig fenntartotta, s Vajna szinte valamennyi, a

pártvezetés által összeállított kormánylistán változatlanul belügyminiszterként szerepelt.

(Egyes források szerint32 az egyik 1944. júliusi listán helyette a Sztójay-kormány újon-

nan kinevezett belügyminiszterét, Bonczos Miklóst jelölték.)

Az esetleges miniszteri kinevezéseket illetően hasonlóan stabil politikai helyzet-

ben rajta kívül csak Beregfy Károly későbbi honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke

volt, aki viszont inkább katonai szakértelmének, semmint a nyilasokkal való, régmúltra

visszanyúló kapcsolatának köszönhette jelölését. Ezzel szemben Vajna közigazgatási,

rendvédelmi szakértelme nem állt arányban belügyminiszter-jelöltségével, amelyet va-

lószínűleg az indokolt, hogy a pártban neki voltak a legkiterjedtebb kapcsolatai a rend-

őrség és a csendőrség33, valamint a német biztonsági szervezetek tagjaival.

Figyelemre méltó, hogy Szálasi a koalíciós alkudozások során nemcsak a bel-

ügyminiszter személyéhez, hanem magához az intézményhez is ragaszkodott. Amikor a

németek (több alkalommal) megkérdezték tőle, hogy minimálisan mely tárcákra tart

igényt ahhoz, hogy koalícióra lépjen a kormánnyal (és „nyugton maradjon”), Szálasi – a

honvédelmi mellett – mindig a belügyi tárcát jelölte meg.

32 Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon 1944. október 16. – 1945. április 4. (Bp. 1974. A további-

akban: Teleki: Nyilas uralom…) 304-305. o.
33 Rendvédelmi téren meglevő kapcsolataira jellemző, hogy a bárcziházi Bárczy István, miniszterelnöksé-

gi államtitkár elleni, 1944. június 28-i merényletet követően a párt Vajna Gáboron keresztül tudta meg,

hogy a belügy berkeiben úgy vélik: a merényletkísérlet kapcsán a nyilasok puccsra készülnek. Vajna

képviselőt – akinek szabad bejárása volt a rendőrség és a csendőrség objektumaiba – minderről barátja,

Hain Péter és egy (személyében ismeretlen) csendőrnyomozó tájékoztatta. A hallottaktól Vajna annyira

megrettent, hogy gyorsan a Hűség Házába rohant, ahol megérdeklődte Kovarcztól, hogy a párt valóban

készül-e puccsra. Miután megnyugvással tudomásul vette, hogy nem, tájékoztatta Szálasit, hogy a kor-

mány nyilas puccskísérlettől tart.
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A németek kezdeményezte alkudozások természetesen elsősorban Szálasi kezel-

hetővé tételét, „leszerelését” célozták, valóságos szándékok a román kiugrásig nem áll-

tak a javaslatok mögött. A pártvezető – amellett, hogy a tárca önmagában is az állam-

igazgatás egyik legfontosabb intézménye volt – azért is ragaszkodhatott a belügyminisz-

tériumhoz, mert annak, közigazgatásban betöltött funkciói miatt kulcsszerepe volt a

nyilas mozgalom politikai céljainak megvalósításában, az ún. „országépítésben”. (Nyil-

vánvalóan az sem mellékes körülmény, hogy – részben – a belügyminisztériumhoz tar-

toztak a rendvédelmi szervek is, amelyek nélkül viszont aligha volt elképzelhető a hata-

lom megtartása.)

Szálasi reményei ellenére pártját az októberi kiugrási kísérletig a németek mel-

lőzték a hatalmi kombinációkból. A németekkel és a magyar kormánnyal folytatott koa-

líciós alkudozásokban fordulatot az augusztus 23-i román kiugrás és Horthy – ezt köve-

tően foganatosított, ám régóta tervezett – kormányátalakítása hozott.34 Miután 23-án a

késő esti órákban beolvasták a rádióban hírt, hogy Románia elfogadta a békeajánlatot,

Vajna – Kovarcz kíséretében – 24-én 01.30 órára a csobánkai villába sietett, hogy a ki-

alakult eseményekről értesítse Szálasit. Miután áttekintették a helyzetet, és megbeszél-

ték a teendőket, Szálasi, belügyminiszter-jelöltjével együtt, hajnali 03.30-kor Budapest-

re hajtatott, hogy azonnali konzultációt folytathasson Veesenmayerral.

Szálasi azon a napon kétszer tárgyalt (reggel 08.00 órakor és este 21.10 órakor)

a birodalmi megbízottal, aki a németek szemszögéből ismertette vele a kialakult helyze-

tet. Eldőlt, hogy új kormány alakul, amelyben Szálasi természetesen a hatalomra jutás

újabb lehetőségét fedezte fel. A birodalom teljhatalmú megbízottja azonban ismét türe-

lemre intette. Mivel Horthy a 24-én hajnalban összeült koronatanácson egyértelműen

kiállt a német szövetség mellett, így ők egyelőre nem kívántak (jobban) beavatkozni a

magyar belpolitikai folyamatokba. Szálasinak tehát ismét csalódnia kellett: ahogy már-

cius 19-én, úgy most is mellőzték a kormányalakítási alkudozásokból.

Vajna a színfalak mögött zajló eseményekből alig tudott valamit, a fejleménye-

ket csak a Szálasi által, számára kiadott direktívák alapján érzékelhette. Feladata –

ahogy április-május folyamán – ismételten az lett, hogy a kormányon (ezúttal Reményi-

Schneller Lajos pénzügyminiszter, a miniszterelnök helyettesítésével megbízott minisz-

teren) keresztül érje el Szálasi mielőbbi kormányzói meghallgatását.

34 Vígh Károly: Ugrás a sötétbe. (Budapest, 1984. A továbbiakban: Vígh: Ugrás…) 187. o.
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Válasz azonban nem érkezett, s Ambrózy Gyula, a kabinetiroda főnöke csak a

Lakatos-kormány augusztus 29-i kinevezése után kérette a Várba Szálasit, ahova ezúttal

is Vajna kísérte el. A kormányzóval folytatott megbeszélés lényegi mondanivalója nem

változott: Szálasi és pártja maradjon nyugton a kialakult helyzetben. (Horthy kedvelt

mondása volt ebben az időben az angol szólás: wait and see [várni és meglátni], amelyet

– más konstellációban ugyan, de – mind Szálasinak, mind pedig miniszterelnökének

elmondott.)

Az augusztus 23-án éjszaka összeült koronatanács a Nyilaskeresztes Párt – Hun-

garista Mozgalom működése szempontjából meghatározó határozatot is hozott. Úgy

döntött, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel felfüggeszti a politikai pártok működé-

sét, vagyonukat zár alá helyezteti. Az erről szóló, 3.080/1944. M. E. számú rendeletet

már rögtön a következő napon közzétették.35 Szálasi nem tulajdonított nagy jelentőséget

az intézkedésnek, úgy vélte: rajtuk kívül nincs olyan párt, amely „világnézeti alapon

állana”, így a rendelet végrehajtása végső soron azt eredményezi, hogy őket leszámítva

valamennyi politikai tényező megszűnik Magyarországon.36

Vajna a pártok feloszlatását elrendelő intézkedés kapcsán nem volt annyira derü-

látó, mint a pártvezető, és a jogszabály kihirdetését követően erélyes tiltakozásának

adott hangot Bonczos Miklós belügyminiszternél.37 A pártok betiltásával kapcsolatban

neheztelését és aggodalmát fejezte ki akkor is, amikor a nyilaskeresztes frakció nevé-

ben, 1944. szeptember 2-án felkereste Csatay Lajos honvédelmi minisztert, majd –

Csatay közvetítésével – Lakatos miniszterelnököt.38

Vajna – érzékelvén a kormányfő csekély fogadókészségét mondandója iránt –

kétségbeesésében egy, a rendelet következtében a színfalak mögött formálódó baloldali

összefogás rémképével fenyegetőzött, és felajánlotta, hogy a nyilas párt helyiségeit újra

megnyitva, illetve a pártnak fegyvereket juttatva elejét veszik egy baloldali megmozdu-

lásnak. Lakatos azt válaszolta, hogy bár ő nem észlel semmiféle „bolseviki” izgatást, de

ha arra mégis sor kerülne, akkor sincs ok aggodalomra, mivel karhatalmi erőkkel meg

tudja akadályozni.39

35 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 192. szám (augusztus 24.), o. n.
36 Karsai: Szálasi naplója… 359. o.
37 ÁBTL A-644. 77. o.
38 Lakatos emlékirataiban nem tesz említést a Vajnával folytatott találkozóról. L. ehhez: Lakatos Géza:

Ahogyan én láttam. (Budapest, 1992. Szerk.: Antal László. A továbbiakban: Lakatos: Ahogyan…).
39 Karsai: Szálasi naplója… 187-188. o.
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Miután a szélsőjobboldali politikai erők részéről először Vajna Gábor, majd Ney

Károly, a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség (KABSZ) titkára felkereste a miniszterel-

nököt,40 az új kormányzat és a párt közötti viszony érzékelhetően visszafogottabbá vált,

sőt a Lakatos-kormány kinevezése után egy ideig a németek is hallgattak. A csendet egy

Nádas Lajos vezérkari ezredestől, az 1. vkf. (hadműveleti) osztály vezetőjétől kapott hír

törte meg, aki arról informálta mind a nyilasokat, mind a németeket, hogy a kormányzó

által összehívott titkos tanácsosok41 ülése szeptember 10-én a fegyverszünet megkötése

mellett foglalt állást.

Vajna rendvédelmi kapcsolatai a hónap végén (18-a után) egy kulcsfontosságú

információt szereztek a mozgalom és a németek számára. Csendőrnyomozók jelentet-

ték, hogy felügyelőjük, Faragho Gábor altábornagy – az általa állítottak ellenére – nem

tartózkodik birtokán és ismeretlen helyre távozott.42 Bár bizonyítékot sokáig nem tudtak

szerezni arról, hogy a csendőrség és a rendőrség felügyelője Moszkvába ment tárgyalni,

az erről szóló feltételezések – amelyeket többek között Faragho moszkvai katonai atta-

séi múltja támasztott alá – csakhamar napvilágot láttak. A németek azonban eleinte nem

hittek a szóbeszédnek, és Faragho „eltűnésének” valódi okáról csak pár nap késéssel

szereztek bizonyítékot.

A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom vezetése és az Úri utca között –

a pár hetes csendet követően – felgyorsultak a tárgyalások. A németek Szálasival és

mozgalmával a sok hónapja tartó, formális alkudozásokat követően csak ekkor, a ma-

gyar királyi kormány fegyverszünettel kapcsolatos döntésének ismertté válása után

kezdtek számolni. A németek magyarországi reprezentánsai csakhamar felismerték,

hogy a helyzet már túlmutat azon, amit helyi szinten, pusztán diplomáciai ügyeskedés-

sel kezelni képesek. A „magyarok ügyét” ismét Hitler elé kellett vinniük.

40 A Szálasi-per…  485-486. o.
41 Horthy mellett számos tanácsadó testület működött. Ezek közül a legszűkebb, ám az államigazgatáson

kívüli kört a titkos tanácsosok alkották, amelynek tagjai a kormányzóval régmúltra visszatekintő, bi-

zalmas kapcsolatban álltak. Az 1944. szeptember 10-i ülésre a Nádas által „vén szamarak” tanácsának

gúnyolt testület tagjai közül öt katonai és öt polgári személyt hívtak össze: Rőder Vilmos volt honvé-

delmi miniszter, Sónyi Hugó a Honvédség volt főparancsnoka, Náday István nyugállományú vezérez-

redes, Csatay Lajos honvédelmi miniszter, Vörös János, a Honvéd Vezérkar főnöke, Károlyi Gyula

gróf, Esterházy Móric gróf, Kánya Kálmán, volt külügyminiszter, Perényi Zsigmond báró és Hennyei

Gusztáv, külügyminiszter. Lásd: Lakatos: Ahogyan… 137-139. o.
42 HL Personalia 230. doboz (Andreánszky Jenő tanulmánya október 15-éről), 11. és 22. o.
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Ahogy a németek és a nyilasok két fő forrása, „Lajos” és „Ede” (Nádas Lajos

vezérkari ezredes és – utóbbi Karsai Elek szerint valószínűleg – Keksz Edgár ezredes)

egyre több információt adott át a fegyverszüneti előkészületekről, a hatalomátvétel kap-

csán formálódó német-nyilas elképzelések is egyre jobban konkretizálódtak. Vajna eze-

ken a megbeszéléseken már alig vett részt, és miután a kormányhoz való közeledés,

amelyet tulajdonképpen ő „vezényelt” (szeptember elején folytatott konzultációja a mi-

niszterelnökkel és a honvédelmi miniszterrel) nem az elvártak szerint alakult, a háttérbe

szorult.

Noha Szálasi és Veesenmayer közötti megbeszéléseken a hatalomátvétel politi-

kai módozatairól számos forgatókönyv született Budapesten, a végső szót – ebben is –

Hitler mondta ki, kelet-poroszországi rastenburgi főhadiszállásán, ahonnét

Veesenmayer október 2-án érkezett vissza Magyarországra. Hitler – nagyrészt megbí-

zottja javaslataira alapozott – döntése szerint: 1) Horthy nem maradhat meg kormányzói

méltóságában; 2) a katonai beavatkozással meg kell várni a magyar kormány arra okot

adó lépését; 3) a miniszterelnökséget és az államfői tisztségből adódó feladatokat a

helyzet rendezéséig Szálasinak kell átvennie; 4) a pártvezető személyi biztonságáról

Veesenmayer köteles gondoskodni.43

Szálasi – tartván attól, hogy letartóztatják – már szeptember 12-én elhagyta

csobánkai lakóhelyét és egy ideig az óbudai Szent Miklós utcában húzta meg magát.

Később német oltalom alá helyezték és Szálasi passzívitásra kárhoztatva, a birodalmi

követség, illetve az SS-objektumaiból, a Hatvany- és Werbőczy-palotából várta a fejle-

ményeket. Miután Veesenmayer október elején visszatért a vezéri főhadiszállásról, és

tájékoztatta Szálasit Hitler döntéséről, a pártvezető meg volt győződve arról, hogy sza-

bad utat kaptak a hatalom átvételére, s nem tudott (inkább nem akart tudomást venni)

arról,  hogy a Führer parancsa szerint meg kell várni a magyar kormány beavatkozásra

okot adó lépését. Bárminemű katonai, illetve politikai akciókra csak ezt követően kerül-

het sor.44

43 Hitler döntésének hátteréhez (a Winkelmann és Veesenmayer között, a Vezéri Főhadiszálláson Ma-

gyarországgal kapcsolatban lefolytatott vitáról) lásd: Macartney, Carlisle Aylmer: October fifteenth a

history of modern Hungary 1929-1945. (Edinburgh, 1961.) 369. o., magyarul: Tudós Takács János

[ford.]: Október tizenötödike – A modern Magyarország története 1929-1945. (Budapest, 2006. A to-

vábbiakban: Macartney: Október tizenötödike…) II. kötet, 462. o., valamint Teleki: Nyilas uralom...

20. o.
44 Macartney: Október tizenötödike… II. kötet, 463. o.
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Ennek ellenére Szálasi olyan értelmű utasításokat adott közvetlen híveinek,

mintha a hatalomátvétel napokon belül bekövetkezne, ám erre még csaknem két hetet

várniuk kellett. A „gépezet” azonban már korábban beindult. A párt már jóval Hitler

döntését és a német előkészületeket megelőzően megkezdte felkészülését a hatalom

átvételére. Szálasi szeptember 13-án Kovarcz Emilt nevezte ki a párt fegyveres erőinek

legfőbb parancsnokává.45 A szervezéshez a németek a 22. SS „Mária Terézia” önkén-

tes-lovashadosztály egyik épületét, a Pasaréti út 10. számú villát bocsátották a rendelke-

zésükre.

A politikai alkudozásokból szeptember elejétől mellőzött Vajnát lényegében

Kovarcz mellé osztották be, s feladata az lett, hogy csendőri és rendőri vonalon segítse

az előkészületeket.46 Ennek megfelelően Vajna rendszerint kétnaponta konzultált a ki-

tűnő rendőrségi kapcsolatokkal rendelkező Hódosy Pál nyugállományú ezredessel, va-

lamint – a csendőrség vonalán – Abay Kálmán csendőr alezredessel, a HM 20. (csend-

őrségi) osztályra beosztott előadótiszttel47, akit jó barátja, Láday István jelölt ki számára

kapcsolattartónak.48

Kovarcz szeptember végén bemutatta Vajnának Erhard Olbrich SS-

Obersturmbannführert abból a célból, hogy a középületek pártszolgálatosok, valamint a

nyilasokhoz hű csendőri és rendőri erők általi megszállása esetén működjön együtt a

német SD-tiszttel. A nyilas belügyminiszter-jelölt mindössze egyetlen rövid megbeszé-

lést folytatott Olbrich-hal, amely során tájékozatta, hogy a rendvédelmi szerveken belül

a párt milyen pozíciókkal rendelkezik. Az események felgyorsulása miatt rendszeres

párbeszéd nem alakult ki kettejük között.49

45 Rozsnyói Ágnes: A Szálasi-puccs. (Bp. 1962. A továbbiakban: Rozsnyói: A Szálasi-puccs…) 54. o.
46 Miközben Vajna Gábor révén a rendvédelmi testületek, Kovarcz Emil közreműködésével pedig a párt-

szolgálat készülődött, honvédségi vonalon is hozzáfogtak az előkészületek megtételéhez. Az abban

közreműködő – hungarista szimpatizáns és/vagy szovjetellenes – katonatisztekkel (Nádas Lajos vezér-

kari alezredes, Porzezinsky György vezérkari alezredes, Szávay Sándor vezérkari ezredes, dr. Bán Mi-

hály vezérkari ezredes, Sáska Elemér vezérkari ezredes és Andreánszky Jenő alezredes) a párt részéről

Csia Sándor tartotta rendszeresen kapcsolatot. A tervezésre és végrehajtásra – miután Szálasi egykori

Hadiakadémia-beli évfolyamtársa, Bán nem vállalta az eredetileg neki szánt feladatot – Porzezinsky

kapott felhatalmazást.
47 [Hiv. kiad.]: A magyar királyi csendőrség zsebkönyve 1944. (Budapest, 1944.) 121. o.
48 ÁBTL A-644. 77. o.
49 ÁBTL A-644. 77. o., valamint Szálasi-per… 403-404. o.
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Valószínűleg Szálasi is érzékelte, hogy a politikai alkudozásokban szeptember

elejéig tevékeny részt vállaló Vajnának – már csak önbecsülése miatt is – komolyabb

feladatot kell adnia, ezért október első napjaiban (4-5. körül) megbízta azzal; járjon utá-

na annak, hogy miniszterelnöki megbízatása esetén mely jobboldali politikusok hajlan-

dóak részt venni kormányában.50 A kapott feladat tulajdonképpen formális volt, hiszen a

kormánylista már jóval korábban összeállt, és Szálasi már napokkal azelőtt megállapo-

dott Veesenmayerral, hogy vezetésével – a németek régi szándékai szerint – egy stabil,

jobboldali koalíciós kormányzat alakul. Ennek ellenére Vajna számos, a nyilas kor-

mányban később szerepet vállaló politikussal konzultált, köztük Reményi-Schneller

Lajossal, Szász Lajossal, gr. Pálfy Fidéllel és Hubay Kálmánnal is.

Miközben Vajna eleget tett a Szálasi által kapott formális feladatnak, a pártveze-

tő – Veesenmayer intenciói alapján – megkezdte a képviselőház szélsőjobboldali politi-

kusainak egységfrontba szervezését. Ebben segítségére volt Rajniss Ferenc laptulajdo-

nos, a MÉP képviselője, akivel a hatalom megszerzése érdekében – elsimítva régi vitái-

kat – már korábban megegyezett. Bár a Nemzeti Szövetség (vezetője: Szász Lajos, el-

nök-helyettesek: Rajniss Ferenc és Szöllősi Jenő) formailag a Magyar Élet Pártja kez-

deményezésére és vezetésével jött létre október 4-én, a valóságos irányítás a nyilasok

kezében volt, akik az együttműködés révén parlamenti többséget és így a hatalomátvétel

alkotmányos látszatának megteremtését remélték.51

Vajna a párt képviselőcsoportjának meghatározó személyiségeként a Nemzeti

Szövetség tizenhat fős végrehajtó bizottságának delegáltja lett.52 Október  12-én  a  szö-

vetség néhány prominens tagjával együtt a miniszterelnökségre ment, hogy Lakatos

kormányfőtől válaszokat kapjanak Faragho Gábor ismertté vált moszkvai útjával kap-

csolatban, és hangot adjon elkötelezettségüknek a háború folytatása mellett. A minisz-

terelnök  a  „legillusztrisabb jobboldali társaságnak” titulálta a 12 tagú küldöttséget,

amelynek egyébként nem Vajna, hanem Rajniss és – a nyilasok részéről – Szöllősi Jenő

volt a hangadója.53 A szükséges parlamenti többséget (150 fő) a Nemzeti Szövetség

létrehozásával sem sikerült elérni. A kezdeményezést 130 képviselő támogatta, ám vé-

gül ténylegesen csak 115-en lettek a törmörölés tagjai.54

50 ABTL A-644. 72. o.
51 Teleki: Nyilas uralom… 18-19. o.
52 Macartney: Október tizenötödike… II. kötet, 483. o.
53 A Szálasi-per… 498-501. o., valamint A magyar Quisling-kormány… 369-370. o.
54 Rozsnyói: A Szálasi-puccs… 64. o.



37

2. 2. „Egy októberi vasárnap…”

2. 2. 1.  A belügyminisztérium az 1944. október 15-16-át megelőző időszakban55

Keresztes-Fischer Ferenc kormányokon átívelő, évtizedes minisztersége idején a

M. Kir. Belügyminisztérium viszonylag meg tudta őrizni a növekvő német és a magyar

szélsőjobboldali befolyással szembeni intaktságát. Személye miatt a német és magyar

belügyi szervek közötti formális kapcsolatfelvétel csak viszonylag későn, 1943 február-

jában történt meg. Keresztes-Fisher akkor sem volt hajlandó kiutazni a Birodalmi Bel-

ügyminisztérium vezetőihez, hanem maga helyett inkább Ujszászy István vezérőrna-

gyot, a BM Államvédelmi Központjának vezetőjét küldte ki azzal az utasítással, hogy

utasítson el minden, a két minisztérium szorosabb együttműködésére (különösen az ösz-

szekötők kicserélésére) vonatkozó német ajánlatot.56

Az intézmény jobb és baloldali szélsőség ellen egyaránt fellépő, ezáltal politikai-

lag független, a németekkel távolságot tartó arculata a Sztójay-kormány, azon belül

Jaross  Andor  belügyminiszteri,  valamint  dr.  Endre  László  és  Baky  László  belügyi  ál-

lamtitkári (utóbbi egyúttal a miniszter állandó helyettese is volt) kinevezését követően

gyökeresen megváltozott és 1944 tavaszán a keresztes-fischeri konzervatív Belügymi-

nisztérium már nyomaiban sem létezett.

Az ország megszállása után a magyar kormányzat – köztük a BM – sietve kibo-

csátott számos, a magyar zsidóság jogait tovább csorbító rendelkezést.57 A Belügymi-

nisztériumba német összekötőket küldtek, a rendvédelmi testületekben – a rendőrségben

és a csendőrségben – előtérbe helyeződtek a németbarát tisztek, akik nagyobb hajlandó-

ságot mutattak a Magyarországon működő német biztonsági szervezetek tagjaival való

együttműködésre. A megszállás után az addig a szélsőséges jobb- és baloldali mozgal-

mak ellen egyaránt intézkedő rendőrség vezetését leváltották, illetve számos tisztviselő-

jét (köztük Sombor – eredetileg Schweinitzer – József budapesti főkapitány-helyettest)

a németek elhurcolták.

55 A csendőrség és a rendőrség október 15-16-i tevékenységét a két testület történetét  bemutató részeknél

(III. és IV. fejezet), külön, részletesebben tárgyaljuk. Az alábbi áttekintés röviden ismerteti a Belügy-

minisztérium német megszállás utáni, illetőleg a nyilas hatalomátvétel előtti helyzetét.
56 ÁBTL A-414/2. 1-8.
57 A magyar zsidósággal kapcsolatos jogszabályokhoz lásd: Vértes Róbert: Magyarországi zsidótörvé-

nyek és rendeletek 1938-1945. (Budapest, 1997.)
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Ennek ellenére a M. Kir. Rendőrséget nem sikerült, a csendőrséghez hasonló

mértékben befolyásuk alá vonni. Részben a németekkel való feltétlen együttműködés

érdekében tulajdonképpen egy megkérdőjelezhetetlenül német- és nyilasbarát detektív

által vezetett, a testülettől áttételesen függetlenített szervezetet – az Állambiztonsági

Rendészetet – kellett létrehozni, amelynek állományát olyan rendőrtisztviselőkből válo-

gatták össze, akik a megváltozott elvárások szerint is hajlandóak voltak a politikai nyo-

mozások lefolytatására.

A létszámában nagyobb csendőrségnél a helyzet összetettebb volt. A jelentékeny

karhatalmi erővel rendelkező testületet a kormány gyakorlatilag kiszolgáltatta a néme-

teknek, akik aztán a magyar zsidóság 1944 tavaszi tragédiája során a magyar csendőrsé-

get, magyar állampolgárok ellen végrehajtott akciókra, illetve karhatalmi feladatokra

használták fel.58 A M. Kir. Csendőrséget 1944. március 19-e után gyakorlatilag német

tisztek „hálózták be”, akik a kijelölt magyar összekötők – például a legfelsőbb szinten

Ferenczy László csendőr alezredes, valamint segédtisztje Lullay Leó László tartalékos

csendőr százados – révén gyakorlatilag a saját céljaik szerint rendelkezhettek a csendőr-

ségi források felett.

A M. Kir. Belügyminisztériumban a Jaross-Endre-Baky „triumvirátus” által el-

harapódzó német és szélsőjobboldali befolyás egyáltalán nem változott azzal, hogy au-

gusztus 7-én menesztették Jarosst, és a tárca vezetésével Bonczos Miklóst, Keresztes-

Fischer egykori belügyi államtitkárát bízták meg. Benne a kiugrás gondolatával játszó

köröknek csakhamar csalódniuk kellett, mivel miniszteri kinevezése valóságosan is csak

„fejcserét”, míg érdemi személyi változásokat nem jelentett. Miután a 2. vkf. (hírszerző-

és kémelhárító) osztály információkat szerzett a németek és a nyilasok készülődéséről,

Lakatos miniszterelnök szeptember 16-án elrendelte a nyilas vezetők letartóztatását, ám

a Bonczos által vezetett Belügyminisztériumban egyszerűen „elszabotálták” a minisz-

terelnöki utasítás végrehajtását.59

58 Példa nélküli Európa történetében, hogy a Holocaustot Magyarországon a németek csekély erő alkal-

mazásával – a mintegy 150 fős, ún. Sondereinsatzkommando Eichmann révén – pár hét alatt végre tud-

ták hajtani. Bár a megszállás után a kommando számára bőségesen rendelkezésére álltak német csapa-

tok is, azokat a magyar csendőrséggel gyakorlatilag ki lehetett váltani, így például nem volt szükség a

többi megszállt országban bevett gyakorlat alkalmazására, hogy a felállítás alatt lévő – többségében SS

– csapatoktól kelljen igénybe venni különböző, karhatalmi célokra elkülönített alakulatokat.
59 Vígh: Ugrás…200. o.
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Szálasiék, Vajna egyik belügyi informátora – valószínűleg Árbócz János csend-

őr alezredes, a M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó-parancsnokságának B) (bűn-

ügyi) előadócsoportjának vezetője révén60 – csakhamar értesültek Lakatos miniszterel-

nök utasításáról és kezdetben tartottak is attól, hogy a kormánytagok meghívásai, a ve-

lük folytatott különböző megbeszélések okot kínálnak letartóztatásukra. Ez azonban

nem történt meg.

Érthetetlen, hogy a német szövetségi rendszer elhagyására készülő kormányzat

miért nem fordított kellő figyelmet arra, hogy a fegyverszünet biztosításához szükséges

intézmények (de legalább azok egy részének) élére megbízható személyeket nevezzen

ki. Bonczos október elején megbetegedett, és mivel – egyébként helyesen – úgy értékel-

te, hogy nem élvezi Lakatos bizalmát, maga adta be lemondását, amelyet a miniszterel-

nök örömmel fogadott el.61

Helyére október 12-én báró Schell Pétert, a BM korábbi államtitkárát nevezte ki

miniszternek, aki azonban már vajmi keveset tehetett a kiugrás sikeréért, hiszen mind-

össze két munkanapot (12-e csütörtökre esett) töltött hivatalában. Schell később „ezért a

múlékony dicsőségért meg is fizetett öt hónapi német börtönnel, hat hónapi amerikai

internálással és az ezt követő, bizonytalan idejű számkivetéssel.”62

2. 2. 2.  Vajna Gábor és a nyilas vezetés a hatalomátvétel napjaiban

Vajna Gábor október 15-én délután, a kormányzói proklamáció elhangzását kö-

vetően, azonnal – a németek által a nyilasok számára rendelkezésre bocsátott – Pasaréti

úti villába sietett, hogy a kialakult helyzet iránt érdeklődjön Kovarcz Emiltől. A nyilas

vezetőt és szűk körét azonban már nem találta ott. Tájékoztatták, hogy Szálasi és kísére-

te az Úri utcai német követségre távozott, ahol a további fejleményeket várják. Vajna

azonnal a Várba sietett, hogy csatlakozzon hozzájuk és a nyilas vezetéssel együtt a késő

esti órákig várakozott.63

60 Karsai: Szálasi-naplója… 432-433. o.
61 Lakatos: Ahogyan… 156. o.
62 Macartney: Október tizenötödike… II. kötet, 485. o.
63 A Szálasi-per… 405. o.
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A német csapatmozgások miatt Lázár Károly testőr altábornagy – Lakatos mi-

niszterelnök és a kormány tudta nélkül – lezáratta a budai Várba vezető utakat.64 A rög-

tönzött műszaki- és aknazárak miatt a német követségen tartózkodó nyilas vezetők vé-

gül nem tudták elhagyni az Úri utcai épületet, ezért az október 15-16-i éjszakát kényte-

lenek voltak ott tölteni.65 Az Úri utcában eltöltött éjszakát követően, a testőrök és a né-

met csapatok közötti rövid, hajnali tűzharc után, Vajna október 16-án hétfőn délelőtt

Szálasival és Keménnyel a Werbőczy utca 7. szám alatt lévő Hatvany-palotába – az SS

magyarországi központjába – ment, hogy találkozzanak a fogva tartott Horthy kor-

mányzóval.

Az államfő első alkalommal a délelőtti órákban (11.00 körül) fogadta a nyilas

pártvezért66 – ez volt egyébként harmadik találkozásuk –, aki kendőzetlenül arra kérte

Horthyt, hogy nevezze ki miniszterelnökké. Amikor – az egyébként karlendítéssel kö-

szönő –  Szálasi  kijött  a  meghallgatásról,  közölte  a  helység  előtt  várakozó  Vajnával  és

Keménnyel, hogy gyakorlatilag megállapodott a kormányzóval az államfői és főhadúri

jogok átadásában.67

Ez azonban nem, vagy csak részben felelt meg a valóságnak. A kormányzó az-

nap ugyan kétszer is – délelőtt és kora délután – meghallgatta Szálasit, ám egyik alka-

lommal sem egyezett bele a pártvezető miniszterelnöki kinevezésébe, az államfői hata-

lom átadásáról pedig hallani sem akart.68 A hír hallatán Rajniss Ferencet hivatták a né-

met követségre, aki azt tanácsolta, hogy Lakatos kormányfő beszéljen a kormányzóval.

Az addigra már a németek által őrzött, meggyötört miniszterelnök ez elől először elzár-

kózott, majd Rajniss-sal való szóváltását követően – aki szavatolta személyes szabadsá-

gát – végül mégis engedett: hajlandó volt beszélni a kormányzóval. A kormányfőt a

miniszterelnökségről az Úri utcai követségre szállították.69

64 Hennyey Gusztáv: Magyarország sorsa Kelet és Nyugat között. (Budapest, 1992. A továbbiakban:

Hennyey: Magyarország sorsa…) 131. o.
65 Rahn, Rudolf: Ruheloses Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen. (Düsseldorf, 1949.) 119. o.
66 ÁBTL A-644. 72. o.
67 A Szálasi-per… 405-406. o.
68 Szálasi később, népbírósági tárgyalásán is ragaszkodott ahhoz a verziójához, hogy Horthy már október

16-i első találkozásuk alkalmával szóbelileg átadta a hatalmat annak ellenére, hogy valamennyi mérv-

adó tanú ennek ellenkezőjét állította. Lásd ehhez: Szálasi-per… 474. o., valamint Macartney: Október

tizenötödike… II. kötet, 552. o.
69 Sipos Péter [szerk.]: Szálasi minisztere voltam – Rajniss Ferenc naplója. (Budapest, 2001. A további-

akban: Rajniss Ferenc naplója…) 100-101. o.
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Időközben az aznapi első kormányzói meghallgatást követően (délelőtt 11.00

körül) Szálasi – Vajna és Kemény Gábor kíséretében – a miniszterelnökségre ment, ahol

a nyilas pártvezér az államfői jogok ideiglenes gyakorlására kormányzótanácsot alakí-

tott, annak ellenére, hogy Horthy a vele való megbeszélésen egyelőre mereven elzárkó-

zott miniszterelnöki kinevezéstől és a kormányzói jogokról való lemondástól. A pártve-

zető ahhoz, hogy haladéktalanul hozzá tudjon kezdeni a hatalomgyakorlás szervezésé-

hez erről a nem elhanyagolható mozzanatról valószínűleg csak szűk környezetét (felte-

hetően Rajnisst, Szőllőssit, Kovarczot és Csiát) tájékoztatta.

Szálasi október 16-án kora délután a kormányzótanács tagjaival – Beregfy Ká-

rollyal, Rajniss Ferenccel és dr. Csia Sándorral – visszavonult a minisztertanácsi terem-

be és hosszas tárgyalásokat folytatott velük. A leendő belügyminiszter, Vajna Gábor

közben az erkélyen várakozott Keménnyel, majd amikor a kora esti órákban behívták

őket is a terembe, tájékoztatást kaptak a kialakult helyzetről.

Vajnával valószínűleg ekkor közölhették hivatalosan is, hogy egy új, a szélső-

jobboldal koalícióján alapuló kormányban belügyminiszterként számítanak a személyé-

re. Ezután Szálasi – ugyancsak Vajna és báró Kemény kíséretében – ismét a Hatvany-

palotába ment, ahol Horthy kormányzó másodszor is fogadta, ám továbbra sem volt

hajlandó lemondani az államfői jogokról. A pártvezető és kísérete csalódottan ment

vissza a miniszterelnökségre, ahol addigra már az új kormány legtöbb miniszter-jelöltje

összegyűlt.

A kormányzó lemondásáról és Szálasi Ferenc miniszterelnöki kinevezéséről szó-

ló német nyelvű nyilatkozatot, röviddel Szálasi második látogatása után, Lakatos kor-

mányfő vitte be Horthyhoz, ám azt – miniszterelnöke rábeszélése ellenére – nem írta

alá. Ezt csak azután tette meg, hogy Veesenmayer követ diplomatikusan érzékeltette az

államfővel; elrabolt fiának bántódása eshet abban az esetben, ha a dokumentumot nem

látja el kézjegyével.70 Addigra azonban az új kormány és az államfői hatalmat gyakorló

háromtagú kormányzótanács már megalakult. A törvényesség látszatának megőrzése

végett Lakatos miniszterelnökkel is ellenjegyeztették az iratot, de erre csak utólag, ok-

tóber 30-án került sor.

70 Horthy Miklós: Emlékirataim. (Budapest, 1990. Szerk.: Antal László) 315-317. o.
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Noha a németek a Lakatos-kormány előző napon a miniszterelnökségre rendelt

tagjait71 biztosították arról, hogy nem esik bántódásuk, és a Vár megszállása csak átme-

neti jellegű, „szükségszerű” intézkedés, egyeseket mégis letartóztattak, s abban immár a

csakhamar ténylegesen is belügyminiszterré kinevezett Vajnának is szerepe volt. A volt

miniszterelnök – amikor 16-án késő délelőtt a német követségen rövid párbeszéd zajlott

le közöttük – négyszemközt arra kérte Rajniss Ferencet, hogy szavatolja személyes sza-

badságát. Rajniss a miniszterelnök kérésének megfelelően interveniált ugyan Vajna Gá-

bornál72, ám a belügyminiszter ígérete ellenére később mégis közreműködött a volt

kormányfő házi internáltatásában.

1944. október 16-án délután (16.00 órakor) Vajna – egy német SD-tiszt (való-

színűleg Erhardt Olbrich SS-Obersturmbannführer) kíséretében – személyesen vette

őrizetbe Hennyey külügyminisztert, Rakovszky Iván vallás- és közoktatásügyi minisz-

tert, valamint – a sors iróniája – elődjét, Schell Péter báró belügyminisztert.73 Hármóju-

kat a Fő utcai börtönbe szállították. A későbbiekben a Lakatos-kormány további tagjai

közül továbbiakat is elfogtak. (Lakatos miniszterelnököt a hatalomátvétel utáni napok-

ban Vajna belügyminiszter magához rendelte és közölte vele, hogy vidékre szállítják.

Egy ideig Tihanyban, családja társaságában internálták, később Sopronkőhidára szállí-

tották.)

A kora esti órákban Szálasi minisztertanácsot alakított, majd a jelen lévő minisz-

ter-jelölteket egyenként felszólította, és megkérdezte elfogadják-e a nekik szánt tárcá-

kat. Az igenlő válaszokat követően a kormány új tagjai – köztük Vajna Gábor belügy-

miniszter – 16.00 óra körül74 letették hivatali esküjüket.75 Bár a nyilasok kínosan ügyel-

tek arra, hogy a hatalom megszerzésének és gyakorlásának törvényes látszatot adjanak,

október 16-a „forradalmi hangulatában” szinte mindenkinek elkerülte a figyelmét, hogy

71 A fegyverszünetet előkészítő kormányszintű megbeszélésekből Jurcsek Béla közellátásügyi és Remé-

nyi-Schneller Lajos pénzügyminisztert közismert német kapcsolataik miatt nem vonták bele. A kor-

mányzó 1944. október 15-én 10.45 órakor nyitotta meg a fegyverszünetet eldöntő  koronatanács ülését,

amelyen – a kormány tagjain kívül – részt vett Ambrózy Gyula Magyarország Kormányzója Kabinet-

irodájának főnöke, valamint Vattay Antal altábornagy, Magyarország Kormányzója Katonai Irodájának

főnöke, valamint Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke és – jegyzőkönyvvezetőként –

Bárczy István államtitkár.
72 Rajniss Ferenc naplója… 100. o.
73 Nagy Vilmos: Végzetes esztendők. (Bp. , 1986. A továbbiakban: Nagybaczoni: Végzetes…) 310. o.
74 Macartney: Október tizenötödike… II. kötet, 552. o.
75 Szálasi-per… 408. o.
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Szálasi politikai jogait 1938-ban 10 évre felfüggesztették, így 1948-ig nemcsakhogy

nem szavazhatott, de közhivatalt sem vállalhatott volna. A pártvezető tisztában volt ez-

zel, s amikor egyre inkább érezte a hatalom toleranciáját mozgalma és személye irányá-

ban, megpróbálkozott a perújítással is, de sikertelenül.

A kormányalakítást követően, 16.45 perckor kiadott első közleményben Szálasit

„az államügyek ideiglenes irányításával megbízott magyar királyi miniszterelnök”-nek

titulálták.76 Vajna, amikor legkésőbb 16-án délutánra világossá vált számára, hogy a

Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom a formális szélsőjobboldali koalíció elle-

nére gyakorlatilag a hatalom egyedüli birtokosa, ő maga pedig belügyminiszter lesz,

hozzáfogott a kiszemelt belügyi vezetők összehívásához. Már a délután folyamán a mi-

niszterelnökségről lakásán kereste telefonon barátját, Láday István csendőr ezredest –

későbbi államtitkárát – és Orendy Norbert csendőr alezredest.

Láday és Orendy a kormányzói proklamáció elhangzásakor a Meszes átjáróban

tartózkodott a szovjet csapatok elől visszavonuló magyar 2. hadsereg parancsnokságán.

Amikor 15-én este értesültek Szálasi miniszterelnöki kinevezéséről, jelentkeztek felette-

süknél, Littomericzky Oszkár vezérkari ezredesnél és – a Vajnával korábban megbe-

széltek értelmében – közölték vele, hogy haladéktalanul Budapestre kell menniük.

Littomericzky készséggel jóváhagyta szándékukat azzal, hogy amúgy is tájékozódni

kíván a budapesti eseményekről, hiszen az elmúlt órákban kiadott ellentétes nyilatkoza-

tokat (a proklamációt követő Szálasi nyilatkozatot és Vörös János hadparancsát) nehe-

zen lehetett értelmezni.77

Veress Lajos vezérezredes, a magyar 2. hadsereg parancsnoka egyébként az este

folyamán többször megpróbálta felvenni az érintkezést a kormányzó katonai irodájával,

de egyértelmű utasításokat nem kapott. Hajnali 04.00 óra körül Johannes Friessner ve-

zérezredes, a német Dél Hadseregcsoport főparancsnokának tisztjei letartóztatták

Veresst és a hadsereg felett a németek vették át az irányítást. Láday és Orendy – négy

csendőr társaságában – a 2. hadsereg akkor épp Ófehértón lévő parancsnokságáról más-

nap, október 16-án délelőtt indult Budapestre.78 Amikor a kora délutáni órákban Szálasi

kormánya megalakult, a tárcák vezetői egymás után adták ki a hivatalos közleményeket,

amelyben a vezetővé kiszemelt személyeket sorra Budapestre rendelték.

76 Macartney: Október tizenötödike… II. kötet, 552. o.
77 ÁBTL V-130.792. 77. o.
78 ÁBTL V-96.915/1. 415-417. o.
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Ládayt és Orendyt már út közben érte a személyeiket érintő, rádióban felolvasott

rendelkezés. Október 16-án a kora délutáni órákban érkeztek Budapestre. Orendy laká-

sára mentek, ahol már várta őket Vajna többszöri telefonüzenete, amelyben tájékoztatta

a két csendőrtisztet a történtekről, illetve miniszteri kinevezéséről, és kérte őket, hogy

másnap délelőtt személyesen jelentkezzenek nála a Belügyminisztérium épületében.79

79 ÁBTL V-130.792. 78. o.
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II. FEJEZET

A BELÜGYMINISZTÉRIUM A TÁRCA ÁTVÉTELÉTŐL

BUDAPEST KIÜRÍTÉSÉIG

(1944. OKTÓBER 16. - DECEMBER 24.)

2. 1. A hatalom átvétele a M. Kir. Belügyminisztériumban

2. 1. 1. „Nem kell olyan tragikusan venni, hiszen forradalom van…”

A Magyar Királyi Belügyminisztérium Országház utcai székházában 1944. ok-

tóber 16-án, hétfőn érezni lehetett, hogy az ország tragikus történelmi változás szemta-

núja. Reggel a Királyi Vár még magán viselte a magyar testőrök és a németek közötti

hajnali összecsapás nyomait, és a Belügyminisztérium épületét övező utcák zsúfolásig

telve voltak német katonákkal és karszalagos nyilasokkal.

Délelőtt 11.00 órakor, tucatnyi felfegyverzett pártszolgálatos kíséretében a bel-

ügyminisztérium épületébe érkezett Gál Csaba, a párt személyi gazdálkodásának orszá-

gos vezetője, akit Szálasi később, 1944. november 1-jével állami hivatalnokká tett, s a

személyi ügyek országos kormánybiztosává nevezett ki.80 Gál és irodája felelt az egyes

minisztériumok „átállításáért”, azaz gondoskodott arról, hogy az előzetesen összeállí-

tott, ún. megbízhatósági listák81 alapján az államapparátusban végrehajtsák a vezetők

cseréjét.

80 A szövegben előforduló személyek teljes neve mellett közszolgálati és/vagy szolgálati beosztásának (ha

volt rendfokozatának, illetve szolgálati helyének) hivatalosan használt pontos, szabatos megnevezését

csak az első említéskor adjuk meg. Az életrajzi adatok közlésétől a rendelkezésre álló kiterjedt szakmai

munkákra, elérhető kézikönyvekre tekintettel eltekintünk.
81 Miután Szálasiék mind jobban kormány-közeli helyzetben érezték magukat, egyre fontosabbá vált

számukra, hogy az államigazgatásban részletes, személyekre lebontott tervek alapján, gyorsan tudják

végrehajtani a hatalom átvételét. A listákat megbízhatósági szempontok alapján állították össze, azaz

létezett egy, a megbízható és egy, a megbízhatatlannak vélt és ezért azonnal eltávolítandó személyek

neveit tartalmazó lista (illetve listák). A BM-re vonatkozó két lista – tudomásunk szerint – már 1944

szeptemberében elkészült. Az egyik a vezető beosztásokba helyezendő tisztviselők (csendőrtisztek) ne-

veit tartalmazta, míg a másik a minisztériumból és a helyi közigazgatásból eltávolítandók listája volt.

Az előbbi összeállítása Vajna Gábor, míg az utóbbi Gál Csaba feladata volt.
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A köztisztviselők szervezőjével és a pártszolgálatosokkal együtt érkezett a mi-

nisztérium személyi átalakításában kulcsszerepet játszó, a hatalomátvétel napján honvéd

egyenruhát és nyilas karszalagot viselő katonatiszt, Bodonyi György százados. Feladata

volt,  hogy  a  Gál  Csaba  által  összeállított  listák  alapján  végrehajtsa  a  belügy  személyi

„átállításával” kapcsolatos intézkedéseket. Ugyanakkor a minisztérium felső vezetésé-

nek, valamint a hozzá tartozó intézmények (pl. az Országos Társadalombiztosítási Inté-

zet) és testületek (rendőrség, csendőrség) vezetőinek leváltása, illetve kinevezése – ter-

mészetesen Szálasival folyamatosan egyeztetve – Vajna Gábor miniszter hatáskörébe

tartozott.

A sorsuk, jövőjük miatt aggódó minisztériumi tisztviselőket a minisztérium dísz-

termébe rendelték. Gál az emelvényen rövid beszédet mondott, s bejelentette, hogy a

Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom átvette a hatalmat, noha ekkor (dél körül)

Horthy még sem Szálasi miniszterelnöki kinevezésébe, sem hatalma átadásába nem

egyezett bele. Beszédében erélyes hangon támadta az előző kormányokat, illetve magát

a kormányzót, és sokat sejtetően hangsúlyozta, hogy az országban rövid időn belül min-

den meg fog változni. Végül bemutatta az egybegyűlteknek a jobbján álló Bodonyi

György „testvért”, aki azonnali hatállyal átvette az Elnöki osztály vezetését82, amelynek

átmeneti jelleggel alárendelték a minisztériumhoz tartozó valamennyi, a személyi ügyek

intézéséhez szükséges hatáskört (az erről szóló pótlólagos miniszteri utasítás az október

24-i keltezést viseli).83

A Belügyminisztérium átvételének záró akkordjaként a kormány hivatalba lépé-

se után (17.00 óra körül) Gál felolvasta az új, egyelőre nem hivatalos eskümintát és in-

tézkedett arról, hogy a díszteremben megjelent minisztériumi tisztviselők letegyék eskü-

jüket Szálasi miniszterelnökre és kormányára.84  (A tisztviselőknek később, a „nemzet-

vezető” kinevezése után, újabb esküt kellett tenniü, amelynek hivatalos mintája 1944.

november 18-án jelent meg a közlönyben.85) A párt egyik lapja az alábbiakban számolt

be másnap az eseményről: „A minisztérium tisztviselőkarának vezetői határtalan öröm-

mel fogadták a bekövetkezett rendszerváltozást és tették le a hivatalos esküt a személyi

gazdálkodás országos vezetőjének kezébe.”86

82 ÁBTL V-98.698. 6. o.
83 MOL K-148. 1944-4-1187. sz. irat
84 ÁBTL V-98.698. 21. o.
85 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. november18-i (263.) szám. 1-2. o.
86 Összetartás, 1944. évi (11. évf.) 237. (október 18-i) szám, 3. o.
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A tudósítás azonban távolról sem fedte a valóságot. A vezető tisztviselők több-

ségét a következő napokban különböző procedúráknak vetették alá, amelyek során –

maguk sem értették pontosan miért – magyarázkodniuk kellett korábbi tetteikért. A

számonkérő légkörben a minisztériumi alkalmazottak később egymást kezdték felje-

lentgetni. Az alsó- és középvezetői réteg személyzeti ügyeinek szálait Bodonyi és a he-

lyettesévé ideiglenesen kijelölt dr. Takáts Albert miniszteri osztálytanácsos tartotta ke-

zében.

Hatalmukat a minisztériumban a fegyveres pártszolgálatosok állandó jelenléte

szavatolta. A párt embereként Bodonyi átmenetileg az elnöki osztály vezetőjeként,

amint Gál és kísérete október 16-án elhagyta a minisztérium épületét, hozzáfogott a

megbízhatatlannak tartott tisztviselők módszeres kikérdezéséhez. (A pártmegbízott –

Takáts Alberttel karöltve – végrehajtott személyzeti intézkedéseit később részletesebben

ismertetjük.)

A Magyar  Királyi  Belügyminisztérium újonnan  kinevezett  vezetője,  Vajna  Gá-

bor első alkalommal csak másnap, 1944. október 17-én reggel jelent meg hivatalában.87

A minisztérium és a sajtó munkatársai előtt tartott délelőtti nyitóbeszédében felhívta a

figyelmet arra, hogy „ezek a nehéz idők különös […] önfegyelmet követelnek, hogy a

kiadott törvényes intézkedéseket, rendeleteket mindenki gondolkodás és a kiadás okai-

nak mérlegelése nélkül gyorsan és lelkiismeretesen végrehajtsa […]. Mindenki marad-

jon őrhelyén és igyekezzen a csüggedőkbe […] nemzetünk életének és jövőjének hitét

beoltani, ha kell, szép szóval, s ha ez nem használ az erőszak alkalmazásával […].”88

A szélsőjobboldali sajtó október 15-16. után rendszeresen tudósított a hatalom-

átvétel eseményeiről, amely során az újságírók végiglátogatták a közintézményeket is.

Az Összetartás című hungarista napilap riporterei 17-én látogatták meg a Belügymi-

nisztériumot, ahol exkluzív riportot készítettek az új miniszterrel. Beszámolójuk hűen

tükrözi azokat az állapotokat, amelyek a Belügyminisztériumot a hatalomátvétel utáni

napokban jellemezték, és érdekesen adják vissza a szélsőjobboldal pillanatnyi „forra-

dalmi” hangulatát: „Amint megérkeztünk a belügyminisztérium országházutcai épülete

elé és meglátjuk a Nyilaskeresztes Párt pártszolgálatosaiból alakult kapuőrséget, külö-

nös gondolatok fognak el bennünket.

87 Szálasi-per… 414. o.
88 Teleki: Nyilas uralom… 89. o.
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 Ez az épület még nem is olyan régen központja volt annak a keresztesfischeri

[sic!] hideg terrornak, amely az ország egész közigazgatását úgyszólván csak egy cél

szolgálatába állította: elnyomni minden nacionalista megmozdulást, bemocskolni a

nemzetiszocialista-hungarista becsületet és könyörtelenül félreállítani az útból azokat,

akik a toloncházak, börtönök és internálótáborok ellenére egy percig sem szűntek meg

hinni a Hungarista Munkaállam megvalósulásában. […] Vajna Gábor belügyminisztert

hatalmas íróasztalánál találjuk, ugyanabban a székben, amelyhez Keresztes-Fischer és

az a klikk, amely őt felszínen tartotta, oly sokáig ragaszkodott.”89

Miután „Kitartás! Éljen Szálasi!” formulával köszöntötte az újságírókat, Vajna a

riportban megismételte azokat a frázisokat, amelyeket néhány órával előbb a belügyi

tisztviselők és újságírók jelenlétében mondott el. Egyelőre – a minisztérium hatáskörét

érintően – nem hangzottak el konkrét tervek, elképzelések, a válaszokban visszaköszön-

tek azok a semmitmondó fordulatok (köztük Szálasi ismert mondása: „nemzetünk szol-

gálatában meghalni lehet, de elfáradni soha”), amelyeket Vajna hosszú évekre vissza-

tekintő, aktív parlamenti múltja során sajátított el.

A riport végén az újságíró burkoltan megkérdezte, hogy a „belügyminiszter test-

vérnek” mi az álláspontja azokkal kapcsolatban, akik a múltban szembehelyezkedtek a

mozgalom céljaival. Vajna – a körülményekhez mérten érdekes módon – nyugalomra

intett és minden „becsületes magyar dolgozót” arra szólított fel, hogy ezekben a nehéz

időkben felejtsék el a múltat, és csatlakozzanak a hungarista úthoz, majd hozzátette:

„aki más utakon jár, vagy más utakról ábrándozik, azt a magyar élet útjából könyörte-

lenül félreállítjuk.”

Az új miniszter révén a minisztérium később sem nélkülözte a színpadias jelene-

teket. A miniszter a párt által delegált ideológusokkal karöltve több előadást tartott a

belügyi munkatársak és családtagjaik számára, amelyben a hungarista ideológia kusza

világáról, a nyilaskeresztes kormány „nagyszerűségéről” szónokoltak, és rendszeresen

ismételgették, hogy mivel a BM az „antinacionalista” Keresztes-Fischer fellegvára volt,

a belügyi tisztviselők átnevelésére kiemelt figyelmet kell fordítani.90 A nyilasok által

sokat bírált belügyminiszter német- és nyilas-ellenes nézete valóban mély nyomokat

hagyhatott Szálasi követőiben, nem is szólva arról, hogy számos nyilas vezető – köztük

Szálasi – letartóztatásában és börtönbe juttatásában szerepe volt.

89 Összetartás, 1944. évi (11. évf.) 237. (október 18-i) szám, 3. o.
90 ÁBTL V-98.698. 30. o.
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A német megszállás után leváltották és Sztójay Döme (báb)kormányába szélső-

jobboldali személyeket neveztek ki a Belügyminisztérium vezető beosztásaiba, akik

végrehajtották mindazt, ami Keresztes-Fischer idején nem következhetett be és közben

– ha nem is oly tervszerűen mint később a nyilasok – magukkal hozták saját embereiket.

A M. Kir. Belügyminisztérium központi szerveinek élére egyre több szélsőjobboldali

tisztviselőt, és néhány velük szimpatizáló csendőrtisztet neveztek ki, amely folyamat –

mint arra korábban utaltunk – az ugyancsak németbarát hírében álló Bonczos Miklós

belügyminiszteri kinevezésével, majd kései leváltásával sem változott.91

2. 1. 2.  A M. Kir. Belügyminisztérium új vezetése – Az államtitkárok

Miközben zajlott a minisztérium átvétele – a nyár végén megbeszéltekhez híven

– október 17-én a kora délelőtti órákban Vajnánál személyesen jelentkezett Láday Ist-

ván csendőr ezredes és Orendy Norbert csendőr alezredes. Amikor a két csendőrtisztet a

belügyminiszter fogadta, közölte Ládayval, hogy azonnali hatállyal államtitkárává ne-

vezi ki.

A csendőrtiszt ekkor állítólag ellenkezett – inkább visszament volna csapatához,

a galántai csendőr zászlóaljhoz – arra hivatkozva, hogy a neki szánt feladathoz nem ért.

Érvelését Vajna azzal szerelte le, hogy kizárólag köz- és állambiztonsági kérdések fog-

nak a hatáskörébe tartozni, majd – legalábbis Láday háború utáni feljegyzése szerint –

tudatta  vele,  hogy  „hangsúlyt helyez rá, hogy mint megbízható jó barátja mellette le-

gyen. Még tréfásan meg is jegyezte, hogy valahol billent, ha mindenáron a zlj-hoz [ti. a

galántai csendőrzászlóaljhoz – K. Z. A.] akar kerülni.”92

Láday Istvánt belügyi államtitkárrá hivatalosan október 19-i hatállyal nevezték

ki, amelyet 21-én hirdettek ki.93 Államtitkári hivatalát október 23-án vette át, tekintettel

arra, hogy a hatalomátvétel utáni hétvégét (1944. október 20-22.) Székesfehérváron élő

családjánál töltötte.94

91 Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. (Budapest, 1984.), 181. o.
92 ÁBTL V-130.792. 78. o.
93 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 240. (október 21-i) szám. 1. o., valamint Belügyi Köz-

löny 1944. évi 45. (október 29-i) szám., 1619. o.
94 ÁBTL V-130.792. 78-79. o.
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A galántai karhatalmi csendőrzászlóaljnál (amelynek 1943 áprilisa és 1944 au-

gusztusa között parancsnoka volt) szolgálatot teljesítő egykori beosztottjai meg voltak

lepődve Láday BM-államtitkári kinevezése hallatán, hiszen róla – tekintettel arra, hogy

barátjával, Orendyvel ellentétben sohasem hangoztatta politikai nézeteit – nem feltéte-

lezték, hogy kapcsolatban áll a nyilasokkal. Korábbi tisztjei úgy vélték, hogy az állam-

titkári beosztást azért fogadta el, mert ambiciózus ember lévén így látta kompenzálva

azt, hogy a karhatalmi zászlóalj éléről méltatlanul leváltották és „parkolópályára” he-

lyezték.95

Az új miniszternél szolgálattételre Ládayval együtt jelentkező Orendy Norbert

csendőr alezredes konkrét beosztása pár napig tisztázatlan maradt, noha a nyár végi

konzultációk során abban egyezett meg Vajnával, hogy alkalomadtán egy új „államvé-

delmi” szerv felállítására és vezetésére kap megbízást. Vajna néhány napig a „BM sze-

mélyzeti kérdéseit” bízta a csendőr alezredesre96,  amely  a  gyakorlatban  vélhetően  azt

jelentette, hogy a csendőrség felső vezetését (pl. a kerületi parancsnokokat) érintően

tanácsokkal látta el a minisztert, illetőleg igyekezett összeállítani a Nemzeti Számonké-

rés néven, pár nappal később felállított szervezet személyi állományát.

A két csendőrtiszt gyors közszolgálati kinevezése után Vajna belügyminiszter

csak napokkal később intézkedett a minisztérium, illetőleg az annak alárendelt további

vezető tisztviselők kijelöléséről. A hivatalos kinevezések, a háborús viszonyok és a ren-

deleteket ellenjegyző Szálasi kormány és államfő különböző elfoglaltsága miatt általá-

ban heteket késlekedtek.

Noha a minisztérium másik két államtitkárának kinevezéséről, illetőleg működé-

séről kevés információval rendelkezünk bizonyos, hogy a később közigazgatási ügyek-

ben illetékes államtitkár, dr. Palásthy Ferenc 1944. október 16-án, és azt megelőzően

minisztériumi osztálytanácsosként dolgozott a tárcánál, ahol a német megszállás után a

XXI. (lakásügyi) osztályt vezette, amely érintett volt a zsidóellenes intézkedésekben.

Vajna vélhetően Bodonyi György és Gál Csaba javaslatára jelölte államtitkárának,

amelyről a hivatalos intézkedés csak hetekkel később, november 26-án, 20-i hatállyal

látott napvilágot.97

95 Lám Béla: Emlékképek a gyertyafényben. 12 év háborúban és békében, 1943-1954. (Budapest, 1998. A

továbbiakban: Lám: Emlékképek… ), 28. és 53. o.
96 ÁBTL V-96.915/1. 416. o.
97 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. november 26-i (270.) szám. 1. o.
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Nem kizárt, hogy kinevezése nyilas párttagságára, vagy „kryptohungarista” vol-

tára vezethető vissza, hiszen az újonnan kinevezett felső vezetők közül egyedül ő dol-

gozott korábban is a belügyben, ám működéséről, esetleges párttagságáról a kutatás

jelenlegi állapotában nem rendelkezünk bővebb ismeretekkel. Palásthy egyike lehetett

azon tisztviselőknek, akik a hatalomátvétel előtti „harcos” időkben információkkal lát-

ták el a pártot. Szintén hiányosak az adataink dr. Szecsey László, egészségügyi kérdé-

sekben illetékes államtitkár tevékenységével, életútjával kapcsolatban. Tudjuk, hogy

Szecsey november 20-i kinevezését megelőzően az egyik budapesti közkórház adjunk-

tusa volt. Felügyelete alá tartoztak a társadalombiztosítással, valamint a közegészség-

üggyel és gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek.98 (A kutatás egyik államtitkár tevé-

kenységére vonatkozóan sem tárt fel érdemi adatokat.)

2. 1. 3. A Belügyminisztérium és a német szövetséges kapcsolata

Magyarország megszállását megelőzően a németek számos ajánlatot tettek a

szövetségi rendszeren belüli belbiztonsági együttműködés fokozására, amely – a ren-

delkezésre álló adatok alapján – 1944 márciusáig mindössze korlátozott, a felek által

erősen kontrollált információcserében merült ki. A német belügyminisztérium vezetése

1943 őszén összekötők kölcsönös kicserélését javasolta magyar partnere számára, ám

kérésük rendre elutasításra talált.99

A tárca német hatóságokkal ápolt hivatalos kapcsolatai nagyban függtek attól,

hogy az intézményt vezető személy milyen (informális) viszonyban volt a birodalom

prominens képviselőivel. A Sztójay-kormány belügyi vezetése serkentőleg hatott az

együttműködésre. Ennek egyik, eklatáns példáját adta az államtitkárrá és a miniszter

állandó helyettesévé kinevezett Baky László, aki már huzamosabb ideje tevékenykedett

a német hírszerző szervek számára. Az ország megszállása után – számos más mellett –

teljesült az összekötőtisztek kicserélésére vonatkozó német kívánság is.100

98 MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel, 103. lap
99 Kovács Zoltán András: A Janus-arcú tábornok. Adalékok Ujszászy István vezérőrnagy pályaképéhez.

In: Haraszti György (szerk.): Vallomások a holtak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak a 2. vkf.

osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének ÁVH fogságában írott feljegyzései. (Bp. 2007.), 93. o.
100 A belügyminisztérium Sztójay-kormány alatti történetéhez lásd bővebben: Karsai László – Molnár

Judit (szerk.): Az Endre-Baky-Jaross per. (Budapest, 1994.)
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Vajna szintén „nem állt rosszul” a németekkel való kapcsolattartás dolgában, te-

kintettel arra, hogy már a megszállást megelőzően is bekapcsolódott a mozgalom német

nagypolitika felé való tapogatózásaiba, majd 1944 nyarán a hatalom felé vezető úton –

általában Szálasi kíséretének részeként – maga is többször találkozott a birodalom ma-

gyarországi reprezentánsaival, köztük Veesenmayer teljhatalmú megbízottal és követtel,

valamint Wilhelm Hötll-lel, az RSHA magyar ügyeinek referensével. Vajna rendvédel-

mi szervekben meglévő kontaktusai révén több német szakemberrel is megismerkedett.

Barátja, Hain Péter hozta össze Franz-Josef Huber rendőr tábornokkal, a bécsi Gestapo

Leitstelle (kirendeltség) vezetőjével, akivel a németek bevonulása után különösen szo-

ros kapcsolatai alakultak ki.

A párt a többi magyar szélsőjobboldali politikai erőhöz – pl. a Ruszkay, vagy

Imrédy képviselte politikai szervezetekhez – viszonyítva nem ápolt kiterjedt német

nemzetiszocialista kapcsolatokat, amely részben abból származott, hogy a mozgalom

számos ponton a német érdekekkel ellentétes célokat, ideológiát képviselt. A németek

nyilasokhoz való, sokáig elekezlő, lenéző hozzáállása rányomta bélyegét a hungarista

mozgalom valamennyi tagjának – köztük Vajna – megítélésére is, akinek egy-két má-

sodvonalbeli vezetőtől eltekintve a német körökben, a felső szinteken nem alakultak ki

igazán szoros kapcsolatai.

Az októberi fordulat után a németeknek nem volt nehéz elfogadtatniuk a nyila-

sokkal, hogy a fontosabb tárcákhoz összekötőket kívánnak vezényelni.  A M. Kir. Bel-

ügyminisztériumba, közvetlenül Vajna mellé beosztottan dr. Adalbert Weise személyé-

ben delegáltak összekötőt, aki a német érdekeket szem előtt tartva felügyelte a miniszté-

rium tevékenységét. Weise személyéről, működéséről azonban kevés információval

rendelkezünk, valószínűleg korábban a német diplomáciai, vagy belügyi tisztviselői

testülethez tartozott (a német katonai nyilvántartásokban nem szerepel).

Weise feladata – a szokásos összekötői funkciók mellett – feltehetően az volt,

hogy kísérje figyelemmel a miniszter és a minisztérium tevékenységét, valamint szerez-

zen érvényt a németek akaratának.  Utazásai, szemléi, megbeszélései során Weise Vajna

belügyminiszter közvetlen kíséretéhez tartozott, ám nincs tudomásunk olyan esetről,

hogy beavatkozott volna a minisztérium vezetésének ügyeibe.101 Feltételezhető, hogy

feladatköre csupán a német-magyar szervek közötti együttműködés elősegítése, a mi-

niszter németországi látogatásainak elősegítése volt.

101 ÁBTL A-644. 79. o.
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A tárca átvétele után Vajnának hivatalából adódóan kapcsolatba kellett lépnie a

magyarországi német Általános (Allgemeine) SS és rendőri szervek legfelsőbb parancs-

nokával  (Höherer SS- und Polizeiführer in Ungarn), Otto Winkelmann SS-

Obergruppenführerrel, a rendőrség és a Waffen-SS tábornokával. Hivatalos találkozá-

sukat beárnyékolta, hogy Vajna – Szálasi megbízásából – még szeptember elején meg-

kísérelt vele kapcsolatba lépni, hogy tisztázza: felette áll-e Veesenmayernak, ugyanis

Szálasi csak a teljhatalmú megbízottat és követet ismeri el. Winkelmann – annak ellené-

re, hogy pár nappal korábban, augusztus 31-én már találkozott Szálasival102 – a nyilasok

belügyminiszter-jelöltjét már nem volt hajlandó fogadni.103 (Hitler október eleji dönté-

séig a német rendőrtiszt valószínűleg nem számolt a nyilasok hatalomra kerülésével.)

Vajna és a magyarországi német rendőri erők legfőbb parancsnokának első ta-

lálkozására a hungarista hatalomátvételt követő napokban került sor (valószínűleg az

Eichmannal folytatott megbeszélést követő napon, 1944. október 19-én). Vajna dr.

Hans-Ulrich Geschke SS-Standartenführer, a magyarországi német SiPo (Biztonsági

Rendőrség) és SD (Biztonsági Szolgálat) parancsnoka, valamint Wiese összekötő kísé-

retében érkezett Winkelmannhoz, akinek elmondta, hogy „minisztériumát és az ország

közigazgatását gyorsított tempóban kívánja megszabadítani a megbízhatatlan elemek-

től”.104 Rögtön hozzá is tette, hogy ezen „elemek” pótlását főképp a megbízható csend-

őrségi állományból szándékozik megoldani.

A rövid látogatás végén a magyar belügyminiszter arra kérte Winkelmannt, hogy

működjön közre egy Himlerrel való találkozó létrehozásában, amelyre a német tábornok

ígéretet tett. Ezt követően rendszeresen, havonta egy-két alkalommal találkoztak. A

német tábornok egyébként nem volt jó véleménnyel Vajnáról. Belügyminiszteri műkö-

déséről az alábbiakat mondta egyik, háború utáni, 1945. november 22-i tanúkihallgatása

során:  „Vajnát képtelennek tartottam hivatalának vezetésére. Bár kétségtelen, hogy

igyekezett ezt ellátni. Hiányzott minden gyakorlata, azonkívül saját magával szemben is

energiátlan volt. A kis dolgoktól szabadulni nem tudott és így elveszette az áttekintést.

Ezzel szemben olyan apróságokkal, amelyekben otthonos volt, túl nagy buzgalommal

foglalkozott.”105

102 A Szálasi per… 584. o.
103 ÁBTL A-644. 71. o.
104 ÁBTL A-644. 57-58.
105 ÁSZTL A-644. 57. o.
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A Winkelmannal folytatott megbeszélések eredményeképpen a magyar belügy-

minisztert és Kovarcz Emil totális mozgósítással és harcbaállítással megbízott tárca nél-

küli minisztert, a Szálasi-Hitler találkozó után néhány nappal, 1944. december 10-én,

Berlinben fogadta német partnerük, Heinrich Himmler belügyminiszter és az SS Biro-

dalmi Vezetője, valamint Joachim von Ribbentropp birodalmi külügyminiszter. Ez volt

Vajna belügyminiszter legmagasabb szinten folytatott németországi tárgyalása, rendel-

kezésre álló adatok alapján ezt követően már nem találkozott birodalmi miniszterekkel.

Tekintettel arra, hogy a december eleji megbeszélések elsősorban a magyar köz-

igazgatás és a lakosság egy részének birodalmi területre történő áttelepülésével, illetőleg

biztonsági kérdésekkel voltak kapcsolatosak, Vajnát a témában illetékes szakemberek,

Magyarossy Sándor vezérezredes, németországi magyar kormánybiztos, illetőleg

Orendy Norbert csendőr ezredes, a Nemzeti Számonkérés szervezete parancsnoka is

elkísérte. (A németországi kitelepítéssel később részletesebben is foglalkozunk.)

Vajna a minisztérium németországi áttelepítése tárgyában több alkalommal

(1944. december 20. és 1945. február 10. körül bizonyosan) folytatott egyeztetéseket

vezető német hivatalnokokkal. A minisztérium kiürítése után a német Biztonsági Szol-

gálat magyarországi irodái rendezkedtek be a központi, várbeli épületében. Valószínű-

leg – a hatékonyabb koordináció érdekében – már ezt megelőzően is működött egy SD-

csoport a minisztériumban, ám erről a kutatás jelenleg nem tárt fel további adatokat.

2. 2. A minisztérium és a Szálasi-kormány programja

2. 2. 1. Az első Országépítési Terv

Szálasi Ferenc 1944. október 17-ére hívta össze kormánya első minisztertaná-

csát, amelyen a miniszterek és a sajtó számára bemutatta az Országépítési Tervet. Ez

1944. október 16-tól 1945. január 1-jéig részletesen, az egyes szaktárcák szerint hatá-

rozta meg, hogy a minisztériumoknak a rendelkezésükre álló, alig két hónap alatt mi-

lyen intézkedéseket kell végrehajtaniuk, illetőleg milyen lépéseket kell kezdeményezni-

ük ahhoz, hogy a következő – 1945. január 1-jétől – életbe lépő, második Országépítési

Tervben a párt hosszabb távú elképzeléseit meg lehessen valósítani. A program

elsőnegyedéves terve a Belügyminisztérium számára a következő célok rövidtávú meg-

valósítását jelölte meg:
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„2.  A belügyminiszter:

a) megakadályozza, hogy a belső vagy külső ellenség a Nemzet belső arcvonalát

széttörje;

rendészetileg biztosítja, hogy a kormány célkitűzéseit végrehajthassa;

b) a közigazgatás megszervezése a feladatok gyors és idejekorán történő végrehaj-

tásának szolgálatában;

- kormányszék felállítása, mint harmadfokú közigazgatási hatóság, a miniszté-

riumok csak a tervezéssel, szervezéssel és irányítással foglakoznak;

- kormánybiztosok beállítása;

- központi szerv felállítása az egyes minisztériumoknak a magánfelek részéről

történő megterhelésének kiküszöbölésére;

- a személyügyek központi vezetése érdekében a személyügyek Országos Veze-

tőjének beállítása a miniszterelnök alatt;

c) az állambiztonság központosítása;

d) a hősi halottak, rokkantak, sebesültek, hadiárvák, harcoló honvédek és hozzátar-

tozóinak kötelező nemzetellátásának megszervezése; a közigazgatási vezérkar

előmunkálatainak lefektetése.”106

A rövid időtartamra figyelemmel az első Országépítési Terv irreális célokat tű-

zött ki Vajna belügyminiszter számára, de meglepő, hogy számos intézkedést, köztük az

állambiztonság központosítását, a személyügyek országos vezetőjének kinevezését107,

valamint a hadiesemények folytán károsultak segélyezését – legalábbis rendeleti szinten

– végre tudták hajtani. A közigazgatáshoz szinte csak a tervezés szintjén nyúltak hozzá.

A katonai helyzet, a minisztériumok kitelepítése nem tette lehetővé, hogy az országépí-

tési terv, a mintegy két hónap alatt számottevő eredményeket produkáljon, s már fel sem

merülhetett, hogy – 1945. január 1-jétől egy újabb negyed, vagy féléves terv életbe lép-

tetésével – folytatódjon. Ennek ellenére Szálasi nemzetvezető később elégedettségét

fejezte ki a terv végrehajtásával kapcsolatban és az eredmények mérlegelését követően,

1945. március 2-án a következőképpen mondott köszönetet minisztereinek:

106 Összetartás, 1944. évi (11. évf.) 239. (október 19-i) szám, 3-4. o.
107 Erre végül – mint arról később a pártmegbízottak szerepének tárgyalásakor szó esik – nem belügymi-

niszteri hatáskörben, hanem a 3.828/1944. M. E. számú miniszterelnöki rendelettel, november 1-jei ha-

tállyal került sor. Gál Csabát a személyügyek országos kormánybiztosává és nem országos vezetővé

(amely nem az államigazgatáshoz, hanem a párthoz tartozó funkció lett volna) nevezték ki.



56

„Nemzetvezetői üdvözletem a m. kir. kormány miniszter urainak. Megállapí-

tom, hogy az 1944. október 17-én kelt első Országépítési Tervben megjelölt feladatok

nagy részét – a lehetőség határain belül – a Kormány tagjai végrehajtották s ezzel

vállalt kötelezettségeiknek becsületesen eleget tettek.

Nemzetünk örök hálával tartozik azoknak a férfiaknak, akik szilárd elhatáro-

zással, példát adó önzetlenséggel vállalkoztak megoldhatatlannak látszó feladatra,

nem ismertek veszélyt és fáradságot és csak a nemzet egyetemes érdekeit tekintették.

A Hungarista Mozgalom tagjainak áldozatos munkája mellett elsősorban a

Kormány érdeme, hogy 1944. október 15. után megkezdődhetett a Nemzet félreérthe-

tetlen harcbaállítása Berlin-Róma-Tókió oldalán és az ország erkölcsi, szellemi és

anyagi belső elzüllésének felszámolása.

Most, midőn a munka egyik legnehezebb fejezete lezárult, hálás köszönetemet

és őszinte elismerésemet fejezem ki a Kormány minden egyes tagjának.”108

Az első Országépítési Terv általánosságai mellett – legalábbis belügyi téren – a

kormányfő konkrétabban is kifejezésre jutatta elképzeléseit, ám meglepő, hogy a

Vajnának adott részletesebb direktívákban a hangsúly nem a közigazgatás átszervezésé-

re, hanem a rendvédelemre és az állambiztonsági kérdésekre helyeződött. A miniszter-

tanács későbbi ülésein, illetőleg a személyes egyeztetések során Vajnát október 16-a

után közvetlenül Szálasi a következő utasításokkal látta el (a volt belügyminiszter –

1945. december 11-i – vallomásában109 megadott fontossági sorrendet meghagytam):

1) Tábori Biztonsági szolgálat (TB) néven egy új tábori rendészeti szervezetet

kell létrehozni, a működő tábori csendőri és az 1944. szeptemberétől felállított

harcfegyelem-biztosító alakulatok mellett.

2) A Fegyveres Pártszolgálat (FPSZ) alapjaira támaszkodva a BM alárendeltsé-

gében Fegyveres Nemzetszolgálat (FNSZ) elnevezéssel fel kell állítani egy

karhatalmi testületet, amely egyenértékű a csendőrség és a rendőrség hasonló

funkciót betöltő szerveivel.

108 Hivatalos Közlöny, 1945. március 18-i (20.) szám, 1. o.
109 ÁBTL A-644. 72. o.
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3) Állambiztonsági vonalon Szálasi – Nemzeti Számonkérés (NSZK) néven –

egy új szerv létrehozását rendelte el, amely közvetlenül az ő alárendeltségébe

tartozik, hasonlóan az NSZK-val párhuzamosan felállított, jogi ügyekkel fog-

lalkozó Nemzeti Számonkérő Irodához (később Székhez).

4) Szálasi egy olyan minisztériumi rendelet kidolgozására utasította Vajnát,

amely – legalábbis az újonnan létesítendő intézmények jogszabályi felállításá-

ig – átmenetileg szabályozza a párt szervei és a meglevő közbiztonsági testüle-

tek közötti együttműködést.

5) A zsidósággal kapcsolatosan az új miniszterelnök közölte Vajnával, hogy ma-

gyar állampolgárságú zsidókat csak „kölcsönbe” ad a Német Birodalomnak. A

korábbi kormányzói mentesítésekkel kapcsolatban kijelentette, hogy azokat a

BM-nek felül kell vizsgálnia, és a menetesítések mindössze 10%-át hagyhatja

meg. Később Szálasi ehhez hozzátette, hogy a menlevelekkel rendelkező zsi-

dók ügye ugyancsak felülvizsgálatra szorul. Ezeket külön gyűjtőhelyen (gettó-

ban) kell elhelyezni és a német átutazási vízumot megkapván, biztosítani kell

számukra, hogy minél előbb elhagyhassák az országot.

Szálasi-miniszterelnök – a realitásokat figyelembe véve – lehetetlennek tűnő,

közvetlen utasítása közül a belügyminiszter és a tárca hivatalnokai szinte valamennyit

formailag, a jogalkotás szintjén meg tudták valósítani. A gyakorlat azonban más képet

mutatott: a rendeletileg újonnan létrehozott rendvédelmi szervek (az FNSZ és az NSZK)

„papíron” jól festettek, a gyakorlatban ugyanakkor sohasem épültek ki teljes mértékben,

így egy részüket – a kormányporgram megfelelő passzusának „kipipálása” után – fel is

kellett számolni. A magyar zsidóság tragédiája jócskán túlmutatott azokon az intézkedé-

seken, amelyeket a nyilasok a hatalom átvétele után végrehajtani terveztek. A

„kölcsönzsidók” és a „kötelező emigráció” gondolata bár jól hangzott, távolról sem fed-

te a valóságot. A németek újabb deportálásokat hajtottak végre, a nyilas csoportok ön-

kényeskedései pedig minden elképzelhető méretet felülmúltak.
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2. 2. 2. Szálasi első látogatása a Belügyminisztériumban (1944. október 26.)110

1944. október 26-án Szálasi Ferenc kormányfő – a közintézményeknél tett vizi-

tációi sorában – meglátogatta a Magyar Királyi Belügyminisztériumot is. Miután beszé-

det intézett a díszeterembe rendelt – az elbocsátások, felfüggesztések és önkényes tá-

volmaradások következtében megcsappant – tisztviselői karhoz, szűk körben tárgyalt a

minisztérium vezető tisztviselőivel is. Szálasi türelmesen meghallgatta beszámolóikat,

amelyekben a belügyi hivatalnokok rövid bemutatkozás keretében ismertették szerveze-

ti egységük mibenlétét és feladatrendszerét. Szálasi mindegyik felszólalás után kom-

mentálta a hallottakat és valamennyi tisztviselőt utasításokkal látott el.

A hosszas miniszterelnöki vizitáció utolsó etapjában Szálasi a BM legfelsőbb

vezetésével folytatott megbeszéléseket a kormány elképzeléseiről. A szűk körben zajlott

megbeszélésen – Vajna belügyminiszteren kívül – valószínűleg már jelen volt: Láday,

Palásthy és Szecsey György (később kinevezett) államtitkárok, valamint Orendy Nor-

bert csendőr alezredes. A kormányfő által ismertetett elképzelések a jelenlevők többsé-

ge számára már nem hatottak az újdonság erejével. Ezek a hatalomátvétel utáni napok-

ban, az első Országépítési Terv BM-re vonatkozó fejezetéből, valamint az egyéni szóbe-

li konzultációk során elhangzottakból már ismertek voltak.

A miniszterelnök személyesen, ismételten utasítást adott a Magyar Királyi

Csendőrség és Rendőrség átszervezésére oly módon, hogy mindkét szervezet (különö-

sen a rendőrség) a jelenleginél nagyobb mértékben „katonásíttassék”. Elképzelése sze-

rint a rendőrséget fokozatosan a csendőrséghez hasonló, katonailag szervezett testületté

kell átalakítani111, míg a csendőrség gyalogzászlóaljainak szervezését fokozott ütemben

folytatni és bővíteni kell.

110 A rendelkezésre álló iratanyagban (elsősorban a háború utáni jegyzőkönyvekben) vannak utalások

arra, hogy Szálasi-kormányfő többször tett látogatást a Belügyminisztériumban, ám azok időpontjáról

és részleteiről már nem esik szó. Bár a minisztérium állományának egészét érintő, nagyobb szabású

szemlére csak egy alkalommal került sor, nem zárható ki, hogy a miniszterelnök 1944. október 26-át

követően is járt a minisztérium épületében és folytatott ott egyeztetéseket a BM vezetésével.
111 A nyilas vezetés úgy kezelte a rendőrség militarizálásának kérdését, mintha a kezdeményezés tőlük

származott volna, holott a Sztójay Döme vezette magyar királyi kormány 1944. június 21-i miniszterta-

nácsi ülésén már döntést hozott a rendőrség „katonailag szervezett testületté történő átszervezéséről”. A
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Szálasi elrendelte egyúttal az Államvédelmi Központ (ÁvK) felszámolását és

megismételte abbéli óhaját, hogy Nemzeti Számonkérés (NSZK) néven ahelyett egy új

nyomozócsoportot hozzanak létre.112 Nagyrészt már Szálasi kormányfő látogatása előtt

ismert volt, hogy a párt terveinek megvalósítására, az új rendvédelmi szervek felállításá-

ra kik kapnak megbízást. A kinevezéseket Szálasi miniszterelnök és Vajna belügymi-

niszter az értekezleten szóban, újfent megerősítette, noha a legtöbben már kijelölt be-

osztásuk szerint működtek a minisztériumban, vagy éppen útban voltak Budapestre,

hogy elfoglalják új beosztásukat.

A rendőrség átszervezésére Hódosy Pál nyugállományú csendőr ezredes kapott

felhatalmazást, míg a csendőrség szervezetrendszerének újragondolásával Temesváry

Endre csendőr vezérőrnagyot, a csendőrség felügyelőjét bízták meg. Kettejük munkáját

Finta József vezérőrnagy, a csendőrség és a rendőrség később kinevezett felügyelője

irányította. Az NSZK felállítását és megszervezését, a működés részleteinek kidolgozá-

sa – a korábbi megbeszéléseknek megfelelően – Orendy Norbert csendőr alezredes fel-

adata lett.

Személyi kérdések terén egyedül a BM VII. (közbiztonsági és igazgatásrendé-

szeti) osztály vezetői beosztása maradt nyitott. Az egyik megbeszélés során Kudar La-

jos csendőr alezredes, az éppen felszámolás előtt álló Államvédelmi Központ helyettes

vezetője javasolta Ládaynak e posztra Hajnácskőy László csendőr ezredest, a m. kir.

pécsi IV. csendőrkerületi parancsnokság parancsnokát, akit az államtitkár október 25-i

hatállyal, azaz egy nappal Szálasi BM-ben tett látogatása előtt bízott meg a minisztéri-

um VII. osztályának vezetésével.113 Hajnácskőy a kormányfői vizitáció idején valószí-

nűleg még úton volt Pécsről Budapestre, így a miniszterelnöki eligazításon nem vett

részt.

minisztertanács ezen elvi határozatát a június 25-én közzétett, 2.300/1944. M. E. sz. rendelet részletez-

te, amelynek értelmében a rendvédelmi szerv átszervezését július 1-jével meg kellett volna kezdeni. A

kutatás jelenlegi adatai szerint a végrehajtásról szóló rendeletek, intézkedések nem láttak napvilágot és

a testület gyakorlati átszervezésére 1944 októberéig nem került sor. A minisztertanács ülésének jegyző-

könyvét közzétette: Karsai László - Molnár Judit, in: A magyar Quisling-kormány… 748-756. o., a

rendelet szövegéhez lásd: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. június 25-i (142.) szám, valamint

Honvédségi Közlöny (Szabályrendeletek). 1944. július 26-i (31.) szám.
112 ÁBTL V-130.792. 80-82. o.
113 ÁBTL V-130.792.  80. o.
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A kormányfői látogatás utáni napokban Láday államtitkár lázas munkába kez-

dett, hogy az újonnan felállított intézmények és vezetőik kinevezésének, továbbá a tör-

vényességi háttér kérdéseit egyeztesse a Honvédelmi Minisztériummal, illetve az érin-

tett egyéb államigazgatási szervekkel. A hivatalos kinevezésekre, valamint az új intéz-

mények felállítására – Láday előkészítő munkája nyomán – zömmel 1944. november 1-

jei hatállyal került sor. Ezzel egyidejűleg több, vezető beosztáshoz jutott csendőrtisztet

magasabb rendfokozatba neveztek ki, így november 1-jei hatállyal Finta József altábor-

nagy, Orendy Norbert ezredes, Hódosy Pál pedig vezérőrnagy lett.114

2. 2. 3. A Szálasi-kormány belügyminisztériumának rendeletei115

Amikor a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom átvette a hatalmat, a

kormányzás módszertana, a kizárólagos hatalomgyakorlás szempontjából kedvező hely-

zetben találta magát. A német-lengyel háború kitörése napján, a Teleki-kormány az

1939. évi II. törvénycikk (honvédelmi törvény) 141. §-ának (2) bekezdése alapján kiált-

ványban jelentette be a kivételes hatalom bevezetését, amely lehetővé tette a mindenko-

ri kormány számára, hogy törvények helyett rendeleti úton kormányozzon olyan ügyek-

ben is, amely egyébként az országgyűlés hatáskörébe tartozott.

A kormányzati intézkedések súlypontja így a rendeletekre helyeződött, majd a

Sztójay-kormány egyik utolsó intézkedésével – ugyancsak az 1939-es honvédelmi tör-

vényre hivatkozva – betiltotta a politikai pártok működését, és vagyonukat zár alá he-

lyeztette. (Meglepő, hogy a korszakkal foglalkozó egyes történeti munkák – valószínű-

leg az 1960-70-es években elterjedt nézeteket átvéve – még ma is, tévesen állítják, hogy

a pártok működését a Szálasi Ferenc vezette kormány függesztette fel, 1944. október

15-16. után.116)

114 Szakály: MKFV… 100. és 138. o.
115 E fejezetben csak a lakosságot és a közigazgatást érintő belügyi rendeleteket tekintjük át, míg az egyes

BM-nek alárendelt szervezetek felállításával, működésével kapcsolatos – többnyire zárt kezelésű (res.)

– rendelkezéseket az adott intézménnyel foglalkozó fejezetben tárgyaljuk. A belügyminisztérium által

1944. október 16. és 1945. áprilisa között kiadott, illetve kihirdetett rendeletekhez lásd 2. számú mel-

lékletet.
116 Püski Levente: A Horthy-rendszer. (Budapest, 2006.) 284. o.
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Noha a hatalom átvételére készülő nyilasoknak kétségtelenül nem kedvezett a

politikai szervezetek működésének felfüggesztése, a jogszabály csaknem két hónappal

később, kormányrakerülésük után mégis jól jött. Vajna belügyminiszter – élve törvény

adta jogosítványaival – a hungarista hatalomátvétel után azonnal intézkedett, hogy a

politikai szervezeteknek a Sztójay-kormány idején bevezetett tilalma alól mentesítsék a

Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalmat, lehetővé téve ezzel a legális működést és

– ami talán fontosabb – zár alá vett vagyonának azonnali visszaszolgáltatását.

Az egypárti diktatúrát rendhagyó módon megvalósító, október 17-i keltezésű,

majd a következő napon kihirdetett, 202.800/1944. VII. számú BM rendelet a követke-

zőket mondta ki:

„A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalmat a politikai pártok feloszlatásá-

ról szóló 3.080/1944. M. E. számú rendelet hatálya alól kiveszem és megenge-

dem [kiemelés tőlem – K. Z. A.], hogy a párt a fennálló törvényes rend keretei

között teljes politikai párttevékenységet folytasson.

Utasítom az összes rendőrhatóságokat, hogy a pártnak a 3.080/1944. M. E. szá-

mú rendelet alapján zár alá vett vagyonát a zár alól azonnal oldja fel és bocsás-

sa a párt vezetőségének rendelkezésére.”117

Csaknem egy hónappal később, november 13-án Vajna belügyminiszter a

politkai szervezetek működését korlátozó jogszabályt érintően egy újabb enyhítést tett a

jobboldali pártok irányába. Kiadatott egy bizalmas rendeletet, amellyel lehetővé vált,

hogy a Magyar Élet Pártja, az Erdélyi Párt, a Magyar Megújulás Pártja, valamint a Ma-

gyar Nemzetiszocialista Párt hozzáférjen a nyáron lefoglalt iratanyagaikhoz, és azokat a

szovjet csapatok elől nyugatra szállíttassa, mert – mint a rendelet indokolta – „nem kí-

vánatos, hogy előre nem látható események következtében a volt jobboldali pártok ira-

tai, különösen tagnévsoraik ellenséges kézre kerüljenek.”118 A miniszter utasítása nem-

csak óvintézkedésként értékelhető, hanem egyúttal egy, a kormányban közreműködő

koalíciós partnerek számára tett gesztusként is.

117 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október 18-i (237.) szám. 1. o.
118 Sorsforduló I. 144-145. o.
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A nyilas párt működésének legalizálása és vagyonának visszaszolgáltatása után a

kormány hozzáfoghatott ahhoz, hogy a párt számára minél nagyobb szerepet teremtsen

az államigazgatásban. Ennek érdekében számos olyan miniszteri rendeletet bocsátottak

ki, amellyel a párt túlzott közhatalmi jelenlétét – sokszor utólag kiadott, pótlólagos ren-

deletekkel – legalizálták. A pártkormányzás legfontosabb elemét a pártmegbízottak ké-

pezték, akik a hatalom megszerzését követően, azonnal megjelentek a központi állam-

igazgatási szervek és a helyhatóságok vezetőinek környezetében.

Szálasi  különösen  a  végrehajtó  hatalom  Dunántúlra  telepítése  után  kezdett  a

kormányzásban – háttérbe szorítva a minisztériumokat – egyre nagyobb mértékben a

pártra támaszkodni.119 Vajnának, illetve a vezetése alatt álló tárcának a párt funkcióit

kiterjesztő törvényelőkészítő munkában – a hungarista mozgalom törvényes működését

lehetővé tevő rendelet megszövegezése, majd kibocsátása után – már nem volt jelentős

szerepe, mint ahogy a belügyminisztérium hatalma és közigazgatási szerepköre is

– részben a háborús viszonyok, részben az egyes feladatok más intézményekbe való

„kiszervezése” miatt –  mérsékeltebbé vált.

Az október 17-i minisztertanácson a Szálasi-kormány számos, azonnali hatállyal

életbe lépő intézkedésről határozott. A belügyet érintően többek között döntöttek arról,

hogy „a közrend fokozottabb biztosítása érdekében” enyhítik az átmenetileg bevezetett

esti kijárási tilalmat, újra megnyitják a mozikat és a színházakat120,  valamint  a  sör-  és

borfogyasztás engedélyezésével lazítanak az alkoholtilalmon is.121 Vajna Gábor – nyil-

vánvalóan a lakosság, nyilasok iránti szimpátiájának megnyerését is célzó – döntésekkel

kapcsolatos rendeleteket a következő napokban ellenjegyezte, majd azokat október 19.

és 22. között sorra kihirdették.

Részben a közbiztonság és a közrend helyreállítását célozta a kormány azon in-

tézkedése, hogy kötelezték a civil lakosságot a náluk lévő lőfegyverek és lőszerek be-

szolgáltatására. A feladat végrehajtása – mint illetékes hatóságra – a Belügyminisztéri-

119 Teleki: Nyilas uralom… 222. o.
120 A rendelet értelmében a színházak és „mozgófényképüzemek”, valamint más szórakozóhelyek október

19-től reggel 09.30-tól este 21.30-ig, míg a nyilvános étkezőhelyiségek 22.00-ig tarthattak nyitva.

(Lásd ehhez: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap, 1944. évi 238. sz., október 19., 1-2. o.) Később a

nyitva tartás engedélyezett időtartamát többször módosították.
121 Ránki György – Pamlényi Ervin – Tilkovszky Lóránt – Juhász Gyula (szerk.): A Wilhelmstrasse

és Magyarország – Német diplomáciai iratok Magyarországról. (Budapest, 1968.  A továbbiakban: A

Wilhelmstrasse…) 905. o.
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umra hárult, amely az erről szóló (204.140/1944. VII. a. számú) rendeletet november

14-én hirdettette ki. Ezzel párhuzamosan megkezdték a korábban kibocsátott fegyvervi-

selési engedélyek bevonását, majd a felülvizsgálatokat követően az újak kiadását. A

lakosságnál lévő lőfegyverek és lőszerek nyilvántartásbavételét célzó folyamatot, vala-

mint az új engedélyek kiállítását – a helyi rendőrhatósági szervek útján – a Hajnácskőy

László csendőr ezredes vezette BM VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály

felügyelte.122

A háborús viszonyok következtében főképp az ország keleti területein számos

közszolgálati alkalmazott hagyta el lakó- és munkahelyét, és indult el a főváros és a

Dunántúl irányába.123 Foglalkoztatásukat a nyilas kormány rendezni kívánta, ezért

Vajna belügyminiszter, valamint dr. Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter októ-

ber 21-én egy újabb – a Lakatos-kormány korábbi intézkedését kiegészítő – közös ren-

deletet adott ki. „A hadműveletek következtében állomáshelyükről eltávozni kényszerült

közszolgálati alkalmazottak szolgálati beosztása” tárgyában kiadott, 49.400/1944. B. M.

rendelet rögzítette, hogy a kormány érdeke az elmenekült közalkalmazottak mielőbbi

munkába állítása, illetőleg „munkaerejüknek azonnali felhasználása”.

122 A Szálasi-per… 469. o. Vajna népbírósági pere során azt állította, hogy a fegyverek és a viselési-tartási

engedélyek felülvizsgálatára részben azért került sor, hogy megakadályozzák a nyilas bandák önké-

nyeskedéseit. Ez azonban nem felelhet meg a valóságnak, mivel az atrocitások zömét elkövető Fegyve-

res Pártszolgálatot egy rendelettel a fegyveres erők részévé tették, s mint ilyen nem számított civil

szervnek. A valóság az volt, hogy a katonai prioritások miatt a – Fegyveres Pártszolgálattal, majd

Fegyveres Nemzetszolgálattal – gyarapodott karhatalmi szerveknek nem jutott elegendő kézifegyver. A

rendelet tehát – Vajna állításával ellentétben – éppen azt a célt szolgálta, hogy a párt félkatonai szerveit

fegyverhez juttassák. (A korszakot átélt emberek beszámolóiból nem egyszer kitűnik, hogy a párt fegy-

vereseinél sokszor nem katonai eszközök, hanem pl. vadászpuskák és revolverek voltak.) Miután a nyi-

las kormány szorgalmazta a rendőrség „katonásítását”, az addig korlátozottan felfegyverzett testület

felszerelése tovább növelte a kézifegyverek iránti igényeket.
123 A M. Kir. Fővezérség, a kiürítés végrehajtása tárgyában, 1944. szeptember 29-én kiadott utasításában

(lásd: Sorsforduló I. 11-15. o.) úgy foglalt állást, hogy a polgári közigazgatásban szolgálatot teljesítő

tisztviselői kar (beleértve a rendőrséget is) lehetőleg maradjon a helyén, s engedélyezte azt is, hogy egy

esetleges szovjet megszállás után hivatalt vállaljanak. Ennek ellenére számosan a menekülést választot-

ták. Számukra felvevőterületeket, majd lakhatási lehetőségeket jelöltek ki, különböző akciókat kezdtek

szervezni segélyezésükre. A nyilasok hatalomra kerülését követően Szálasi miniszterelnök – mint arról

később szót ejtünk – a teljes személyi és dologi kiürítést szorgalmazta, amelynek kivitelezésével Farkas

Ferenc altábornagyot bízta meg.
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A lakó- és munkahelyüket a hadműveletek következtében elhagyó közalkalma-

zottaknak (tanárok, orvosok, irodai tisztviselők, számtisztek, stb.) kötelessége volt, hogy

a befogadó település „elöljáróságán” (községi iroda, a város polgármestere) jelentkez-

zen. Számukra az érintett önkormányzati szerveknek – ha katonai szolgálattételre nem

kapott behívást – a képzettségének megfelelő munkát kellett biztosítani. Ha ez helyben

nem volt megoldható, értesíteni kellett a belügyminisztériumot, amely központilag gon-

doskodott a menekült közalkalmazottak munkába állításáról.124 Az erőfeszítések ellené-

re – mint később látni fogjuk – a menekültek foglalkoztatását csak felemás módon sike-

rült megoldani.

Az első Országépítési Terv a M. Kir. Belügyminisztérium számára előirta, hogy

dolgozzon ki új szabályozást a hadigondozottak segélyezésére. A BM I. (törvényelőké-

szítő) osztálya november közepére állította össze a hadigondozási rendszer újjászerve-

zésére vonatkozó (3.500/1944. ME számú) rendeletet, amely tételesen felsorolta, hogy

kik azok a személyek, akik annak keretében ellátásra és segélyezésre jogosultak, meg-

határozta, hogy a támogatás mértéke mekkora lehet. A rendelet végrehajtására vonatko-

zó konkrét (1.200/1944. hg. BM számú) jogszabályt Vajna belügyminiszter 1944. no-

vember 27-én látta el kézjegyével, majd december 1-jei kihirdetését követően lépett

hatályba.125

A „honvédelmi miniszterrel egyetértésben” kiadott rendelet centralizálta a hadi-

gondozás addigi gyakorlatát és a kapcsolatos jogokat, feladatokat és kötelezettségeket a

belügyminiszter személyében egyesítette, amelynek közvetlen alárendeltségében műkö-

dött az Országos Hadigondozó Hatóság (OHH). A továbbiakban ez a szerv felügyelt

valamennyi a hadigondozásban illetékes területi szervet, alárendeltségébe tartoztak a

járási, városi és kerületi hadigondozó tisztek, akiknek a hadigondozással, a hadisegélye-

zéssel és a hadbavonultak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységükről időszakos

jelentést kellett összeállítaniuk az OHH számára.

Az iratanyag hiányosságai miatt nem rendelkezünk információkkal az OHH mű-

ködéséről. Kétségtelen, hogy – a háborús viszonyok közepette – valami meg tudott va-

lósulni a fegyveres erők szociális ellátási rendszerének egységesítéséből. A rendelet

után, újonnan létesített fegyveres testületeket érintően a tárgyban újabb szabályozást

kellett kibocsátani.

124 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október 22-i (241.) szám. 1. o.
125 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. december 1-jei (274.) szám. 1. o.
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A hatalomátvételt követő hetekben sietve kiadott belügyi rendeletek után a mi-

nisztériumi hatáskörben kiadott jogszabályok száma csökkent, amely feltehetően Buda-

pest elhagyásával hozható összefüggésbe. A november végétől kiadott rendeletek leg-

többje egyes, újonnan felállított intézményekhez köthető és többnyire pótlólagos, illetve

kiegészítő jogszabályok voltak, és mire közzétették az adott szervezet már rég felállt és

működött.

Figyelemre méltó, hogy a nyilas kormányzat kínosan ügyelt arra, hogy döntései-

hez törtvényes hátteret teremtsen. A rendelkezésükre álló idő rövidségét érzékelteti,

hogy a sietve megvalósítani kívánt „országépítéssel” a minisztériumok törvényelőkészí-

tő osztályai egyszerűen nem tudtak lépést tartani. Számtalan esetben tapasztalható, hogy

a már meghozott – személyekkel, intézményekkel kapcsolatos – döntések csak hetekkel

később láttak napvilágot a közlönyök hasábjain.

Ez a jelenség a nyilas Belügyminisztérium fennmaradt iratanyagában is tetten

érhető. A dr. Argalás Lajos miniszteri osztálytanácsos vezette I. (törvényelőkészítő)

osztály – különösen Budapest elhagyása után – tucatszám ontotta a törvény- és rendelet-

tervezeteket, amelyek elsősorban a gyógyszerellátást, az újonnan felállított fegyveres

testületek működését és a nyilas párt tagjait illető kedvezményeket szabályozó rendel-

kezések voltak.

Az irattárban fennmaradt rendelettervezetek közül azonban elenyésző azoknak a

száma, amelyeket végül kihírdettek, és hatályba léptek. Ennek egyrészt az volt az oka,

hogy a kormány egy idő után felhagyott nagyszabású terveivel (pl. a kormányszékek

felállításával), illetőleg egyre fogyott az a nyomdai kapacitás is, amely az államigazga-

tási munkát támogatta. A napilapok mellett – különösen a dunántúli időszakban, amikor

már szinte csak Sopronban és Szombathelyen működtek nyomdák – folyamatosan raci-

onalizálni kellett a hivatalos kiadványok megjelentetését is.
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2. 3. A nyilas Belügyminisztérium és a vészkorszak zsidósága tragédiájá-

nak utolsó felvonása

2. 3. 1. A BM és a nyilas csoportok túlkapásai

A Holocaust magyarországi története újabb felvonásának jelképes nyitányát a

Magyar Rádió október 15-i elfoglalása jelentette, amelyet követően az étert betöltő nyi-

latkozatok között egyre élesebb antiszemita kijelentések hangoztak el. A főváros utcáit

felfegyverzett nyilas csoportok árasztották el és kontrollálhatatlan, fékevesztett erőszak-

hullám vette kezdetét. A forradalmi hangulatban lévő nyilas „bandák” pusztításának

elsősorban zsidó származású állampolgárok voltak kitéve, akik csillagos házakban és

különböző munkaszolgálatos alakulatoknál igyekeztek meghúzni magukat. A hatalom-

átvétel első hetében több száz zsidó vesztette életét.

Az 1944. október 16-án hivatalba lépő új kormány számos figyelmeztetést ka-

pott a párt félkatonai szervezetei által elkövetett visszaélésekről. Azon a napon (17-én),

amikor Vajna belügyminiszter átvette hivatala vezetését, az első panasz – amellyel

szembesült – az utcán garázdálkodó, a budapesti zsidósággal kegyetlenkedő nyilas ban-

dákkal, pártszolgálatosokkal volt kapcsolatos.126

Noha háború utáni vallomásában felsorolja, hogy ez ellen milyen intézkedéseket

léptetett életbe, ám a valóságban inkább megpróbálta „rendezett” keretek közé szorítani

az egyre nagyobb méreteket öltő, zömmel önkényes zsidóellenes megmozdulásokat, és

egyúttal igyekezett kezelhetővé tenni az egyre inkább önállósodó nyilas bandákat. A

Vajnához eljutó panasz pontos forrásáról nem rendelkezünk információkkal. Nem zár-

ható ki, hogy mögötte (pillanatnyi) német érdekek húzódtak meg. A zsidóellenes atroci-

tásokról október 18-án Veesenmayer követ is jelentést tett Berlinnek, amelyben tájékoz-

tatta a Wilhelmstrassét, hogy a zsidók ellen napirenden lévő egyéni kilengéseket és

gyilkosságokat az új kormány „megszüntetni szándékozik”.127

A (párt)állami terror egy sajátos formája ütötte fel a fejét Magyarországon. En-

nek során – az esetek többségében – az erőszakot nem „felülről lefelé” kezdeményezték,

hanem az állampárt „csak” megtűrte, netán támogatta az egyre önkényesebbé váló, fel-

fegyverzett nyilas csoportok spontán dúlását, amelyek elenyésző felsőbb irányítás mel-

126 A Szálasi-per… 414. o.
127 A Wilhelmstrasse… 904. o.
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lett folytatták a letartóztatásokat, fosztogatásokat és önkényes kivégzéseket.128 Nem

kétséges, hogy a BM tehetett volna ezek ellen, ám az attrocitásokról a belügy józanab-

bul gondolkodó tisztviselői, csendőr- és rendőrtisztjei nem is rendelkeztek információk-

kal, vagy ha mégis, úgy a legfelsőbb szintekről akadályozták meg az eljárások lefolyta-

tását.

A párt csapatainak önkényeskedéseiről a rendőrség és a csendőrség területi szer-

vei révén számos jelentés érkezett a Belügyminisztériumba, amelyek közül többet a VII.

(közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály október 25-én kinevezett vezetője,

Hajnácskőy László csendőr ezredes fel is terjesztett. Az osztály egyik, a pártszolgála-

tosok „vagyon elleni kilengéseit” összesítő jelentését Vajna miniszter Szálasihoz is to-

vábbította, aki ráírta, hogy miután a párttagok hosszú ideig illegalitásban és elnyomás-

ban éltek, az első időkben „megengedő” (!) magatartást kell tanúsítani velük szemben.

Vajna a miniszterelnök – nem hivatalos – utasítását személyesen is továbbította a BM

vezetése – köztük Hajnácskőy VII. osztálya – felé, amely a nemzetvezető félhivatalos

iránymutatása után kénytelen volt szemet hunyni a nyilas csoportok ténykedése felett.129

Dr. Csizmadia Béla rendőrfőtanácsos, a M. Kir. Rendőrség Budapesti Főkapi-

tánysága Bűnügyi Osztályának vezetője, a fegyveres nyilas csoportok fosztogatása és

kegyetlenkedései kapcsán október végén személyesen kereste fel a BM VII. osztályán

Árbócz János csendőr ezredest, a közbiztonsági alosztály vezetőjét. Elpanaszolta, hogy

a Budapest területén talált zsidó származású személyek holttestei ügyében nem lehet

lefolytatni a nyomozásokat tekintettel arra, hogy a nyilas párttagokat érintően csak a

párt előzetes engedélyével lehet vizsgálatokat kezdeményezni. Árbócz a mondottak ha-

tására Csizmadiával együtt felkereste Gera Józsefet, a pártépítés országos vezetőjét.

Gera ígéretet tett a bűnösök kiszolgáltatására, ám pár héttel később arról tájékoztatta

Árbóczot és Csizmadiát, hogy nem sikerült eredményt elérnie, de utasította a rendőrfő-

tanácsost a szükséges nyomozati intézkedések megtételére. Az esetleges nyomozások

eredményeiről nem rendelkezünk információkkal.130

128 Európa történetében hasonló helyzet alakult ki Olaszországban, Mussolini hatalomátvételét követő

időszakban, 1925-ig, majd az olasz fegyverszünet után és az ún. salói köztársaság idején 1943-45-ben.

Lásd ehhez: Ormos Mária: Mussolini. (Budapest, 2001.), valamint Földesi Margit – Stella Szonja:

Egy másik vesztes. Olaszország 1943-1947. (Budapest, 2006.)
129 A Szálasi-per… 600-603. o.
130 ÁBTL V-99.159. 32. o.
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A rendvédelmi szervek – részben humánus megfontolások, részben pedig a vég

közeledtének érzése miatt – nem szívesen működtek együtt a nyilas párt kerületi szerve-

ivel, és vonakodva vettek részt a gyalogos deportálásokban, illetve az újabb, ezúttal a

fővárost érintő gettósításokban. Számos alkalommal előfordult, hogy a rendőrség és a

csendőrség, valamint a párt területi szervei között nézeteltérés alakult ki. A Zuglóban

tevékenykedő nyilas fegyveresek például nap, mint nap kísértek be különböző indokok-

kal zsidókat a XIV. kerületi rendőrkapitányságra, ám egy idő után észrevették, hogy a

rendőrök elengedik őket. Ezért elhatározták, hogy saját hatáskörükben likvidálják a ne-

kik nem tetsző személyeket. Az első ilyen tömeges gyilkosságra november 12-én került

sor.131

Noha a rendvédelmi szervek vezetői több alkalommal szóvá tették a zsidósággal

szemben elkövetett kegyetlenkedéseket, mind a rendőrségnek, mind pedig a csendőr-

ségnek – ahogy a Sztójay-kormány idején, úgy a nyilas korszak alatt is – közre kellett

működnie a zsidóellenes intézkedések végrehajtásában. Ezeket a csendőri, rendőri egy-

ségek a nyilas párt szerveivel közösen hajtották végre, és „közelről”, lábhoz tett fegy-

verrel nézték végig az elkövetett bűntetteket. A nyilas korszak idején a zsidóságot érintő

rendeletek végrehajtásában már nem is annyira a rendvédelmi testületek, hanem a párt

fegyveres csoportjai játszottak meghatározó szerepet, amelyek tagjai az egyes akciók-

ban jó lehetőséget láttak az egyéni haszonszerzésre.

Nem egyszer előfordult, hogy egy-egy tömeges akció kapcsán a nyilas csoportok

sereglettek a kirendelt rendőrök, csendőrök köré és a végrehajtás során gyakorlatilag

felügyelték a hagyományos rendvédelmi szervek munkáját, vagy akár önhatalmúlag

átvették az irányítást. A rendőrség és a párt fegyveresei közötti ellentétek a főváros ost-

roma idején csúcsosodtak ki.

Számos rendőr mellett a Budapesten rekedt rendőri erők parancsnoka, Sédey

Gyula rendőr vezérőrnagy és segédtisztje, Gyulay Gyula rendőr százados is igyekezett

segíteni a zsidókon. A nyilas párt rendőri összekötője, Szalay Pál ugyancsak lehetőségei

határát feszegetve támogatta az üldözötteket. Egyes adatok szerint a nyilas csoportok

túlkapásai következtében Budapesten, az embermentők minden igyekezet ellenére

17.000 zsidó vesztette életét.132

131 Ungváry: Budapest ostroma… 234. o.
132 Braham: A népirtás… 2. kötet, 948. o.
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A nyilas párthoz közel álló rendőrtisztek közül több, így maga Hódosy Pál ve-

zérőrnagy, a M. Kir. Rendőrség felügyelője is szót emelt a gyilkosságok ellen, ám ezt –

néhány nyilas képviselővel egyetértésben – elsősorban azért tette, mert véleménye sze-

rint az utcán fekvő, temetetlen holttestek kiválthatták a lakosság zsidóság iránti szimpá-

tiáját. Szerinte ez a lakosság kiterjedt ellenállásához vezethetett, amelynek kezelésére

nem állt rendelkezésre elegendő karhatalmi erő. Hódosy állítólag kijelentette: „Nem az

a baj, hogy zsidógyilkosságok vannak, csak a módszerben van a hiba. Nem szabad a

holttesteket kirakni az utcára, hanem el kell őket tűntetni.”133

2. 3. 2. A Belügyminisztérium és a deportálások felújítása – Európai utolsó gettói

Az 1944. október 15-16-i hungarista hatalomátvétel idejére a zsidó vallású, illet-

ve származású magyar állampolgárok lélekszáma mintegy az egyharmadára zsugoro-

dott. A Sztójay-kormány idején – 1944. július 10-ig, Horthy kormányzó további kiszál-

lításokat megtiltó rendelkezéséig – a mintegy 900.000 fős közösség körülbelül felét,

elsősorban a vidék lakosságát (437.402 főt) deportálták. A német-magyar szervek hiva-

talos becslése szerint 1944. október 31-én körülbelül 462.000 magyar állampolgárságú

zsidó tartózkodott még Magyarországon: zömmel Budapesten, illetőleg teljesített hon-

védségi munkaszolgálatot.134

A magyarországi zsidó közösség (újabb) meghurcolásának története a Szálasi-

kormány alatt – szemben a nyári hónapok rideg tervszerűséggel végrehajtott tömeges

deportációjával – sok ezer egyéni tragédia összességében ragadható meg. A kormányzat

által megtűrt, sőt támogatott erőszaknak áldozatul esett, önkényesen kivégzettek száma

pontos adatokban nem fejezhető ki. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

és a Magyar Zsidó Levéltár – a háború utáni eljárások során, valamint a Deportáltakat

Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) által felvett tanúvallomások, jegyzőkönyvek és

beszámolók révén – ezerszámra őrzi a szenvedők beszámolóit, amelynek teljes körű

feldolgozása még várat magára.

133 Lévai Jenő: Szürke könyv a magyar zsidók megmentéséről. (Budapest, 1947.), 120. o.
134 A Wilhelmstrasse… 908-909. o. A holocaust pontosabb, részletesebb adataihoz lásd: Karsai László:

Holokauszt. (Budapest, 2001.)
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Tekintettel arra, hogy a Holocaust magyarországi történetét, beleértve a vészkor-

szak nyilas fejezetét is az elmúlt évtizedek során már számosan feldolgozták135, az aláb-

biakban – már csak terjedelmi, tematikai megfontolások miatt is – a belügyminiszter és

a Magyar Királyi Belügyminisztérium abban betöltött, szűkebben vett szerepére össz-

pontosítunk. Vajna Gábor belügyminiszter és a Belügyminisztérium számos tekintetben

érintettje, sőt felelőse volt a zsidósággal szembeni (újabb) erőszakhullámnak és a kor-

mány által életbe léptetett (további) jogfosztó intézkedéseknek. Vajna Gábor rendeletei

azonban sok esetben nem a tárcához, mint inkább a pártban betöltött prominens szere-

péhez voltak köthetők.

A M. Kir. Belügyminisztérium közigazgatási funkciói, illetőleg a rendvédelmi

szervek feletti felügyeleti jogköre révén vált a kormányzat – hungarista propaganda

szerinti: „aszemita” – zsidóellenes intézkedéseinek részesévé. Saját hatáskörében csak

néhány, a zsidósággal kapcsolatos rendeletet bocsátott ki, hiszen a Jaross-Endre-Baky

„trió” már hatályba léptette a fontosabb – az első és második zsidótörvényen túlmutató,

további – jogfosztó intézkedéseket. A Vajna vezette minisztérium rendeleteinek egy

része belső utasításokat (res.) tartalmazott ezért nem hirdették ki, más részük pedig –

mellőzve a jogszabályalkotás formai kritériumait – azért nem került bele a közlönyökbe,

mert azokat plakátok, falragaszok formájában136, illetőleg a párt lapjainak hasábjain

jelentették meg. Mindemellett számos, a miniszterelnökség által kibocsátott rendelet a

magyar zsidósággal kapcsolatos intézkedési kötelezettséget írt elő a BM számára.

Vajna a nyilas kormányzat zsidópolitikájának végrehajtásában – Kovarcz mellett

– meghatározó szerepet játszott. Egyfelől belügyminiszterként tartotta a kapcsolatot a

német hatóságokkal, de érintettje volt a semleges követekkel való egyezkedéseknek is,

majd később az általa vezetett tárca alá rendelték a Zsidó Javakat Kezelő Kormánybiz-

135 A Holocaust magyarországi történetéhez lásd (a teljesség igénye nélkül): Randolph L. Braham, Szita

Szabolcs, Karsai László, Molnár Judit, Gyurgyák János, Haraszti György, Sipos Péter, Teleki Éva, Ká-

dár Gábor, Vági Zoltán és Tilkovszky Lóránt publikációit.
136 Vajna egyik első, 1944. október 18-i közleményében maga is leszögezte, hogy a zsidókat érintő sza-

bályrendeleteket plakátokon teszik közzé. Közleményében egyúttal – összhangban a kormány, kezdet-

ben mérsékelt zsidópolitikájával, amellyel a semleges államok elismerését kívánták megnyerni – kije-

lentette, hogy „senki se legyen a zsidók önkéntes vagy önjelölt bírája”. Ezen túlmenően azonban sem-

mit nem tett annak érdekében a budapesti utcákat jellemző tömeges erőszaknak véget vessen. A bel-

ügyminiszter közleményét teljes terjedelmében közzétette: Lévai Jenő (szerk.): Eichmann in Hungary.

Documents. (Bp. 1961.) 145-146. Idézi: Braham, Randolph L.: A népírtás politikája. A holocaust

Magyarországon. 2. kötet. (Bp. 1997. A továbbiakban: Braham: A népírtás…) 912. o.
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tosságot. Ezek által mind a tárca vezetője, mind pedig a minisztérium tevékeny szerepet

vállalt nemcsak a gyalogos deportálások útba indításában, majd Európa utolsó gettóinak

felállításában, de a zsidóság vagyonának „államosításában” is.

A fővárosban október 16-át követően a zsidóság ellen koncentrálódó erőszak ál-

talános jelenséggé vált, és az országot megszállás alatt tartó német hatóságok a hunga-

rista hatalomátvételben hamar meglátták a lehetőséget az „Endlösung” magyarországi

fejezetének lezárására. A Birodalmi Biztonsági Főhivatal (Reichsicherheitshauptamt,

RSHA) vezetése, Otto Winkelmann SS-Obergurppenführer, a magyarországi SS- és

rendőri erők legfelső parancsnokának sürgetésére azonnal Budapestre küldte Adolf

Eichmann SS-Obersturmbannführert137, akinek – ahogy március 19. után, úgy ezúttal is

– a magyar belügyminiszter támogatását kellett megnyernie a szükséges karhatalmi erő

rendelkezésre bocsátása érdekében.

A nyilasok deklarált zsidópolitikája szerint a Német Birodalomnak kizárólag a

munkaerőhiány pótlására, „kölcsön” adnak magyar állampolgárságú zsidókat, akiket a

feladatok elvégzése, illetőleg a háború befejezése után vissza kellett volna szolgáltatni a

Magyar Királyságnak. Szálasi – a magyar szuverenitás vérszegény hangoztatása jegyé-

ben – erre több alkalommal felhívta a németek és belügyminisztere figyelmét. Vajna

később azzal védekezett, hogy december eleji németországi látgatása során mind

Rippentropp birodalmi külügyminiszter, mind Himmler birodalmi belügyminiszter, az

SS birodalmi vezetője megerősítette, hogy a Németországba deportált magyar munka-

erőnek nem esik bántódása.138

Vajna és Eichmann október 18-án találkozott. Megállapodtak, hogy 50.000

munkaképes magyar zsidót bocsátanak a németek rendelkezésére, akiket – a vasútvona-

lak leterheltsége és/vagy rossz állapota miatt – gyalogmenetben indítanak a nyugati ha-

társzakasz felé. 1944 tavaszához képest az eszközök változtak, a lebonyolítás módszere

nem: a meneteket a belügy által rendelkezésre bocsátott magyar karhatalmi erők kísér-

ték, az Eichmann-Sonderkommando és – immáron – a nyilas párt fegyvereseinek szoros

felügyelete mellett.

137 Adolf Eichmann magyarországi tevékenységéhez lásd: Eichmann, Adolf: Tárgyalástól ítéletig. Fel-

jegyzések a börtönből. (Budapest, é. n. A továbbiakban: Eichmann: Tárgyalástól…) 209-248. o., Lé-

vai Jenő: Eichmann in Hungary. Documents. (Budapest, 1961.), Braham, Randolph L.: Eichmann

and the destruction of the Hungarian Jewry. (New York – Tel Aviv, 1961.), valamint Cesarani, David:

Eichmann élete és bűnei. (Debrecen, 2005.).
138 ÁBTL A-644. 72. o.
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A karhatalmi alakulatok – elsősorban csendőrcsapatok – rendelkezésre bocsátá-

sáról Ferenczy csendőr alezredesnek kellett gondoskodnia, akit október 17-én Vajna a

„zsidó ügyek teljes jogkörű intézőjévé” nevezett ki.139 Tekintettel arra, hogy a háború

után a zsidóság meghurcolásában érintett személyek igyekeztek szerepüket kisebbíteni,

a zsidóság (gyalogos) deportálásához vezető döntések hátteréről ellentétes nyilatkozatok

láttak napvilágot. Vajna amerikai fogságban tett egyik vallomásában például azt állítot-

ta, hogy „Eichmann Budapesten a nőket, a gyerekeket és az idős férfiakat is deportálni

akarta, ami ellen én [ti. Vajna] ismételtem tiltakoztam. Végül aztán [Eichmann] azt

mondta: akkor a németek veszik át a zsidók elszállításának feladatát.”

Természetesen Eichmann mindezt cáfolta 1961-es izraeli fogsága során összeál-

lított feljegyzéseiben140, ám kétségtelen, hogy a magyar zsidósággal kapcsolatos német

elképzelések túlmutattak azon, amit végül az SS-tisztnek a magyar Belügyminisztéri-

umnál sikerült elérnie. Vajna egyébként (hacsak az SS-Obersturmbannführer nem

„blöffölt”) abban biztosan tévedett, hogy Eichmann felajánlotta volna az elszállítások

teljes körű német lebonyolítását. Ahhoz ugyanis nem állt rendelkezésükre elegendő kar-

hatalmi-szállítási kapacitás. A Sonderkommando 1944 nyarához hasonlóan ismét „csak”

kisegítő, illetőleg – ahogy akkoriban említették – „tanácsadó” szerepet játszott a depor-

tálásokban, amelyhez Ferenczy révén megkapták a szükséges magyar karhatalmi-

közigazgatási támogatást.

Az Eichmann-Vajna megállapodás értelmében141 1944. október 20-án 05.00

órakor Budapesten megkezdődött a munkaképes zsidó férfiak összegyűjtése. A M. Kir.

Rendőrség járőrei a pártszolgálat felügyelete mellett sorra járták a csillagos házakat,

ahol mindenkit egy helyre gyűjtöttek, és felszólítottak minden 16 és 60 év közötti férfit,

hogy készüljön fel elszállítására. A németeknek átadandó zsidókat először különböző

gyűjtőtáborokba szállították, majd november 8-át megkezdték a gyalogos deportáláso-

kat.

139 ÁBTL V-79.348. 17. o.
140 Eichmann: Tárgyalástól… 138. o.
141 A zsidók átadása tárgyában Vajna mellett Kovarcz Emil a totális harcbaállítással és mozgósítással

megbízott tárcanélküli és Beregfy Károly honvédelmi miniszter is folytatott megbeszéléseket a német

illetékesekkel. Az előbbi az ún. Keleti Fal (Ostwall) építéséhez szolgáltatott ki zsidó munkaerőt, míg az

utóbbi Budapest erődítés munkálataira kötelezte a városban maradt zsidóságot és mint a munkaszolgá-

lat parancsnoka október 26-án 70 munkaszolgálatos század átadását rendelte el.
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Naponta 2000 zsidó férfit indítottak útnak a hegyeshalmi határ-átadó állomás fe-

lé, az út során közülük számosan életüket vesztették. Vajnának nemcsak szerepe volt a

halálmenetek útba indításában és magyar állampolgárok újabb tízezreinek kiszolgáltatá-

sában, de november 13-ai (1816/1944. [res.] számú) rendeletében a karhatalmi alakula-

tokat szigorúbb fellépésre utasította, kijelentve, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a

menetekből esetlegesen megszökni szándékozókra.142 Nem kizárt, hogy a párt fegyveres

csoportjai részéről – akik a zsákmány reményében, legtöbbször saját elhatározásukból

csatlakoztak a meneteket kísérő rendvédelmi szervekhez – érte kritika a kivezényelt

csendőri és rendőri alakulatokat, amelyek nem a kellő „lelkesedéssel” vettek részt em-

berek ezreinek meghurcolásában.

A nyilas kormányzat a magyar zsidósággal kapcsolatos első hivatalosan kihirde-

tett, 3.780/1944. M. E. sz. rendelete 1944. október 29-én jelent meg a közlönyben.143

Ebben Szálasi kormányfő intézkedett, hogy november 15-éig vizsgálják felül az előző,

3.040/1944. M. E. sz. rendelet alapján kibocsátott mentesítő okiratokat, amelyeket a

miniszterelnök, vagy az általa kijelölt személy meghosszabbíthat, illetőleg hatályon

kívül helyezhet. Szálasi Vajna Gábort jelölte ki a feladat végrehajtására, akinek közben-

járására a már előzetesen áttekintett mentesítések számát a felére csökkentették. A nem-

zetvezető ezt is sokallta, és végül csak 70, arany vitézségi éremmel rendelkező zsidó

mentesítését hagyták jóvá, de egyéb jogaiktól őket is megfosztották.144

A külföldi kormányok és a magyar katolikus egyház nyomására a Szálasi-

kormány november 17-én egy „végleges” intézkedési terv kibocsátásával nyilvánosság-

ra hozta a magyarországi zsidókérdés megoldására vonatkozó elképzeléseit. A külkép-

viseletekhez eljuttatott memorandum kibocsátásával a kormány nem titkolt célja volt,

hogy reagáljon a tiltakozójegyzékekre, és megnyerje a semleges államok elismerését

azzal, hogy az új, „békés” zsidópolitikának egyértelmű politikai határokat szabnak.

A terv összeállításában – a mentesítések felülvizsgálata során szerzett tapasztala-

tok alapján – Vajna belügyminiszter is közreműködött, akinek javaslatára végül hat145

(más adatok szerint hét146) csoportba osztották a még Magyarországon tartózkodó zsi-

dókat: 1) a külföldi menlevéllel rendelkező zsidók, akik számára a kormány elvben le-

142 Braham: A népírtás… 2. kötet. 925. o.
143 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október 29-i (247.) szám. 2-3. o.
144 Teleki: Nyilas uralom… 143. o.
145 Braham: A népírtás… 2. kötet. 927-928. o.
146 Teleki: Nyilas uralom… 137. o.
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hetővé teszi a kivándorlást, 2) a német kormánynak kölcsönadandó zsidók, 3) a Ma-

gyarországról való távozásukra váró zsidók, 4) a mentességi bizonyítványokkal rendel-

kező zsidók, 5) egyházi személyek, valamint 6) idegen állampolgárságú zsidók. A kü-

lönböző csoportokba sorolt zsidókat az egyes kategóriák szerint eltérő intézkedéseknek

vetették alá.

A memorandum kibocsátásakor gyakorlatilag már csak a külföldi menlevéllel

rendelkező, illetőleg a külföldi állampolgárságú zsidók ügyében nem született végleges

döntés. Az utóbbiakat illetően a kormány úgy határozott, hogy azok, akik 1944 novem-

ber 17-éig regisztráltatták útlevelüket a Belügyminisztérium VII. osztályának alárendelt

Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóságnál (KEOKH), december 1-jéig kötelesek el-

hagyni Magyarországot.

Hogy ezt miképpen tudnák megtenni, senkit sem érdekelt. A rendelkezésre álló

források alapján nem lehet képet alkotni arról, hogy a BM felhívásának végül hányan

tettek, illetőleg tudtak eleget tenni. A külföldi menlevéllel rendelkező zsidók ügyének

kezelésével a németek – főképp Eichmann és felettesei – nem voltak megelégedve. Vé-

leményüket Ferenczy László csendőr ezredessel mondtatták ki, aki Vajnával való no-

vember 7-i konzultációja során kikelt azellen, hogy a kormány elnéző a menlevelek

kibocsátása ügyében, és helyesen tette hozzá, csak azért nem tesznek ellene semmit,

mert így akarják megnyerni a semleges államok elismerését.

A belügyminiszter egyébként maga is sokallotta a kiadott menlevelek számát.

Egyik, október 18-i nyilatkozatában kijelentette: „nem ismerek el semmiféle menlevelet,

vagy idegen útlevelet, melyet magyar állampolgárságú zsidó bárhonnan, vagy bárkitől

is kapott.”147 Később valószínűleg Vajna is magáévá tette Szálasi azon szándékát, hogy

a kormány ne csak a kevés „szövetséges”, hanem a semleges államok elismerését is

elnyerje, így kommunikációja mérsékeltebbé vált és a Belügyminisztérium alárendelt-

ségébe tartozó KEOKH végül 34.800 különféle menlevelet elismert.148

A Ferenczy csendőr alezredes által közvetített német bírálat végül meghallgatás-

ra talált: döntés született a nemzetközi gettó felállításáról. A csendőrtiszt még azon a

napon tájékoztatta a Zsidó Tanácsot a kormány elképzeléseiről, majd a védett házak

kijelöléséről már másnapra össze is állították az első tervezetet. Bár a nemzetközi gettó

felállítására vonatkozó végleges elképzeléseket a miniszter csak november 15-én hagyta

147 Soproni Hírlap, 1944. évi (34. évf.) 227. (október 18-i) szám, 2. o.
148 Teleki: Nyilas uralom… 139. o.
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jóvá, Solymossy János rendőr-törzsfőfelügyelőt már 12-én utasították a védett zsidók

áttelepítésére és egy helyre koncentrálására. Számukra a Pozsonyi út, Szent István park

és az Újpesti rakpart csillagos házait, valamint a Sziget utca 40., 41., 43., 45. szám alatti

épületeket jelölték ki.

A mintegy 15.508 (ebből 7.800 svájci, 4.500 svéd, 2.500 vatikáni, 698 portugál

és 100 spanyol) védlevéllel rendelkező zsidó átköltözésének határidejét 48 órával meg-

hosszabbították, így november 20-án 16.00 óráig kellett beköltözniük a kijelölt épüle-

tekbe. A svájciak nyolc, a svédek 12, a pápai nunciatúra 18, a portugálok és a spanyolok

négy-négy, ún. Palatinus-házzal rendelkeztek, amelyek bejáratait rendőrlegénységgel

őriztették. A belügyminiszter hivatalos közleményben is felhívta a párt és a Keleti Arc-

vonal Bajtársi Szövetség (KABSZ) tagjainak a figyelmét arra, hogy a követségi épüle-

tek és követségi védelem alatt álló helyiségek területen kívüliséget élveznek, és azok

megsértése statáriális eljárást von maga után.149

A védett házak sokaságából álló nemzetközi gettóban az ott lakók reggelente egy

órát, 08.00 és 09.00 között tartózkodhattak az utcán. Akik megszegték a később több-

ször  is  módosított  kijárási  tilalmat,  vagy  elhagyták  a  kijelölt  területet,  azokat  azonnal

elhurcolták. Az áttelepítések során a lakásaikból kiköltöztetett, menlevéllel nem rendel-

kező zsidóság nagy részét az Óbudai Téglagyárba, onnét pedig a – az Eichmannal való

megállapodás eredményeképp – a Német Birodalom határai felé hurcolták.

A kormány és a németek sokallták a kibocsátott menlevelek számát, amelyek –

részben a rengeteg hamisítvány forgalomba kerülésével, részben pedig a külképvisele-

tek általi tömeges kibocsátásokkal – folyamatosan gyarapodtak. A hatóságok számos

rendőri akciót szerveztek, amelyek során az utcára parancsolták a védleveles zsidókat,

és egyenként ellenőrizték mindegyikük papírjait. Az ellenőrzésekre nem egyszer meg-

hívták az okmányokat kibocsátó külföldi államok budapesti képviselőit is, olyan para-

dox helyzeteket teremtve így, hogy például az embermentésről ismertté vált Carl

Lutznak, a budapesti svájci követség Idegen Érdekeket Képviselő Osztálya vezetőjének

magának kellett kimondania egy-egy védlevélről, hogy hamis, miközben pontosan tud-

ta, milyen sors vár azokra, akik nem élveznek védettséget.150

149 Összetartás, 1944. évi (11. évf.) 241. (november 2-i) szám, 3. o.
150 Carl Lutz embermentő tevékenységéhez lásd: Tschuy, Theo: Becsület és bátorság. Carl Lutz és a

budapesti zsidók. (Miskolc, 2002.)
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Később, miután a Szálasi-kormány felhagyott abbéli törekvésével, hogy elfo-

gadható kapcsolatot létesítsen a semleges államokkal, a Pozsonyi út környékén lakó

„nemzetközi zsidók” sorsa is megpecsételődött. Bár – Raoul Wallenberg, a svéd követ-

ség titkárának közbenjárására151 – a nemzetközi gettót hivatalosan nem számolták fel,

december elejétől egyre gyakoribbakká váltak a nyilas fegyveresek razziái. A gettó la-

kóit az utcára terelték, majd a fizikailag alkalmasnak ítélteket menetoszlopokba rendez-

ték és elindították a német határ felé. A lakók egy másik részét később – a belügymi-

niszter testvére, Vajna Ernő a párt budapesti megbízottjának utasítására – áttelepítették

az ún. nagygettóba, ahol a szerencsésebbeknek megengedték, hogy a semleges államok

által fenntartott épületekben keressenek menedéket.152

A nemzetközi, vagy kisgettó felállításával párhuzamosan a kormány arról is ha-

tározott, hogy a sárga csillag viselésére kötelezett (azaz magyar állampolgárságú, mun-

kára egyelőre „kölcsön” nem adott, védlevéllel, illetőleg mentesítő okirattal nem ren-

delkező) zsidókat ugyancsak összegyűjti, egy helyre költözteti és elszigeteli.

A Budapest VII. kerületében kialakítandó gettó153 tervéről november 18-án,

Solymossy János rendőr-törzsfőfelügyelő tájékoztatta a Zsidó Tanácsnak a Mosonyi

utca 5. szám alatt lévő, Budapesti Rendőr-főkapitányságra rendelt tagjait.

Solymossyval, akit a belügyminiszter később a zsidók összeköltöztetési ügyeiben illeté-

kes miniszteri biztossá is kinevezett, a Zsidó Tanács képviselői az elkövetkezendő na-

pokban részletesen megtárgyalták a gettóval kapcsolatos különféle kérdéseket. A buda-

pesti gettó terveinek kidolgozásában Eichmann, Solymossy és Ferenczy stábja – fi-

gyelmen kívül hagyva a Zsidó Tanács legtöbb észrevételét – szorosan együttműködött,

a végleges terveket Vajna belügyminiszter hagyta jóvá.

151 Raoul Wallenberg életéhez és budapesti tevékenységéhez lásd: Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regé-

nyes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka. A budapesti svéd királyi követség 1944-45. évi

mentő-tevékenységének hiteles története. (Debrecen, 1988.), Ember Mária: Wallenberg Budapesten.

(Budapest, 2000.), Lajos Attila: Raoul Wallenberg: mítosz és valóság. (Budapest, 2007.), valamint

Anger, Per: With Raoul Wallenberg in Budapest. Memories of the war years in Hungary. (New York,

1981.)
152 Braham: A népírtás… 2. kötet, 931. o.
153 A budapesti gettó részletes történetéhez lásd: Lévai Jenő: A pesti gettó csodálatos megmenekülésének

története. (Budapest, 1947. A továbbiakban: Lévai: A pesti gettó…), Braham: A népírtás… 2. kötet,

932-948. o., Szita Szabolcs: A pesti gettó küzdelme a túlélésért. In: Valóság 1995. évi (38. évf.) 3. sz.,

68-79. o., valamint Szekeres József: A pesti gettók 1945 januári megmentése. A magyar Schindler.

(Budapest, 1997.)
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A budapesti (nagy)gettó felállításáról szóló, 8.935/1944. BM számú, Vajna alá-

írását viselő rendelet november 29-én jelent meg a napilapokban, valamint a budapesti

utcák falán és hirdetőoszlopain.154 A fővárosi zsidóság gettóba költöztetése a rendelet

kihirdetése után azonnal megkezdődött, s gyakorlatilag december 2-ra befejeződött.

Ezzel párhuzamosan a kijelölt, Dohány – Nagyatádi Szabó István (ma: Kertész) – Ki-

rály – Csányi (3-6. sz.) – Rumbach Sebestyén (17-19. sz.) utcák, Madách Imre és Kár-

oly király út (ma: Károly körút), valamint a Madách Imre tér határolta területen élő nem

zsidó lakosságot átköltözésre kötelezték. A kis- vagy nemzetközi gettóval ellentétben a

VII. kerületben a zsidók számára kijelölt övezetet palánkkal vették körül.

A négy kaput, amelyet december 10-én zártak le, a rendőrök és a Fegyveres

Pártszolgálat emberei állandóan őrizték. A gettó területére eső egyetlen rendőr őrszobát

– tekintettel arra, hogy a rendelet szerint ott egyetlen hatóság, közintézmény sem „szé-

kelhetett” – fel kellett számolni.155 Az ott élők – a hivatalos szervek „védelme” nélkül –

végképp kiszolgáltatott helyzetbe került, gyakorlatilag a portyázó nyilas fegyveresek

(főképp a pártszolgálat és a kerületi szervek) szabad prédáivá vált. Az emlékezet és a

levéltárak szinte megszámolhatatlan sokaságát őrzik a gettóban elkövetett rémtetteknek.

A mintegy 0,3 km2-nyi terület és az ott található 4513 lakás elégtelen volt a

nagyszámú budapesti zsidó befogadására. December végére az összezsúfolt lakosság

száma elérte az 55.000 főt, amely 1945 januárjára – a nemzetközi gettó áttelepítése,

valamint a védett otthonokból történő átköltöztetések miatt – 77.000 főre növekedett.156

Annak ellenére, hogy a budapesti gettó rövid ideig állt fenn, a Zsidó Tanács által irányí-

tott, fejlett belső közigazgatási apparátus alakult ki (a gettó területét 10 körzetre osztot-

ták, élükön a körzeti elöljárókkal), amelyhez a belügyminiszter 800 fős hivatali sze-

mélyzetet engedélyezett.

154 Érthetetlen módon a rendeletet a kormány egyik hivatalos lapban, sem a Budapesti Közlönyben, sem a

Belügyi Közlönyben nem tette közzé, a Magyar Országos Levéltár Belügyminisztériumi iratanyagában

(K-775. és K-150.) abból egyetlen példány sem található. Az Országos Széchenyi Könyvtár mikrofilm-

tárában elérhető napilapok (Függetlenség, Összetartás) mellett a rendelet egy teljes, minisztériumi pél-

dánya a Vas Megyei Levéltár őrizetében maradt fenn. Ezt összefoglalt formában Vértes Róbert (In:

Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1944. [Bp. 1997. A továbbiakban: Vértes: Magyar-

országi zsidótörvények…] 357. o.), míg teljes terjedelmében (először) Lévai Jenő (In: A pesti gettó...

115-117. o.) tette közzé.
155 Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. (Budapest, é. n. [1997.] A továbbiakban: Ungváry: Budapest

ostroma…), 240. o.
156 Braham: A népirtás… 2. kötet, 936-938. o.
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A főváros december 26-i teljes körülzárását követően a gettóban élők helyzete

egyre rosszabbodott: a korábbinál is kevesebb élelmiszert, egészségügyi eszközt,

gyógyszert kaptak, gyakoribbakká váltak a nyilas csoportok kegyetlenkedései, fosztoga-

tásai, közvetlenül ki voltak téve a háború veszélyeinek. A város nyilas vezetése újabb

szigorú belső intézkedéseket léptetett életbe (pl. szigorítottak a kijárási szabályokon).

Amikor a szovjet csapatok megközelítették a gettó területét, a nyilasok pogrommal

akartak lakóival végezni.

A tervet azonban egy rendőrtiszt elárulta Szalay Pálnak, a párt rendőrségi össze-

kötőjének. Szalay azonnal felkereste Vajna Ernőt, aki nem kívánt beavatkozni, ezért az

összekötőnek más módot kellett találnia a pogrom megakadályozására. Miután értesítet-

te Wallenberget, felkereste Gerhard Schmidhuber vezérőrnagyot, a német 13. páncélos-

hadosztály parancsnokát. Közölte vele, hogy gyilkosként fogják felelősségre vonni, ha

nem tesz semmit. Egy feldolgozás szerint Schmidhuber ennek hatására magához hívatta

Vajna Ernőt, Budapest nyilas kormánybiztosát és az akció kitervelőit, majd a közremű-

ködő német SS-tiszthelyettest letartóztattatta, és megtiltott mindennemű pogromot.

A vezérőrnagy utasítást adott, hogy katonái (a 13. páncéloshadosztály nem a

Waffen-SS, hanem a szárazföldi haderő [Heer] kötelékébe tartozott) hatoljanak be a

gettó területére, amelynek már egyébként is a közelében húzódott a főharcvonal. A fe-

lettes  parancsnokság,  az  SS  IX.  (horvát)  hegyihadteste  –  Ungváry  Krisztián  állítása  –

szerint csak később értesült a történtekről, és a pesti gettó védelmét elrendelő parancs-

nokok – a német katonai fegyelem ellenére – önhatalmúlag, saját belátásuk szerint és

nem parancsra cselekedtek.157

A valóságnak azonban inkább a Sipos Péter által leírtak felelnek meg, s valószí-

nű, hogy Schmidhuber vezérőrnagy, miután konzultált Szalaival azonnal értesítette fe-

lettesét az SS IX. hegyihadtest parancsnokát, Karl von Pfeffer-Wildenbruch, SS-

Obergruppenführert a rendőrség és a Waffen-SS tábornokát, aki a Himmler által koráb-

ban megparancsoltak szerint (megtiltotta a magyarországi zsidóság deportálását) csele-

kedett.158 A gettó lakóinak szenvedése két nap múlva, január 18-ra ért véget. A szovjet

csapatok kb. 3000 temetetlen holttestet találtak a területén, közülük 2218 holtestet han-

toltak el a különböző tömegsírokban. A gettóban 68.000 ember szabadult fel.

157 Ungváry: Budapest ostroma… 242. o. Ungváry Krisztián: A pesti gettó megmenekülése, 1945. In:

História, 2006. évi (XXVII. évf.) 3. sz., 10. o.
158 Sipos Péter: Egy régi legenda „újrafelfedezése”. In: História, 2006. évi (XXVII. évf.) 3. sz., 11. o.
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2. 3. 3. A zsidó vagyon államosítása – A Zsidóügyek Országos Hatósága

Miután a Sztójay-kormány az 1.600/1944. M. E. sz. rendelettel159 intézkedett a

magyar zsidóság vagyonának leltároztatásáról és zár alá vételéről, a kisemmizés folya-

matát160 a Szálasi kormány azzal tetézte be, hogy a 1944. november 3-án közzétett

(3.840/1944. M. E. számú) rendeletében161 kijelentette: „A zsidók minden vagyona a

nemzet vagyonaként az államra száll át.” A jogszabályt végrehajtó hatóság a Belügymi-

nisztérium volt, amelynek feladata lett, hogy – a rendeletben meghatározott, szűken vett

személyes tárgyakon felül (pl. családi arcképek, tógák, magánlevelek, taneszközök, stb.)

– intézkedjen a zsidóság valamennyi fellelhető vagyonának összegyűjtéséről.

A rendelet II. és III. fejezete előírta, hogy a zsidóság elkobzott vagyonának keze-

lésére a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt egy központi szervet kell létesíteni. A

Belügyminisztérium mellé rendelten ennek megfelelően felállították a Zsidó Javakat

Kezelő Kormánybiztosságot, amelynek vezetésével – zsidó vagyonok kormánybiztosa

címmel – dr. Toldy Árpád szolgálaton kívüli csendőr ezredes, nyugalmazott Fejér vár-

megyei főispánt bízták meg.

A zsidóság vagyonának államosításáról szóló rendeletben a nyilas párt helyi

szervezetei – elsősorban a főváros kerületi vezetői – azonnal felismerték a további rab-

lások lehetőségét, amelyet immár jogszabályi háttérrel, állami támogatással folytathat-

tak. A visszaéléseknek a BM VII. osztálya és a rendvédelmi szervek általi szóvá tételét

nem maguk a rablások,  hanem az a tény váltotta ki, hogy az elkobzott vagyontárgyakat

a pártkatonák kisajátították és – a rendeletet megsértve – az államnak (pontosabban a

Belügyminisztériumnak) való beszolgáltatását elmulasztották.

A párt fegyveresei által elkövetett sikkasztások jó lehetőséget kínáltak arra, hogy

a jobbérzésű rendőr- és csendőrtisztek a párt vezetése számára jelezzék az önkényes

fosztogatásokat, és szót emeljenek a gyilkosságok ellen is. A rendvédelmi vezetők –

köztük a VII. osztály meghatározó csendőrtisztjei, Hajnácskőy és Árbócz – háború utáni

vallomásaikban természetesen az utóbbit emelték ki, holott panaszaik elsősorban a va-

gyon elleni cselekményekre vonatkoztak.

159 A rendelet szövegét közzétette: Vértes Róbert. In: Magyarországi zsidótörvények…284-295. o.
160 A magyar zsidóság kifosztásához lásd: Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók

gazdasági megsemmisítése. (Budapest, 2005.)
161 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. november 3-i (250.) szám. 2-3. o.
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A főváros bekerítése előtt, 1944. december 22-én az esti órákban Hódosy Pál

vezérőrnagy, a M. Kir. Rendőrség felügyelője megelégelte a nyilas csoportok önkényes

rablásait, és panasszal fordult Vajna Gábor belügyminiszterhez. Vajna telefonon azon-

nal magához kérette Gerát, aki hebegve elismerte, hogy a párt egyes kerületi szervezete-

inél valóban nagy mennyiségű ékszert, drágaköveket és bundákat találtak. Vajna közöl-

te, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében ezeket azonnal be kell szolgáltatni a Bel-

ügyminisztériumnak és felajánlotta, hogy az értékek tárolásához rendelkezésére bocsát

egy kisebb szobát.

Gera azonban kijelentette, hogy az nem lesz elegendő, Vajna miniszter így az

épület dísztermét jelölte ki ideiglenes tárolóhelynek, majd utasította a pártépítés orszá-

gos vezetőjét, hogy az önkényesen elkobzott vagyontárgyakat legkésőbb december 31-

éig szállítsák oda és adják át Toldy kormánybiztosnak. Budapest körülzárása, illetőleg a

város kiürítése miatt a belügyminiszter utasítását már nem hajtották végre.162

A Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó Zsidó Javakat Kezelő kormány-

biztosság két vezetője, dr. Toldy Árpád és Avar László közvetlenül a főváros bekerítése

előtt az ún. aranyvonattal hagyták el Budapestet, amellyel először a Zirc melletti

Óbányára, majd Brennbergbányára mentek, ahol a lefoglalt értékeket átrendezték.163 A

Zsidó Javakat Kezelő Kormánybiztosság 1945. január elejéig működött ott, majd a bel-

ügyminiszter – összhangban a minisztérium átszervezésével – számukra új működési

helyszínt jelölt ki.

Budapest kiürítése után a nyilas párt visszaélései rendszeres témái voltak a heti

közbiztonsági értekezleteknek. A VII. osztály által koordinált megbeszéléseken a rend-

védelmi szervezeteken és közigazgatási vezetőkön túl nemegyszer – a párt képviseleté-

ben – megjelent Gera József is. A túlkapásokkal kapcsolatban Gera minden esetben

konkrétumokat kért, s hangoztatta, hogy a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalmat

az ilyen elemektől meg kívánja tisztítani és eljárás alá fogja vonni. Hain Péter nyomo-

zócsoportja  (lásd  erről  bővebben  a  III.  fejezetet)  állítólag  a  zsidó  vagyon  ügyében  az

Andrássy út 60-ban is razziát tartott, aminek eredményeként néhány nyilas pártszolgála-

tost őrizetbe is vettek.

162 ÁBTL V-99.159. 27. o.
163 Az aranyvonat történetéhez lásd: Kádár Gábor – Vági Zoltán: Aranyvonat. Fejezetek a zsidó vagyon

történetéből. (Bp. 2001.)
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A letartóztatás további részletei tisztázatlanok. Véleményünk szerint Hainék

egyszerűen kisajátították a zsidó tulajdont, majd a nyomozások során lefoglalt többi

tárggyal együtt később nyugatra telepítették. A harsány ígéreteken túl valójában a párt

vezetése és a kormány illetékes tagjai semmit sem tettek, a vizsgálatokról a Belügymi-

nisztérium VII. osztály vezetőjének, Hajnácskőy László csendőr ezredesnek nem volt

tudomása.164

Miután a minisztertanács 1945. január 8-án – az ún. hadműveleti kormánybiz-

tosok kivételével – határozatot hozott a kormánybiztosi állások megszűntetéséről (lásd

erről bővebben az V. fejezetet), a Belügyminisztériumban azonnal hozzáfogtak egy

olyan rendelettervezet kidolgozásához, amely kiváltja a Toldy Árpád vezette Zsidó ja-

vakat Kezelő Kormánybiztosság addigi hatás- és illetékességi körét. A BM I. (törvény-

előkészítő) osztálya – Zsidóügyek Országos Hatósága néven – egy, a Belügyminisztéri-

um felügyelete alatt álló önálló szerv létesítésére tett javaslatot, amely átvett volna min-

den, a magyar zsidósággal kapcsolatos hatósági feladatot.165

A tárca javaslatát január 22-én tárgyalta a minisztertanács. Szálasi nemzetvezető

egyetértett a Zsidóügyek Országos Hatóságának felállításával, de egy pontosabb rende-

lettervezet összeállítására adott utasítást, amelyben tételesen felsorolják azokat a jog-

szabályokat, amelyek a hatóság felállítása miatt hatályukat vesztik. Miután a nemzetve-

zető gyakorlatilag rábólintott a Hatóság felállítására, a rendelettervezetet véleményezés-

re megküldték az akkor Brennbergbányán elhelyezett kormánybiztosságnak is. Toldy

másnap, 23-án összeállította tételes javaslatait, majd azt egy baráti, tegező hangvételű

átirat mellékleteként továbbította a belügyminiszter számára. Toldy nem értett egyet a

hatóság elnevezésével, javasolta, hogy abból a „zsidó” szót hagyják ki, és a kormány-

biztosságát Államraszált Vagyonok Országos Hatósága (ÁVOH) néven szervezzék át.

Indoklása döbbenetes nyersséggel adja vissza a rendszer kíméletlen világát:

„A „zsidó” jelzőt nem helyes használni, mert már nem „zsidó”, hanem csakis az

átszállott „nemzeti” vagyon ügyéről van szó: ami pedig megszűnt zsidó lenni, azt ne is

nevezzük többé annak. Ami a „Zsidóügyek” elnevezést illeti, egyáltalán nem is találó,

mert nem a „zsidók” ügyeit intézi a hatóság. Az esetleg még megmaradó zsidók ügyei-

nek intézése egyszerű közigazgatási rendészeti feladat lesz. […] Általában az egész kér-

dést helyesebb zsidó vonatkozásban úgy tekinteni, mint ami végleg lezáratott és már a

164 ÁBTL V-99.159. 28. o.
165 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1.) 74-75. o.
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múlté, most pedig már csak bizonyos likvidálási tennivalók elvégzése történik [kiemelés

tőlem: K. Z. A.]. Nem látom célszerűnek egy országos hatóság nevében és feladatának

meghatározásában még mindig és messze a jövőre vonatkozóan is kihangsúlyozni.”166 A

volt kormánybiztosság által összeállított rendelettervezet csak a szervezet elnevezésben

különbözött az I. (törvényelőkészítő) osztálya által javasoltaktól, tartalmilag gyakorlati-

lag nem változtattak rajta. (A rendelettervezetet a 3. sz. mellékletben tettük közzé.)

A miniszter végül saját hatáskörében rendezte a Zsidó Javakat Kezelő Kor-

mánybiztosság átszervezését. Úgy döntött, hogy hatóság felállítása helyett a Belügymi-

nisztériumon belül egy új osztály vegye át a kormánybiztosság hatáskörét és teljes sze-

mélyi állományát. A XI. (zsidóügyi) osztályt Sopronkövesd székhellyel, 1945 január

végén – 15-i hatállyal – hozták létre, vezetőjévé dr. Toldyt, helyettesévé Avar László,

volt zentai polgármestert nevezték ki.167 Az osztályt később a BM vezetésének közelébe

telepítették, s 1945 februárjában már a szombathelyi Városháza épületében működött.168

Toldy nehezen törődött bele, hogy kormánybiztosból egyszerű osztályvezetővé

minősítették át, s igyekezett tényleges hatalmánál nagyobb hangsúlyt adni beosztásának.

Ennek egyik kézzelfogható jele volt, hogy az általa vezetett osztály a hivatalos fejléce-

ken sokszor BM XI. főosztályának titulálta magát, holott főosztályi szintű szervezeti

kategória a minisztérium szervezési utasításaiban nem létezett. Február végén Toldyék

szemet vetettek a zsidóság mezőgazdasági vagyontárgyaira – megmaradt állatállomány-

ára és ingóságára, valamint földtulajdonára egyaránt – amely a vonatkozó törvény és

egy 1944 nyári rendelet alapján a földművelésügyi tárca hatáskörébe tartozott. Elvben a

zsidóügyi osztály valamennyi, a zsidósággal kapcsolatos ügy intézésére jogosult volt,

így ezen jogszabályok felülvizsgálatát kérték a BM I. (törvényelőkészítő) osztálytól,

amely azonban 1945. március 13-án kedvezőtlen választ adott: a vonatkozó rendeletek

megváltoztatása a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozik. Toldyék végül nem

tudtak hozzáférni a zsidóság mezőgazdasági vagyontárgyaihoz.169 Toldy osztályának

minisztériumon belüli „megbecsültségére” jellemző, hogy a törvényelőkészítő osztály

átiratában kioktatta őket, hogy a rendelettervezetek elkészítése nem feladatuk, ők csak

az egyes osztályok javaslatait véleményezik, és felkérték őket, hogy a továbbiakban

ennek szellemében küldjenek iratokat.

166 MOL K-775. 1. csomó, 19. tétel (1945-C-I-1-19.) 201-203. o.
167 MOL K-775. 2. csomó, 4. tétel, o. n.
168 MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel (1945-45-4.) 5-9. o.
169 MOL K-775. 1. csomó, 19. tétel (1945-C-I-1-19.) 119-120. o.
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Még csak becsülni sem lehet, hogy a Szálasi-kormány idején milyen mennyiségű

vagyon gyűlt össze a zsidóság állami kifosztásából, és abból mennyi volt az, amely vé-

gül ténylegesen a „nemzet” és nem a nyilas fegyveres csoportok zsebébe vándorolt. A

háború végén nyugatra vitt ún. aranyvonaton mintegy 5 tonna arany és aranytárgy, 1560

láda ezüst, 3000 perzsaszőnyeg, rengeteg ékszer, drágakő és gyémánt volt. A nyilasok

emellett 55.000 vagonnyi ipari termelőeszközt, nyersanyagot, gabonát, takarmányt és

járművet vittek ki a háború utolsó hónapjaiban az országból.

A XI. (zsidóügyi) osztályának vezetői, Toldy és Avar a háború végén az egyik

zsidó értékeket szállító vonattal Innsbruckba mentek170, majd mindkettőjüknek nyoma

veszett. A Belügyminisztériumban 1945 április közepén erről egy jelentést is készítettek

(ez eddig nem került elő), amely megállapította, hogy Toldy mintegy 200.000 pengőnyi

valutával megszökött. Vajna vizsgálatot rendelt el, ám a háború befejezése körüli fejet-

lenségében az illetékes szervek nem igen törődtek a belügyminiszter utasításával.171

2. 4.  A pártmegbízott tevékenysége a Belügyminisztériumban

2. 4. 1.  A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom „párttitkárai”

A hungarista hatalomátvétel részeként, a fontosabb államigazgatási szervek „át-

állításáról” egy-egy a párt részéről kiküldött megbízott gondoskodott, akinek tevékeny-

ségét Gál Csaba, a „köztisztviselők szervezője” irányította. Az egyes minisztériumok,

helyhatósági intézmények átvétele – ahogyan a puccs egésze – előre kidolgozott, sze-

mélyekre lebontott tervek alapján, színpadias koreográfia szerint zajlott. A Nyilaske-

resztes Párt – Hungarista Mozgalom kormányrakerülését megelőző hónapok során Gál

és irodája tételes listákat állított össze a közigazgatási intézmények megbízható és meg-

bízhatatlannak tartott tisztviselőiről.

E névsorok összeállításában elsősroban azon, közigazgatásban dolgozó személyi

körre építettek, akik szimpatizáltak a mozgalommal és ezért hajlandóak voltak informá-

ciókkal ellátni a nyilasokat. Azaz az egyes intézményekhez kijelölt pártmegbízottakat –

lehetőség szerint – nem „kívülről hozták”, hanem törekedtek arra, hogy szakmabeliek

170 Braham: A népírtás…2. kötet 1287. o. , valamint 1. kötet 544. o.
171 A Szálasi-per… 462-463. o.
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legyenek. A Belügyminisztériumban dr. Takáts Albert miniszteri titkár volt az, aki a

hatalomátvétel előtti időben, 1944 júniusában megszervezte a párt minisztériumi háló-

zatát és belügyi vonalon információkkal látta el Gál Csabát és irodáját.

A „tisztviselők szervezője” 1944 júliusában ismerősét, egy általuk megbízható-

nak tartott honvédtisztet, Bodonyi György századost szemelte ki arra a feladatra, hogy a

párt kormánytényezővé válása után átvegye a Belügyminisztérium személyzeti ügyek-

ben illetékes szervezeti egységének vezetését. Addig is – hatheti egészségügyi szabad-

sága alatt – Bodonyi, Gál munkacsoportján belül részt vett a BM-re vonatkozó részletes

személyi tervek kidolgozásában, tartotta a kapcsolatot Takáts-csal és – későbbi feladatai

ellátása érdekében – igyekezett megismerni a M. Kir. Belügyminisztérium feladatrend-

szerét.172

Október 15-én Bodonyi Szerencsen, szolgálati helyén tartózkodott, majd a prok-

lamációt követően a Miskolcról épp Budapestre tartó Gál Csaba kikérte parancsnokától

(!), és együtt indultak a fővárosba. Másnap 16-án 08.00-ra érkeztek Budapestre, ahol a

tisztviselők szervezője egymás után iktatta be az egyes minisztériumok Elnöki osztály-

vezetőit, majd 11.00 óra körül megérkeztek a Belügyminisztériumba, ahol Gál kinevez-

te Bodonyi Györgyöt az Elnöki osztály vezetőjévé173, helyettesítésével dr. Takács Al-

bert miniszteri osztálytanácsost bízta meg. Érdekes, hogy e fontos személyzeti intézke-

désekre Vajna távollétében került sor (a miniszter csak 17-én foglalta el hivatalát), ám

arról nem maradtak fenn információk, hogy Takács és Bodonyi kinevezését előzetesen

jóváhagyta-e.

Bodonyi pártmegbízott azonnal hozzálátott a tisztviselők közötti tisztogatáshoz.

Az eltávolítandó belügyi munkatársak névsorát Gál Csaba helyettesétől, Miszkievicz

(Majtényi) Jánostól kapta kézhez, amely alapján Bodonyi október 16-án négy, másnap

öt embert vétetett őrizetbe.

172 ÁBTL V-98.698. 6. o.
173 Bodonyi Györgyöt az elsők között nevezték ki pártmegbízottá, miközben több minisztériumban és

államigazgatási szervben a vezetők hetekig szabotálták, hogy a párt „felügyelőt” delegáljon melléjük.

Kovarczhoz csak december 17-én, Beregfyhez csak január 8-án neveztek ki pártmegbízottat. Reményi-

Schneller pénzügyminiszter kijelentette, hogy feladat hiányban nincs értelme annak, hogy minisztériu-

mában pártmegbízott működjön, amiért róla, Pethő Tibor, a Számonkérő Iroda vezetője később jelen-

tést is készített. (Hozzá kell tenni: jobboldali miniszterként hat éve, 1938. március 9-től volt hivatalban,

így minisztériumában valóban nem volt szükség „tisztogatásra”.) Temesváry Endre, a Magyar Nemzeti

Bank elnöke pedig úgy látta, hogy azért nincs szüksége pártmegbízottra, mert a párt és a bank közötti

összekötői feladatokat maga is el tudja látni. L. Teleki: Nyilas uralom… 238-239. o.
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Az érintetteket felrendelte az irodájába, pár szót váltott velük, majd a „Hungaris-

ta állam nevében védőőrizetbe veszem!” formulával lefogatta őket az ajtóban őrt álló

fegyveres pártszolgálatosokkal, akik a letartóztatott tisztviselőket levitték a Belügymi-

nisztérium várbeli épületében rögtönzött házifogdába, ahol a személyüket érintő további

döntéseket várták.

Dr. Sebess Jenő minisztériumi tisztviselő háború utáni (1945. november 3-i)

rendőrségi tanúvallomásában a következőkben emlékezett vissza letartóztatására és a

hatalomátvétel utáni napokra: „[…] október 17-én délután 3 órakor a titkárnője telefo-

non hívott át hozzá. Az előszobába léptem, már ott találtam Páris László miniszteri ta-

nácsos kollégámat, akivel együtt léptünk be Bodonyi szobájába. […] Az ajtóban két

fegyveres, kézigránátokkal felszerelt pártszolgálatos állott, akik Bodonyi utasítására

rögtön megmotoztak bennünket. Ezután Bodonyi közölte velünk, hogy a hungarista ál-

lam nevében őrizetbe vesz. Amikor letartóztatásom oka után érdeklődtem gúnyos han-

gon azt válaszolta „majd meg fogja tudni, vigyék”. Utána a minisztérium földszinti he-

lyiségében berendezett fogdába kísértek.”174

A rögtönzött zárkában fogva tartott kilenc (más adatok szerint hét) belügyi tiszt-

viselő október 19-én szabadulhatott, amikor Vajna belügyminiszter – sorsukat tisztázva

– úgy határozott, hogy a névsorban szereplőket rendelkezési állományba helyezi, egyút-

tal megtiltja, hogy lakhelyüket elhagyják.175 Másfél hónap alatt összesen 32 tisztviselőt

helyeztek – „házi internálásuk” mellett – rendelkezési állományba. Későbbi sorsuk szer-

teágazó. Többségüket Sopronkőhidán internálták, míg egyeseknek Budapesten bujkálva

sikerült átvészülniük a háborút és az ostrom borzalmait.  Akadt példa arra is, hogy vala-

ki Bodonyi számonkérése elől – kollégái rémhírterjesztés miatt jelentették fel a minisz-

tériumban – megszökött és sietve katonának jelentkezett.176

174 ÁBTL V-98.698. 17. o.
175 Vö. Botos János: Fejezetek a Belügyminisztérium történetéből – A Belügyminisztérium története a

Monarchia széthullásától a II. világháború végéig. (Budapest, 1995. A továbbiakban: Botos: Fejeze-

tek…) 87. o.
176 ÁBTL V-98.698. 7. és 15. o.
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2. 4. 2.  A pártmegbízotti rendszer jogszabályi hátterének megteremtése

A nyilaskeresztes „párttitkárok” jogállását 1944. november 1-jén, Gál Csaba

„személyügyek országos kormánybiztosává” történt kinevezése után rendezték. A

3.828/1944. M. E. számú rendelet177 az egyes minisztériumokban közszolgálati alkal-

mazottá minősítette át a pártmegbízotti beosztásokat, és azokat közvetlenül Gál kor-

mánybiztos alá, illetőleg az egyes miniszterek mellé rendelték. A párt megbízottai lé-

nyegében kapcsot képeztek a párt és az államigazgatás intézményei között.

Érdekes módon a jogszabály nem tért ki a helyhatóságokra, noha Szálasi október

18-i pártutasítása alapján valamennyi alispáni és városi polgármesteri hivatalba, vala-

mint a székesfőváros polgármestere, a Magyar Távirati Iroda Kormánybiztosa mellé a

helyi pártszervezeteknek, illetőleg Gál Csaba kormánybiztosságának megbízottakat kel-

lett kiküldeniük. Tekintettel arra, hogy a felsőbbszintű közigazgatási szervek – a főispá-

ni hivatalok és törvényhatósági jogú városok vezetését, valamint a székesfőváros főpol-

gármesterét – leváltották, azokba a beosztásokba, mivel az újonnan kinevezettek lojali-

tása nem volt kétséges, nem jelöltek ki megbízottakat.

A pártmegbízottnak jogában állt a miniszter tevékenységét ellenőrizni, javasla-

tokat tehetett az intézmény működésére vonatkozóan, amelyet, ha a tárca vezetője nem

értett egyet vele, az „államügyek ideiglenes vezetésével megbízott miniszterelnök”178 elé

kellett vinni, aki a kormánybiztos, az illetékes miniszter és a pártmegbízott meghallga-

tása után hozott döntést. A nyilas párttitkárok legfontosabb feladata az volt, hogy a

„szükségesnek mutatkozó személyi átállítás” ügyében javaslatot tegyenek a miniszterek

számára. A rendelet hatályba lépését követően a Gál kormánybiztosságához tartozó

Bodonyi György gyakorlatilag az államtitkárokkal vált egyenrangúvá a Belügyminiszté-

riumban.179 Az elnöki osztály vezetőjeként neki – és helyettesének, dr. Takáts Albert

miniszteri osztálytanácsosnak – jelentős beleszólása volt nemcsak a minisztérium sze-

mélyzeti kérdéseibe, de a párt nevében számtalan alkalommal a szakmai döntésekbe is.

177 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. november 4-i (251.) szám. 1. o.
178 A rendeleten, noha november 4-én hirdették ki, november 1-jei dátum szerepel, így Szálasi még nem

Nemzetvezetői titulusában jelenik meg, holott 3-án az 1944. évi XI. tc. beiktatásával megkapta az ál-

lamfői jogokat. Teleki Éva nyilas korszakról írott monográfiájában ennek ellenére összefüggésbe hozza

Gál Csaba kinevezését (azaz a pártmegbízotti hálózat kiépítését) és „Szálasi teljhatalmát”. (A rendelet

számát tévesen [3.228/1944. M. E.] adja meg.) Vö.: Teleki: Nyilas uralom… 238. o.
179 MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel, 103. lap
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Jól szemlélteti a kor hangulatát, és e két személy arcátlan magatartását, hogy

amikor az elnöki osztály korábbi, nyilasok által letartóztatott, majd rendelkezési állo-

mányba helyezett vezetője, dr. Dániel Sándor szabadon bocsátásakor fent járt régi irodá-

jában és érdeklődött eltávolítása oka(i) felől, Takáts hetykén csak annyit válaszolt:

„Nem kell olyan tragikusan venni, hiszen forradalom van!”180

1944. november elején – a főváros kiürítésével összhangban – Kovarcz Emil, az

ország totális harcbaállításával és mozgósításával megbízott tárca nélküli miniszter,

valamint Feketehalmy-Czeidner Ferenc (1944. november 1-jétől) vezérezredes, a hon-

védelmi miniszter helyettese, egy újabb névjegyzéket állítottak össze, amely a nyilaske-

resztes rezsim számára megbízhatatlan személyek neveit tartalmazta. A listán szereplő-

ket a kormány – Budapest esetleges kiürítésével számolva – magával akarta hurcolni

nyugatra, ahol sort kerítenek „átmeneti” internálásukra. A Belügyminisztérium részéről

a neveket Láday államtitkár utasítására Bodonyi, illetve Takáts állították össze, majd

továbbították Kovarczhoz, illetve Feketehalmy-Czeidnerhez.

A belügyből összesen 22 név került fel erre az újabb listára (többségükben az el-

ső hetek során őrizetbe vett, majd „házi internálásra” kötelezett tisztviselők) , akik közül

– miután december 1-jétől a Hain Péter vezette politikai osztály detektívjei megkezdték

a listán szereplők begyűjtését – 14 főt Sopronkőhidára szállítottak.181 Később, amikor

Vajna ellátogatott a sopronkőhidai fegyintézetbe az október 16. után lefogott, házi in-

ternálásra kötelezett, majd a Hain-csoporttal letartóztattatott és védőőrizet alá helyezett

minisztériumi tisztviselők közül kettőt, dr. Pásztóy Ámont és Rohonczy Imrét szabad-

lábra helyeztetett.

A Bodonyi György és dr. Takáts Albert irányította Elnöki osztály szerteágazó

besúgóhálózatot épített ki a minisztériumban. Hatalmuktól rettegtek a belügyi alkalma-

zottak. Sokszor az osztályvezetők tudta nélkül távolítottak el, illetve osztottak be más

hivatalokhoz alkalmazottakat. Előfordult, hogy a párt fegyveresei helyett a rendvédelmi

szerveket felügyelő VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály vezetőjétől,

Hajnácskőy László csendőr ezredestől kértek detektíveket a tisztviselők, sőt esetenként

az osztály alá tartózó rendőr- és csendőrtisztek elleni nyomozások lefolytatásához, sok-

szor dekonspirálva így a párt szándékait.182

180 ÁBTL V-98.698. 22. o.
181 ÁBTL V-98.698. 7., 22. és 29. o.
182 ÁBTL V-98.698. 30. o.
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A pártmegbízottak közigazgatásba „csempészése” alig észrevehető jele volt a to-

tális diktatúra – németek diktálta – magyar gyakorlatának. Noha a pártmegbízottak mű-

ködését szabályozó rendelet széleskörű jogokat biztosított a „nyilaskeresztes párttitkár-

ok” számára, a legtöbb miniszter igyekezett tevékenységüket pusztán a középvezetői

szinteket érintő személyzeti kérdésekre korlátozni.

A rendelet gyakorlati megvalósulásáról egy, a Kemény Gábor vezette Külügy-

minisztérium iratanyagai közt fennmaradt szervezeti leírásból következtethetünk: „A

külügyminisztérium személyi felépítése a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom

személyi politikájával összhangban történik. Ennek az összhangnak biztosítása céljából

a személyi átépítés befejezéséig és az utánpótlás biztosításáig a külügyminiszter mellett

pártmegbízott működik. […] A pártmegbízottnak hozzászólása van a külügyi szolgálat-

ban történő minden személyi kinevezéshez, beosztáshoz és megbízatáshoz; a pártmegbí-

zott előzetes betekintést nyer a külügyi szolgálatban alkalmazottak személyére vonatko-

zólag történő mindennemű rendelkezésbe.”183

Vajna ennél eleve kevesebb mozgásteret engedett Bodonyinak főképp azután,

hogy a minisztérium átvételét követő egy-két hónap alatt elvégezte a „piszkos munkát”

és végrehajtotta az alsó- és középszintű vezetés cseréjét. A fontos beosztásokat betöltő

vezetők kinevezésébe a belügyminiszter nem engedett beleszólást. A pártmegbízott és a

miniszter között hamar kiéleződtek az ellentétek, majd ezek Budapest kiürítését követő-

en elmélyültek. Vajna a BM dunántúli működése idején gyakorlatilag „fellázadt” a nyi-

las párttitkárok, és Bodonyi működése ellen, akinek hatalmát néhány héten belül meg-

nyirbálta. A belügyminiszter azon kevesek közé tartozott, aki – nyilas párttagságából,

valamint pártban elfoglalt vezető helyzetéből adódóan – megtehette, hogy később nyíl-

tan is szembeszálljon a minisztériumához beosztott „párttitkár” hatalmával.

A kormány nem nyilas tagjainak erre aligha volt lehetősége, és azon minisztéri-

umokban, ahol a nyilasok nem tudták keresztülvinni személyzeti intézkedéseiket, és így

nem a párt tagjai domináltak, markáns ellentétek alakultak ki a pártmegbízott és a tárca

vezetője között. A legélesebb konfliktus talán Rajniss Ferenc Vallás- és Közoktatásügyi

Minisztériumában volt, ahol a miniszter és a pártmegbízott szinte szóba sem állt egy-

mással, főképp azután, hogy a volt laptulajdonos egyre élesebben kezdte bírálni a hun-

garista miniszterelnök és pártja politikáját.184

183 MOL K-707. 1. csomó, 1. tétel, 86-87. o.
184 Sipos Péter [szerk.]: Szálasi minisztere voltam – Rajniss Ferenc naplója. (Bp. 2001.) 102. o.
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2. 4. 3.  A BM új személyzeti és ügybeosztása

A Bodonyi György és Takáts Albert által végrehajtott személyzeti intézkedések-

kel párhuzamosan a miniszter környezetében hozzáláttak a tárca új szervezeti felépíté-

sének kidolgozásához. A Szálasi-kormány belügyminisztériumi iratai között két – egy

1945. január 5-i185 és egy 1945. január 25-i186 – szervezeti sémát rögzítő irat maradt

fent. Úgy tűnik a január 5-i személyzeti és ügybeosztást pótlólagosan állították össze, és

az valójában az 1944 december elejére kialakult szervezetrendszert tükrözi, míg a január

25-i dátumot viselő irat összegzi a főváros kiürítése utáni, dunántúli állapotokat.

Közvetlenül a minisztérium nyugatra költöztetésének megkezdése után, 1944.

december közepére a BM gyakorlatilag már az új szervezetrendszer szerint működött. A

szervezeti struktúraváltás pontos időpontjának meghatározását – a vonatkozó iratanya-

gok hiánya mellett – nehezíti, hogy a minisztériumi egyes szervezeti egységei (például a

XX. Csendőrségi szolgálati osztály) még november végén, december elején is a régi

szervezetrendszer szerinti számozást használták a hivatalos iratok fejlécein. Ez részben

az átszervezés fokozatosságával, részben – és ez a hangsúlyosabb – a szervezési utasítá-

sok hiányos, késlekedő végrehajtásával magyarázható.

A M. Kir. Belügyminisztérium új struktúrájának kialakítása során a szervezeti

egységek számát több lépcsőben, drasztikusan csökkentették, a korábbi 22 osztály he-

lyett  a tárca – az Elnöki osztályon felül  – kilenc önálló osztályra,  azon belül 21 alosz-

tályra, valamint segédhivatalra és számvevőségre tagolódott. Az osztályok számának

nagyarányú csökkentését a korábbi szervezeti egységek összevonásával, valamint egyes

osztályok alosztállyá történő átminősítésével érték el, miközben a belügyi tárcától a

lakásügyi hatáskört (a korábbi XXI. osztályt) elvonták, és október 28-án Szálasi döntése

alapján a Közellátásügyi Minisztériumhoz csatolták.187 A Belügyminisztérium osztálya-

inak összevonását és az 1944 november-1945 január elejére fokozatosan kialakuló szer-

vezeti egységeket az alábbi ábra szemlélteti:

185 MOL K-775. 4. csomó, 6. tétel, o. n.
186 MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel, 5-9. o. (Lásd ehhez az 4. sz. mellékletet.)
187 Botos: Fejezetek… 88. o.
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A BM szervezeti egységei
1944. november – 1945. januártól 1944. október 16. előtt

Elnöki osztály VIII. (építésügyi) osztály

XVIII. (országmozgósítási) osztály

I. (törvényelőkészítő) osztály I. (törvényelőkészítő) osztály

II. (közjogi és állampolgársági) osztály II. (közjogi) osztály

XIX. (állampolgársági) osztály

III. (vármegyei, városi és községi) osztály III. (vármegyei és községi) osztály

IV. (városi) osztály

IV. (gyámügyi és alapítványi) osztály X. (gyámügyi) osztály

XII. (alapítványi) osztály

V. (társadalombiztosítási) osztály XI. (társadalombiztosítási) osztály

VI. (csendőrségi szolgálati és rendőrségi) osztály VI. (rendőrségi) osztály

XX. (csendőrségi szolgálati) osztály

VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály V. (igazgatási rendészeti) osztály

VII. (közbiztonsági) osztály

VIII. (közegészségügyi és gyermekvédelmi) osztály XIII. (gyógyszerészeti és fürdőügyi) osztály

XIV. (egészségügyi igazgatási) osztály

XV. (járvány- és gyógyszerügyi, egészségvédelmi) o.

XVI. (általános egészségügyi és betegellátási) osztály

XVII. (gyermekvédelmi) osztály

IX. (segélyezési, szegényellátási és menekültügyi) o. IX. (szegényellátási és általános segélyezési) osztály

XXII. (menekültügyi) osztály

A minisztérium e nagyarányú átszervezésének okairól egykorú forrás nem ma-

radt fenn, s  ezért  nem tudjuk, hogy az összevonásokat és az osztályok csökkentését az

államigazgatás átszervezését célző tudatos szándék, vagy egyszerűen a háborús helyzet-

ből adódó kényszer szülte-e. Az ország hadműveleti területté válása miatt a Belügymi-

nisztérium számos korábbi funkcióját elvesztette, illetőleg több feladatát a kormányzat a

kormánybiztosokra és más, újonnan felállított hivatalokra ruházott át, így az átszerve-

zést pusztán ésszerűsítési okokra is vissza lehet vezetni.

Az új szervezetrendszer kialakításában közrejátszott, hogy – különösen a minisz-

térium kitelepítése után – hány tisztviselő állt rendelkezésre. A főváros kiürítését köve-

tően jelentkező hivatalnok-hiány miatt több vezetői helyet nem tudtak betölteni (ez ön-

magában is indokolja az összevonásokat) és egyes alosztályok esetében előfordult, hogy

azokat az osztályvezetők maguk irányították. Ezen érvek alapján nem alaptalan az a

feltevés, hogy a M. Kir. Belügyminisztérium átszervezését nem a nyilasok államigazga-

tási elgondolásai, hanem egyszerűen a háborús helyzet okozta kényszer indukálta.
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A miniszter és a három államtitkár között az egyes belügyi területek funkcionális

alapokon határolódtak el. Ennek megfelelően Vajna belügyminiszter közvetlen hatáskö-

rébe tartozott az Elnöki, az I. (törvényelőkészítő), valamint a később felállításra kerülő

X. (ki- és visszatelepítési), illetve a XI. (zsidóügyi) osztály. Láday államtitkár felügyelte

a rendvédelmi és állambiztonsági területet, azaz a VI. (csendőrségi szolgálati és rendőr-

ségi), valamint VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztályokat, dr. Palásthy

Ferenc államtitkár alá tartozott a III. (vármegyei, községi és városi), a IV. (gyámügyi és

alapítványi), valamint a IX. (általános segélyezési és menekültügyi) osztály, míg dr.

Szecsey György államtitkár az egészségügyi intézményrendszerhez tartozó osztályokat

(V. társadalombiztosítási, és VIII. közegészségügyi és gyermekvédelmi ) irányította.188

A fentiek szerint elkülönülő hatásköri csoportokat a minisztérium 1945. január

25-i szervezetrendszerét bemutató dokumentumban névleg is elhatárolták. Ennek meg-

felelően Ládayt politikai, Palásthyt adminisztratív, míg Szecseyt orvos államtitkárként

tűntették fel, amelyre a Horthy-kori közigazgatási gyakorlatban nem volt példa, mint

ahogy arra is csak ritkán, hogy a minisztériumban – a pártmegbízottal együtt – egyszer-

re négy államtitkár működött.189

A hatáskörök világos elválasztására és a négy államtitkár kinevezésére valószí-

nűleg Vajna „tehermentesítése” jegyében került sor, hiszen minisztersége mellett szá-

mos egyéb feladatot kellett ellátnia: politikai tevékenységet folytatott, megjelent a kép-

viselőház, valamint a Törvényhozók Nemzeti Szövetsége soproni ülésein190, többször

tárgyalt Németországban, és számos alkalommal képviselte a kormányt a belügyhöz

egyébként nem tartozó kérdésekben is.

188 MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel, 4. o.
189 A Sztójay-kormány Belügyminisztériumában már három államtitkár működött. A hírhedtté vált Endre

Lászlón és Baky Lászlón kívül ugyancsak államtitkárnak nevezték ki Johann Bélát. Lásd: Magyaror-

szág tiszti cím és névtára 1944. Pótfüzet. (Budapest, 1944), 17. o.
190 Vajna Gábor a fennmaradt jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyetlen alkalommal vett részt a Törvény-

hozók Nemzeti Szövetsége ülésén, 1945. február 6-án. Ekkor rövid beszédet is tartott a kitelepítés ne-

hézségeivel kapcsolatban. (MOL K-18. 27. fólió, 195. o.) A képviselőházban a Magyar Országos Le-

véltárban őrzött jegyzőkönyvek (MOL K-7. sz. irategyüttes) szerint egyetlen alkalommal sem jelent

meg. A Hiller István által közzétett dokumentumok ezzel szemben igazolják, hogy Vajna a kormány

részéről 1945. március 6-án megjelent a képviselőház ülésén, amelyen a „Budapest hősi kitartásának és

a Hungarista Magyarország Budapest iránti hálájának megörökítéséről” szóló törvénytervezetet tárgyal-

ták. Lásd ehhez: Hiller István: Az utolsó napok… - Szálasi soproni parlamentjének jegyzőkönyvei. In:

Valóság 1980. évi (XXIII. évf.), 2. szám, 88. o.
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A Szálasi-kormány Bel- és Külügyminisztériumának szervezeti felépítését ösz-

szevetve kitűnik, hogy Kemény Gábor miniszter személye révén a külügyben jobban

érvényesültek a párt érdekei és a hungarista ideológia. A szervezeti struktúra kialakítása

terén példa erre, hogy míg a Külügyminisztériumban sietve megszűntették a miniszteri

kabinetet és helyette létrehozták a munkatörzset (élén a munkarendvezetővel)191, addig

erre, a párt ideológiája által diktál szervezeti intézkedésre a BM-ben nem került sor.

Kemény figyelmet fordított arra is, hogy hungarista szimbólumok kerüljenek hivatalos

irat-fejlécekre és pecsétekre, míg a BM által készített iratok zöme megőrizte az ország

hivatalos jelképrendszerét, sőt az iratok nyelvezete sem változott, számos közülük nél-

külözte a „Kitartás! Éljen Szálasi!” fordulatot, tovább használva a Szálasi által gyűlölt

„Úr!” megszólítást.

2. 5. A Szálasi-kormány és Magyarország közigazgatása

2. 5. 1. A helyhatóságok sorsa: a főispáni kar és a polgármesterek leváltása

A minisztériumi tisztviselők körében véghezvitt, módszeres „tisztogatáshoz” ha-

sonlóan a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom a helyi szintű közigazgatási

apparátus személyi átalakítása terén is előre megírt forgatókönyvvel rendelkezett. A

helyhatóságokat érintő „őrségváltás” menete gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a minisz-

tériumi tisztviselői kar esetében: a személyi intézkedéseket Gál Csaba irodája készítette

elő, majd a „tisztviselők szervezője” által javasolt személycseréknek Bodonyi György

pártmegbízott szerzett érvényt és tett a belügyminiszternek konkrét javaslatokat a vár-

megyék, illetve a törvényhatósági jogú városok előljáróinak leváltására, majd az veze-

tők kinevezésére. Így fordulhatott elő, hogy a régi, hosszas hivatali múltra visszatekintő

főispánok helyére nemritkán Bodonyi személyes ismeretségi körébe tartozó személyek

kerültek.192

191 MOL K-707. 1. csomó, 1. tétel, 86-87. o.
192 Bodonyi például barátját dr. Szatmári Dezső ügyvédet javasolta Zemplén vármegye főispáni székébe.

Szatmárit 1944. október 22-én értesítette a Zemplén vármegyei szolgabíróság arról, hogy a következő

napokban főispán lesz és az ünnepélyes eskühöz haladéktalanul fel kell utaznia Budapestre. Szatmári

egyébként kinevezésekor már nem volt a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom tagja. Tagságá-

ról és a párt Zemplén megyei szervezetének vezetéséről 1941-ben mondott le.



93

A párt megbízottja – a nyilas hatalomgyakorlás szellemében – maga is igyeke-

zett azt a látszatot kelteni, hogy a személyügyi döntések során betartja a jogszabályokat.

A főispánok kinevezése és leváltása ügyében ezért konzultált dr. Velics János miniszté-

riumi osztálytanácsossal, aki a BM III. (vármegyei, községi és városi) osztály egyik

régi, tapasztalt munkatársa volt. Velics felhívta a figyelmet arra, hogy mindaddig, amíg

az eltávolított tisztviselők nyugdíjazása jogerőre nem emelkedik, nem lehet betölteni az

egyes hivatalokat, mert az állami költségvetésben nincs fedezet arra, hogy egy azon

állásra kétszeres fizetést utalványozzanak. Ha mégis megtörténnének a kinevezések, a

M. Kir. Legfőbb Állami Számvevőszék (LÁSZ) a zárszámadás tárgyalásán súlyos kifo-

gásokat fog emelni a képviselőház ülésein.193 Velics intelmeire nem hallgattak.

Nem volt miért aggódniuk, hiszen Szálasi – ideiglenesen ráruházott államfői

jogkörével élve – már 1944. október 19-én felmentette a LÁSZ elnökét (dr. Vargha Im-

re) és alelnökét (dr. Wensky Károly), egyúttal a párt gazdasági tanácsadóját, dr. Voigt

Edét nevezte ki a számvevőszék élére.194 A nyilas kezekben működő intézmény – a

képviselőház fennmaradt iratainak tanúsága szerint – kizárólag az 1945. év első félévére

tervezett államháztartással (Reményi-Schneller pénzügyminiszter Sopronban, 1944.

december 12-én terjesztette be), majd annak kivitelezhetetlensége folytán az 1944. évi

pótköltségvetéssel foglalkozott.195 Nincs nyoma annak, hogy a Szálasi-kormány – bele-

értve a BM-et is – pénzügyeivel szemben a dr. Voigt vezette LÁSZ valaha is kifogást

emelt volna.196

A vármegyék, illetve a törvényhatósági jógú városok helyhatósági vezetőinek

„cseréjére” a javaslatokat a Belügyminisztérium tette meg. Szálasi október 27-i hatállyal

a  „belügyminiszterrel egyetértőleg” 24 főispánt mentett fel állásából és nevezte ki he-

lyükre a párt megbízható embereit.  A vármegyei vezetés leváltásának ezen első lépcső-

je elsősorban azokat a területeket érintette, amelyek katonailag még a kormány fennha-

tósága alatt álltak.197 (A vármegyei, valamint törvényhatósági joggal rendelkező város-

ok helyhatósági vezetőinek leváltását az 5. számú melléklet összegzi.)

193 ÁBTL V-98.698. 24. o.
194 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október 19-i (238.) szám. 1. o.
195 MOL K-7. 4. és 3. fólió, 25-26. és 31. o.
196 A számvevőszék 1920-1945. évi történetéhez lásd: Kovács Árpád – Kovács Zoltán András: Népköz-

társaságtól népköztársaságig - a XX. század első öt évtizede a számvevőszék életében. In: Magyar Köz-

igazgatás, 2002. évi (LII. évf.) 10. szám, 611-618. o.
197 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 250. szám (november 3.), 1-2. o.
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Az új főispánokat – még a kinevezésükről szóló rendelet közzétételét megelőző-

en –hivatalos eskü letételére Budapestre rendelték őket. Közülük október 24-én  végül

csak 13-an tudtak személyesen megjelennni. Ők 10.00 órai kezdettel Vajna miniszter

jelenlétében a BM Országház utcai épületének Dísztermében tették le hivatali esküjü-

ket.198 A hivatalos aktus után, 1944. november 3-án közzétett kormányfői rendelet a volt

vármegyei tisztviselők esetében kivétel nélkül úgy fogalmazott, hogy az érintetteket a

miniszterelnök „saját kérelmére” mentette fel tisztségeikből. Nem kizárt, hogy ez a for-

dulat részint Velics osztálytanácsos intelmei miatt került bele a rendeletekbe. Ő azonban

előzetesen optimistább volt: úgy vélte, hogy a leváltásokra kényszernyugdíjazások kere-

tében kerül sor.

A nyugállományba helyezések ugyancsak jelentős terheket róttak volna az ál-

lamháztartásra, így a kormány szempontjából a legköltségkímélőbb megoldást valóban

az jelentette, ha az érintettek látszólag önként, saját kezdeményezésükre válnak meg

tisztségeiktől. Egy háborútól megtépázott országban, látva az utcákon a nyilas hatalom

kegyetlen arcát, félve a letartóztatástól és a meghurcolástól a lemondás formasága volt a

legkevesebb, ami egy felmentett tisztviselőt érdekelhetett.

Magyarország keleti vármegyéinek hivatalai még a hatalomátvételt megelőzően

nyugatra települtek, míg az október 24-én esküt tett főispánok közül sokan, alighogy

átvették a vármegye vezetését, máris megkezdhették irodáik nyugatabbi területekre tör-

ténő áthelyezését. A keleti vármegyék főleg Győrben koncentrálódtak, a levél- és irattá-

rakat a környező településekben helyezték el.199 A vármegyei közigazgatás szétesése a

nyilas kormányzatot láthatóan nem zavarta, és a civil közigazgatás „csúcsszerveivel”

mindvégig – még a különleges polgári közigazgatás bevezetése után is – mint működő

testületekkel számoltak.

A „régi” főispánok leváltásának második, utolsó hullámára 1944. december 8-i

hatállyal került sor.200 Vajna belügyminiszter előterjesztésére Szálasi ekkor a már szov-

jet megszállás alatt álló magyar területek vármegyei vezetéséről rendelkezett. Számos –

főleg a már elvesztett erdélyi és kárpátaljai – vármegye főispánját megerősítette hivata-

lában (!), míg néhányat leváltott a kelet-magyarországi helyhatósági vezetők közül.

198 ÁBTL V-80.734. 7. o.
199 ÁBTL V-80.734. 7. o.
200 Hivatalos Közlöny, 1945. évi 4. szám (január 20.), 1-2. o.
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Szálasi állam- és kormányfő ezen intézkedése feltehetően összefügg a neki tett

hitleri ígéretekkel. Néhány nappal a rendeletek hatályba lépése előtt, a német nép

Führere és Magyarország Nemzetvezetője közötti december 2-i megbeszélésen Hitler

azzal hitegette Szálasit, hogy tavasszal, immár a „csodafegyverek” tömeges bevetésével

sor kerül Magyarországon egy nagyszabású német offenzívára, amellyel tehermentesítik

Budapestet, és jelentős területeket foglalnak vissza a szovjetektől. Szálasi talán a Hitler-

től hallottak hatására döntött úgy, hogy még időben rendezi a német offenzíva által eset-

legesen felszabaduló vármegyék személyi ügyeit is.201

A valóságtól teljesen távolálló intézkedés volt ez Szálasitól, illetve a rendelete-

ket előkészítő Vajnától, mindenesetre – azzal, hogy pl. a rég elveszett Csík és Három-

szék vármegye főispánját megerősítették hivatalában – kellően demonstrálták a német

győzelembe vetett illuzórikus hitüket. (A Hitler által megígért „nagy” német offenzívára

egyébként végül 1945. március 6-án került sor. A „Tavaszi ébredés”

[Frühlingserwächen] fedőnevű hadművelet azonban nem hozott sikert, a Dunántúlon

elért mintegy 45 km-nyi betörés és Simontornya átmeneti visszafoglalása már nem volt

hatással a vármegyékre és a főispánok személyi ügyeire.)

A nyilas kormányzat által kinevezett, összesen mintegy 30 főispán – korábbi

foglalkozásukat tekintve – vegyes képet mutatott: többségük ügyvéd, vármegyei tisztvi-

selő volt, de akadt köztük építési vállalkozó, tanár, sőt penziótulajdonos is. Összességé-

ben nem igazolják azt az általánosítást, hogy a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Moz-

galom mögött zömmel a képzetlenebb, munkásrétegekhez tartozó személyek sorakoztak

fel. Ezzel szemben az adatok inkább azt tükrözik, hogy a párt tömegbázisa rendkívül

éles törést mutat a felső-középosztálybeli értelmiségi, valamint az alsóbb, valóban mun-

kásrétegekhez köthető, képzetlenebb és brutális cselekedetre hajlamos társadalmi cso-

portok között. Az átmenet hiánya, a köztük levő szociális (ezáltal pedig kommunikációs

és hatalmi) distancia (is) hozzájárult a nyilas bandák kialakulásához.

A tisztviselői kar lecserélését egészében szemlélve figyelemre méltó, hogy a nyi-

lasok ilyen tömegben képesek voltak – a „régiek” helyébe – iskolázott, sokszor a szak-

területén jártas személyek „beállításáról” gondoskodni. A motiváció, ami miatt oly so-

kan hivatalt vállaltak a huszonnegyedik órában, nem általánosítható pusztán a győze-

lembe vetett vak hittel.

201 A Szálasi-Hitler találkozóhoz lásd: Ránki György (szerk.): Hitler hatvannyolc tárgyalása 1939-1944.

Hitler Adolf tárgyalásai kelet-európai államférfiakkal. (Bp. 1983.), 168-175. o.
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A hatalomért folytatott évtizedes küzdelem, elnyomás után az a lehetőség, ame-

lyet hungaristák számára október 16. jelentett, minden bizonnyal elhomályosította a

realitásokat, noha a közeli véget feltehetően a hungarista „elit” legbelül, maga is jól

érzékelte. A főispáni kar viszonylag gyors leváltásával ellentétben a helyhatóságok al-

sóbb szintű vezetését – az alispánokat és a polgármestereket – a nyilas hatalom többnyi-

re a helyén hagyta azzal, hogy – a korábban már említett módszerekhez hasonlóan –

tevékenységüket a kiküldött pártmegbizottak által ellenőrizték. Ezek rögtön a

hatalomátvátel után megjelentek a megfelelő hivatalokban, delegálásukról – központi

utasításra, vagy önhatalmúlag – a párt helyi szervezetei gondokodtak.

A megyei pártszervezet vezetője által Vas vármegye alispánjához, valamint

Szombathely város polgármeteréhez október 22-én eljuttatott átirat fennmaradt, jól

szemléltetve a nyilasok helyi szintű hatalomátvételének procedúráját. Ebben Kocsárd

Emánuel megyevezető (akit egyébként pár nappal később a vármegye főispánjának ne-

veztek ki) tájékoztatta a két önkormányzati szervet, hogy „a Nemzet [sic!] politikai aka-

ratának biztosítása érdekében” hivatalaikhoz pártmegbízottakat küld ki, akiknek joga és

kötelessége tevékenységüket ellenőrizni, és szükség esetén utasítást adni. Az alispánhoz

mellé megbízottként Ormándy János kamarai titkárt, míg a polgármester hivatalához dr.

Szám Ferenc ügyvédet delegálta a párt.202

A közigazgatásban a hatalomátvételt követő gyors személycsrék után előfordult

ugyan, hogy egyes másodfokú helyhatósági vezetőket is leváltottak, ám annak arányai

korántsem öltöttek országos méreteket. Miközben az elsőfokú helyhatósági vezetés le-

cserélése a M. Kir. Belügyminisztérium központi irányítása mellett zajlott, addig a még

nyilas fennhatóság alatt álló területeken a párt megyei szervei és más hungarista vezetők

sokszor önhatalmúlag vették át a hatalmat, és váltották le önkényesen a helyi szervek

vezetőit. A dunántúl számos településén előfordult, hogy – Szálasi miniszterelnök felha-

talmazására hivatkozva – egyes pártfunkcionáriusok már október 16-án magukhoz ra-

gadták az irányítást, és – annak formai megnyilvánulásaképpen – kitűzették a párt lobo-

góját a helyhatósági hivatalok, iskolák homlokzatára.

202 A Vas megyei Levéltárban található dokumentumokat (Alispáni iratok 1944-12912. sz. és Szombat-

hely város polgármesteri iratok 1944-7876. sz.) közzétette: Karsai Elek és Somlyai Magda, in: Sors-

forduló I. 44. o.
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Tulajdonképpen ez történt Budapest székesfővárosban is. A Városházán már ok-

tóber 16-án megjelent Mohay Gyula ügyvéd, a főváros közgyűlésének nyilas tagja203, és

– miután összehívatta a tisztviselőket – bejelentette, hogy Szálasi megbízásából átveszi

a főpolgármesteri tisztséget. Gál Csaba személyügyi kormánybiztos később érkezett a

Városházára és – ahogy a hatalomátvétel során mindig, most is – előre átgondolt tervek

alapján intézkedett több tisztviselő, köztük az alpolgármester és a tiszti főügyész eltávo-

lításáról.204

Tekintettel arra, hogy a főpolgármester kinevezése államfői jogkörbe tartozott,

Mohay Gyula hivatalos kinevezésével várni kellett, s arra csak azt követően kerülhetett

sor, hogy az országggyűlés elfogadta az 1944. évi X. törvénycikket, amely Nemzetveze-

tő címen egyesítette az államfői és miniszterelnöki tisztségeket. Az előző főpolgármes-

tert, dr. Keledy Tibort – a főispánokhoz hasonlóan ugyancsak „saját kérelmére” – 1944.

november 8-án mentette fel Vajna belügyminiszter előterjesztésére Szálasi, és nevezte

ki helyébe dr. Mohay Gyulát.205 Az új főpolgármester ünnepélyes beiktatására novem-

ber  14-én  került  sor  az  Újvárosháza  közgyűlési  termében.  Mohay  –  hasonlóan  a  főis-

pánokhoz – Vajna Gábor belügyminiszter előtt tette le hivatali esküjét. A miniszter be-

szédében kijelentette, hogy a főpolgármester október 16. óta törvényesen látja el hivatali

teendőit, kinevezését a nemzetvezető választásáról szóló jogszabály alapján törvényes-

nek kell tekinteni.

Vajna beszédében hozzátette, hogy „mint Magyarország első hungarista bel-

ügyminisztere Budapest székesfőváros eme sok vihart és sok bűnt látott palotájában –

mely egykoron a nemzetközi szabadkőművességnek és a világzsidóság hatalmi törekvé-

sének erős bástyája volt – bejelenthessem: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár, és

hoyg még egyszer a letűnt világ itt ebben az épületben nem fogja tudni magát úgy be-

fészkelni, hogy innen zsidó s nemzetünket és fajtánkat eláruló magyarok segítségével

nemzetünk és fajtánk megrontója lehessen.”206

203 A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom az 1939-es választások után négy tagot delegálhatott a

főváros közgyűlésébe. Közülük a hatalomátvétel idejére egy fő kilépett a pártból, egy fő betegeskedett,

Temesváry Lászlót pedig kinevezték a Magyar Nemzeti Bank élére, így főpolgármesterként számba

vehető személyként csak Mohay maradt, aki egyébként Szálasi közeli ismerősének számított.
204 Feitl István (szerk.): A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873-1950. (Buda-

pest, 2008. A továbbiakban: A főváros élén…), 116. o.
205 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. november 9-i (255.) szám. 1. o.
206 A főváros élén… 117. o.
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Dorogi Farkas Ákos a székesfőváros polgármestere207 hasonlóképpen köszöntöt-

te az új főpolgármestert. Felszólalásában a következőkben méltatta Mohayt: „üdvözöl-

jük a székesfőváros élén azt a férfiút, akit a nemzetvezető bizalma küldött hozzánk. Üd-

vözöljük őt, mégpedig meleg szeretettel és bensőséges bizalommal, mert benne nemcsak

a magyar nemzeti szociálizmus [sic!] régi harcosát, a tántoríthatalan elvhűség, az áldo-

zatkész harc emberét látjuk.”208 Farkas Budapest közigazgatásában betöltött szerepe

mérséklődött Mohay főpolgármester kinevezésével, s elsősorban a főváros kiűrítésével

kapcsolatos ügyeket intézte. A Belügyminisztriumban ő vett részt a tárgyban tartott

érztekezleten, s ugyancsak ő intézkedett a város értékeinek nyugatra szállítása ügyében.

Alighogy Mohay októberben – önkényesen – átvette hivatalát, a párt mellé is

beosztott egy megbizottat, akivel együtt a végrehajtották a pártvezetés által diktált sze-

mélyzeti intézkedéseket, amely – a rendelkezésre álló idő rövidségére tekintettel – nem

ment túl a felső vezetők lecserélésén. Rövid hivatali időszaka alatt a hungarista főpol-

gármester nem egyszer szállt szembe a város érdekeivel ellentétes német és nyilas el-

képzelésekkel. Fellépett annak érdekében, hogy Budapest élelmiszerkészleteit és az

egészségügyi felszerelést legalább részben ne szállítsák el a város kiürítése során. A

belügyminiszter útján 20 millió pengő államsegélyt is szerzett, amellyel átmenetileg

enyhíteni lehetett a főváros – a helyi adóbevételek drasztikus csökkenése okán súlyos-

bodó – anyagi helyzetén.

Amint megtörtént Mohay hivatalos polgármesteri kinevezése Vajna belügymi-

niszter vázolta számára, hogy mik az elképzelései Budapesttel kapcsolatban. Kifejezte

abbéli óhaját, hogy mihamarabb nevezzék át a zsidókról elnevezett közterületeket, illet-

ve az egyik főútvonalat nevezzék el Dózsa Györgyről. A székesfőváros polgármestere

november 13-i átiratában kérte a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, hogy nevesítsék azo-

kat a budapesti közterületeket, amelyeket a belügyminiszter utasítása érinthet.

207 Dorogi Farkas Ákos a nyilasok hatalomra juttatása előtt, Szendy Károly polgármester lemondása után

lett, 1944. június 19-ével Budapest polgármestere. Jobboldali politikusként inkább az Imrédy-vonalhoz,

illetve a magyar nemzetiszocialistákhoz volt köthető. 1939-ben Imrédyék alpolgármesternek jelölték,

ám végül a főváros közgyűlése nem választotta meg. Ekkor került kapcsolatba a nyilasokkal. Farkas a

német megszállás után egyik alapítója volt a Zsidókérdést Kutató Magyar Intézetnek. 1944. november

5-én mellé a párt mellé is kirendelt egy megbízottat, Hargitai József segédhivatali főigazgató személyé-

ben.
208 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL) VII. 5. e. 7594/1950. 42. p.
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A közterületek átnevezéséről szóló, 960/1944. BM számú rendelet209 december

6-i hatállyal jelent meg a közlönyökben, és valamennyi helyhatóság számára, országos

szinten előírta a zsidó származású személyek neveit viselő utak, utcák és terek elneve-

zésének megváltoztatását. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa közvetlenül a BM-rendelet

hatályba lépése után, december 7-én reagált a főpolgármester átiratára.

A tanács 12 budapesti utcáról210 vélte úgy, hogy a jogszabály hatálya alá tartoz-

hat, ám a végleges döntést dorogi Farkas Ákos polgármesterre bízták, akitől úgyszintén

várták a javaslatot arra, hogy melyik útat nevezzék el Dózsa Györgyről. Bár a közterüle-

tek elnevezését végül – a város körül folyó harcok, a kiürítés és Mohay halogató maga-

tartása miatt – végül nem volt lehetőség megváltoztatni, a rendeletet számos dunántúli

városban végrehajtották.211

Mohay tevékenységének értékelését nehezíti, hogy – ha halványan, torz módon

is – de a körülményekhez mérten élni tudott a hivatala által kínált lehetőségekkel, és

több esetben is szembe tudott szegülni a Belügyinisztérium által képviselt kormányzati

akarattal. Később ezen cselekedetei ugyan segítették népbíróság előtti védekezésében,

ám azt nem ellensúlyozhatták, hogy a volt főpolgármester nem tett semmitt a Budapest

utcáin tombóló erőszak és zsidóüldözések megfékezése érdekében, igaz nem állnak ren-

delkezésre olyan adatok (sem), hogy a terror mozgatói közé tartozott volna.212

Mohay főpolgármester közvetlenül a főváros bekerítése előtt, 1944. december

23-án a belügyminisztertől háromnapi szabadságot kapott, és az ünnepek idelyére fele-

sége családjához, Mihályiba utazott, így nem lett részese Budapest 50 napos haláltusá-

jának. Az ellene 1945-ben összeállított vádirat mindezt menekülésnek, a város magára

hagyásának értékelte, amelyhez Mohay védekezésképpen csak annyit fűzött hozzá,

209 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. december 10-i (279.) szám. 1. o.
210 A Fővárosi Közmunkák Tanácsa a következő utcák átnevezését javasolta (zárójelben – ha változott –

jelezzük a közterület mai elnevezését): 1) Ballagi Mór utca; 2) Bródy Zsigmond utca (Than Károly ut-

ca); 3) Csemegi utca; 4) Horn Ede utca (Weiner Leó utca); 5) Korányi Frigyes erdősor; 6) Laky Adolf

utca; 7) Légrády Károly utca (Balzac utca); 8) Pajor Gusztáv utca (Pajor utca); 9) Reményi Ede utca;

10) Visy Imre utca; 11) Wahrmann utca (Victor Hugo utca); 12) Zámori utca. Budapest utcaneveinek

változásához lásd: Balog Péter: A budapesti közterületek elnevezése 1944-45-ben és napjainkban. In:

Markó György [szerk.]: Az elsodort város – Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok 60. évforduló-

jára. (Bp. 2005.) 379-384. o.
211 BFL VII. 5. e. 7594/1950. 359-361. p.
212 Dr. Mohay Gyula népbírósági tárgyalásához lásd: BFL XXV. 1. a. 4819/1945. sz., valamint a VII. 5. e.

7594/1950. sz. irategyüttest.
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hogy elmenetele előtt találkozott a német főparancsnokkal – valószínűleg a város vé-

delmével megbízott Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführerre gondolt – aki

megnyugtatta: nyugodtan utazzon el, a város nem fog elesni.213

Tévedett. Egy nappal Muhay távozása után a várost a szovjet csapatok bekerítet-

ték, majd több mint 50 napi ostrom után elfoglalták. Annak ellenére, hogy a Fővárost a

nyilasok elvesztették a főpolgármester és a polgármester hivatala tovább létezett a Du-

nántúlon, majd Németországban is. Mind a főváros elhagyása, mind pedig a német terü-

letekre történő áttelepülés során Mohay főpolgármester a budapesti tűzoltóság

szerkocsijait vette igénybe hivatala és a városatyák, valamint azok családtagjainak szál-

lításához.214

A Gál Csaba kormánybiztossága által diktált, a helyhatóságok vezetőit érintő in-

tézkedésekkel a hatalomra juttatott hungaristák szinte minden esetben a párt korábbi,

„harcos időkre” visszanyúló (helyi) támogatóit jutalmazták. E közigazgatási hivatalok-

nak, a vármegyei rendszernek a háborús Magyarországon tényleges funkciója már alig-

alig volt, különösen azt követően, hogy a német szárazföldi haderő főparancsnoksága

(Oberkommando des Heeres, OKH) 1944. szeptember 25-én, majd a Honvéd Vezérkar

október 30-án Magyarország egészét hadműveleti területté nyilvánította.215 A polgári

helyébe fokozatosan a katonai közigazgatás intézményrendszere lépett.

2. 5. 2. A különleges polgári közigazgatás rendszere

A magyar területeket fenyegető szovjet előretőrés hatására a Sztójay-kormány

1944. április 4-én intézkedett „a hadműveleti területekre vonatkozó különleges közigaz-

gatási szabályok” tárgyában, amelyek kimondták, hogy a polgári közigazgatási intéz-

mények felett a legfelsőbb felügyeleti és ellenőrzési jogkört a hadműveleti terület kor-

mánybiztosa gyakorlja, aki – a bírói és ügyészi testületeket leszámítva – korlátlanul

rendelkezhetett a törvényhatóságok tisztviselőivel is, és egyúttal – területét érintően –

illetékes volt a kiürítéssel kapcsolatos rendelkezések meghozatalában.216

213 A főváros élén… 122. o.
214 BFL VII. 5. e. 7594/1950. 55. p.
215 Lexikon… 149. o.
216 Lásd ehhez az 1.500/1944 M. E. sz. rendeletet, in: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. április 5-

i (77.) szám. 1-2. o.
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A kormánybiztosok számára biztosított autonóm és tág hatalomból adódóan a

hadműveleti területeken a Belügyminisztérium közigazgatás – és részben a rendvédelmi

szervek – feletti irányítási jogköre erőteljesen mérséklődött.  Az első kormánybiztosok

kinevezésével párhuzamosan a magyar királyi kormány, április 1-jei hatállyal az ország

keleti részeit, Kárpátalja és Észak-Erdély vármegyéit217, majd később, a hadihelyzet

további rosszabbodása miatt, szeptember 1-jei218, illetve október 1-jei219 hatállyal újabb

kelet-közép magyarországi vármegyéket nyilvánított hadműveleti területté.

A hungarista hatalomátvételt megelőzően ezáltal az ország dunától keletre eső

területei már gyakorlatilag katonai közigazgatás, illetve a hadműveleti kormánybiztosok

irányítása alatt álltak. A folyamatot a Szálasi-kormány fejezte be: október 25-én a kü-

lönleges közigazgatási szabályok hatályát az ország teljes területére kiterjesztette,

amellyel Magyarország egészét hadműveleti területté nyilvánította.220

Mindezzel párhuzamosan Szálasi miniszterelnök a „hadműveleti terület polgári

közigazgatásának [központi] vezetésével” – kormánybiztosi minőségben – Endre László

nyugállományú államtitkárt bízta meg.221 Endre kormánybiztossága – a kormány utasí-

tásai szeront – azonnal hozzálátott a Sztójay-kormány által lefektetett különleges köz-

igazgatási szabályok átdolgozásához, a hadműveleti kormánybiztosok szerepének, ha-

táskörének és illetékességének újragondolásához.

217 Lásd ehhez az 1.440/1944 M. E. sz. rendeletet, in: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. április

14-i (83.) szám. 1. o. Ekkor hadműveleti területté vált: a) ungi, beregi és máramarosi közigazgatási ki-

rendeltség, valamint Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék és Ungvár thj. város (kormánybiz-

tos: dr. Tomcsányi Vilmos Pál); illetve b) Beszterce-Naszód, Szolnok-Doboka, Kolozs, Maros-Torda,

Csík, Háromszék és Udvarhely vármegyék, valamint Kolozsvár és Marosvásárhely thj. városok (kor-

mánybiztos: vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla).
218 Lásd ehhez az 3.110/1944 M. E. sz. rendeletet, in: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. szeptem-

ber 2-i (200.) szám. 2. o.
219 Lásd ehhez az 3.530/1944 M. E. sz. rendeletet, in: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október

3-i (225.) szám. 2. o.
220 Lásd ehhez az 3.770 /1944 M. E. sz. rendeletet, in: Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október

29-i (247.) szám. 1. o.
221 Endre László „a hadműveleti terület polgári közigazgatásának vezetőjévé” történt kinevezésére for-

mailag két alkalommal került sor. Először 1944. október 25-i (Belügyi Közlöny, 1944. évi 45. szám [ok-

tóber 29.], 1615. o.), majd másodszor 1944. november 29-i hatállyal (Budapesti Közlöny, 1944. évi

282. szám [december 10.], 1. o.). Ez az államigazgatás általános „kapkodásának”, a rendeletek pontat-

lan előkészítésének és közlésének tudható be. Második alkalommal Szálasi valójában már nem Endrét,

hanem helyettesét, dr. Szlávy Lászlót nevezte ki.
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Feltehetően Endre megbízásából a különleges polgári és a katonai közigazgatási

szervek összehangolt, az egyes átfedéseket tisztázó, új szervezeti és működési szabálya-

it 1944. november 10-ére állította össze az 1. hadsereg főszállásmestere, vitéz Tóth-

Halmay József vezérkari őrnagy.222 Az általa véglegesített „félkatonai” közigazgatási

rendszerben – a főispáni hivatalok kivételével – valamennyi helyhatóság (járások, me-

gyei-, vármegyei és törvényhatósági jogú városok), azok vezetése (főszolgabírók, alis-

pánok és megyei-, valamint a törvényhatósági jogú városok polgármesterei), illetőleg az

oda beosztott tisztviselői kar a hadműveleti kormánybiztosok, azaz – legfelsőbb fokon –

a központi hadműveleti kormánybiztos alárendeltségébe került.223

A Tóth-Halmay által megjelenített irányelvek tükröződtek az 1944. november

14-én közzétett, 4.080/1944. M. E. számú rendeletben224 is, amely a hadműveleti terü-

letre vonatkozó különleges közigazgatási szabályzókat részletezte. A rendelet – abban a

hiszemben, hogy valami konzerválható a magyar közigazgatás polgári intézményrend-

szeréből – jelentős hatalmat ruházott a hadműveleti kormánybiztosokra, amely csakha-

mar hatásköri, illetékességi vitákhoz vezetett. A Belügyminisztériumot érintő kritikus

pontnak tekinthető az egészségügyi intézmények, de főképp a területi rendvédelmi szer-

vek (csendőrség, rendőrség) irányításának kérdése. Vajna azonnal felismerte saját ha-

talma sérülését az Endre vezette hadműveleti kormánybiztosi testületben, így nem meg-

lepő, hogy a dunántúli időszakban a rendszer felszámolásának egyik „élharcosa” lett.

Az Endre által életbe léptettet hadműveleti kormánybiztosi rendszerben, a ko-

rábbiakhoz képest lényeges eltérés, hogy az új jogszabályok a kormánybiztosok illeté-

kességét és hatáskörét nem a polgári (vármegyék, törvényhatósági jógú városok), ha-

nem a katonai közigazgatás szervei, parancsnokságai szerint állapította meg. Ettől min-

den bizonnyal azt remélték, hogy a közigazgatási rendszer maradványai – mivel a had-

műveleti kormánybiztosok együtt „mozogtak” a katonai parancsnokságokkal – jobban

alkalmazkodnak majd a folyamatosan változó katonai helyzethez.

Összesen 11 hadműveleti kormánybiztosi állást szerveztek a három hadsereg-

parancsnokság, a (budapesti) I. hadtest, valamint a honvéd kerületi parancsnokságok (II.

- VIII.) területére illetékes hatáskörrel. Feladataik közé tartozott az állam- és közrendé-

szeti intézkedések bizonyos köre (pl. internálás), a hadsereg érdekében történő személyi

222 MOL K-475, 1. csomó, 1. tétel, 72. o.
223 MOL K-475, 1. csomó, 1. tétel, 66-71. o. (36.147/1. hds. fszstr. 44. XI. 5. sz. irat)
224 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. november 14-i (259.) szám. 2-3. o.



103

és dologi juttatások (élelmezés, üzemanyag, közmunka) biztosítása, a hadműveleti terü-

leten a személyi és dologi kiürítési munkálatok, valamint a köz- és állategészségügyi

intézmények, illetőleg tűzrendészeti és légoltalmi testületek irányítása. A gyakorlatilag

több minisztériumot átfogó hatáskörrel felruházott hadműveleti kormánybiztosokat a

megfelelő szinteken mellérendelték a katonai közigazgatás szerveinek.

Kinevezésükkel – átmenetet képezve a polgári és a katonai közigazgatás között –

a Szálasi-kormány lényegében a helyi közigazgatási intézményrendszer békeidőkre tör-

ténő átmentését remélte amellett, hogy a kormánybiztosok irányítása alatt álló polgári

szervezetek (kórházak, állami közintézmények, stb.) révén legfontosabb feladatuk a

hadviselés elősegítése volt. Ezzel indokolható az is, hogy egyes kormánybiztosi állások

betöltésére eleve a területileg illetékes főispán kapott megbízást, így például Fejér vár-

megye és Székesfehérvár szabad királyi város főispánja, Pintér József egyúttal a II.

honvéd kerületi parancsnokság hadműveleti kormánybiztosa is volt.

A különleges közigazgatási szabályok országos kiterjesztése után a minisztérium

helyi közigazgatási szervezetekben betöltött irányítási szerepe mérséklődött. Bár a sze-

mélyzeti intézkedések, a kinevezések és a tisztviselők áthelyezésének, illetve vezénylé-

sének joga a belügyminiszter kezében maradt, a helyi közigazgatási testületeket és az

alájuk rendelt közintézményeket a gyakorlatban a hadműveleti kormánybiztosok irányí-

tották. Mivel az alispánok is az irányításuk alá tartoztak, hatalmuk gyakorlatilag a vár-

megyei rendszer egészére kiterjedt.

A hatásköri ütközések a novemberben megkezdődő kiürítés során hatványozot-

tan éreztették hatásukat. Láday államtitkár egyik fogságban írott háború utáni beszámo-

lójában az okokat az alábbiakban foglalta össze:  „A belügyminiszternek csak általános

felügyeleti jogköre maradt meg, ami azt jelentette, hogy csupán általános természetű és

nyilvántartási jellegű munkaköre maradt.Ez sok nehézséget okozott, mert a BM nem

tudott Endre intézkedéseiről vagy csak késve, utólag és előfordultak olyan esetek, hogy

pld. tisztviselőket felváltott, áthelyezett Endre és erről csak későn értesült utólag a BM.

Elrendelt letartóztatásokat, razziákat és egyéb gyakorlati végrehajtó jellegű közigazga-

tási és rendészeti intézkedéseket, amelyeket a BM csak egyszerűen tudomásul vett, utó-

lag és késve. A késedelmet fokozták az akkor már rosszul működő hírszolgálat és az ösz-

szeköttetési nehézségek.”225

225 ÁBTL V-130.792. 83. o.
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Endre László nyugállományú államtitkár, a hadműveleti terület polgári közigaz-

gatásának vezetője e problémák megoldására – valószínűleg 1944 november végén –

előterjesztést készíttetett a minisztertanács számára, amelyben gyakorlatilag a miniszté-

riumok, és – mint a leginkább érintett tárca – a BM jogkörének további csökkentése

mellet érvelt. Az előterjesztésben Endre kifejtette, hogy a „hadi helyzet [kedvezőtlen –

K. Z. A.] alakulása következtében számolni kell egyes minisztériumok megbénulásával,

és gondoskodni kell arról, hogy az egyes minisztereket megillető ügyintézési hatáskör

gyakorlására olyan szerv [ti.  a hadműveleti kormánybiztos] jelöltessék ki, amelynek

működése a háborús viszonyok között is a legtovább fenntartható.”226

Endre a továbbiakban javasolta a kormánynak, hogy központosítsák a hadműve-

letei kormánybiztosi hivatalokat, és a nemzetvezető közvetlen irányítása alatt működő

Fővezérséget két részre – egy katonai és egy polgári közigazgatási osztályra – válasszák

szét. Az utóbbi, központi szerv vezetője természetesen Endre maga, mint „a különleges

közigazgatási szabályok hatálya alá eső terület polgári közigazgatásának vezetője” len-

ne  és  –  a  minisztériumok és  a  katonai  szervek  kivételével  –  valamennyi  állami  és  ön-

kormányzati közigazgatási hatóság, hivatal és intézmény felett felügyeleti és irányító

hatáskörrel rendelkezne. Javaslata a hadműveleti kormánybiztosok számára közvetlen

rendelkezési jogot biztosított volna a területükön működő pártszolgálat és a közbizton-

sági szervek felett.

Az előterjesztést a minisztertanács végül vagy elutasította, vagy nem is tárgyalta,

sajnos a rendelkezésre álló adatokból ez nem derül ki. A hadműveleti kormánybiztosok

jogkörének kiterjesztésére, valamint a Fővezérség átszervezésére utaló rendeletek ké-

sőbb nem láttak napvilágot.

Endre javaslatai részben meghallgatásra találtak, hiszen a kormány által, decem-

ber 6-án kibocsátott, 6.230/1944 M. E. számú rendelet Budapest székesfőváros főpol-

gármesterét, valamint a főispánokat is felruházta azokkal a „különleges hatáskörökkel”,

amelyek addig csak a hadműveleti kormánybiztosokat illették meg. Az intézkedés a

kormányszervek nyugatra településével függött össze, és attól azt várták, hogy a kiürítés

átmeneti időszakában – legalábbis helyi szinten – működtethetők maradnak bizonyos

államigazgatási funkciók.227

226 MOL K-475. 1. csomó, 1. tétel, 344-346. o.
227 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. december 7-i (280.) szám. 2-3. o.
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A Sztójay, majd Szálasi kormányok által életbe léptetett közigazgatási intézke-

dések kaotikus állapotokat idéztek elő a háborús viszonyok által amúgy is megterhelt

országban. A polgári közigazgatás egyszerűen képtelen volt érdemben reagálni a folya-

matosan változó katonai helyzetre.

A hatásköri, illetékességi ellentmondások, a működésbeli disszonanciák a kor-

mányzatot csakhamar arra késztették, hogy gondolja újra a különleges polgári közigaz-

gatás és a hadműveleti kormánybiztosok szerepét, amelyre a gyakorlatban már a dunán-

túli kormányzás időszakában került sor, 1945 januárjában. Mindeközben azért jutott

elegendő kapacitás arra is, hogy elgondolkodjanak a „békebeli”, háború utáni Magyar-

ország közigazgatási rendszerén és kidolgozzanak egy új, az ország történelmi hagyo-

mányaival szakító közigazgatási koncepciót.

2. 5. 3.  A kormányszékek

Az 1944. október 17-i minisztertanácson elfogadott első Országépítési Terv a

Belügyminisztérium számára előírta, hogy 1945. január 1-jéig – a vármegyéket kiváltva,

harmadfokú közigazgatási hatóságként – kormányszékeket állítson fel.228 A kormány-

székeken alapuló, tágabb, regionális környezetbe illesztett közigazgatási rendszer kiépí-

tésével kapcsolatban számos, az ún. Országépítési Bizottság által kidolgozott elképzelés

látott napvilágot, amelyekben Magyarország területét először 16, majd 10 kormányszék-

re akarták felosztani.229

A felállításukról intézkedő rendelettervezet végső, a minisztertanács számára fel-

terjesztendő formáját, meglepő gyorsasággal, 1944. november 15-ére készítette el a dr.

Eddoi József miniszteri osztálytanácsos vezette M. Kir. Belügyminisztérium III. (vár-

megyei, városi és községi) osztálya.230 A szervezeti egység által felterjesztett koncepci-

óban a visszacsatolásokkal bővült Magyar Királyság területét kilenc kormányszékre

osztották. A kormányszékek létrehozásával a Szálasi-kormány nem titkoltan azt remél-

te, hogy a közigazgatás terén fennálló túlzott központosítás, hatalmi koncentráció meg-

szüntetésével – azaz egy újabb lépcsőfok beiktatásával a vármegyék és a Belügyminisz-

228 Összetartás, 1944. évi (11. évf.) 239. (október 19-i) szám, 3-4. o.
229 Teleki: Nyilas uralom… 241. o.
230 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 415-417. o.
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térium közé – a tárca, illetve a rendelettervezet által érintett más minisztériumok teher-

mentesíthetők. Mint a tervezet érvel: a BM így jobban érvényesíteni tudja a közigazga-

tás legfelsőbb vezetését, átfogó irányítását célzó felügyeleti és ellenőrzési jogkörét, va-

lamint hatékonyabban tudja végrehajtani a szükséges szervezési feladatokat.

A kormányszékek területét a rendelettervezet 2. §-a szabályozta, amely kilenc

nagyobb regionális központ – budapesti, csíkszeredai, debreceni, győri, kolozsvári,

miskolci, pécsi, szegedi és ungvári kormányszékek – felállítását irányozta elő. A kor-

mányszékek területeinek megállapításakor alapvetően a tradícionális közigazgatási

rendszert vették alapul, ugyanakkor, egyetlen kivételként a legnagyobb vármegye, Pest-

Pilis-Solt-Kiskun területét felosztották és járásait, illetve városait nagyobbrészt a buda-

pesti, míg kisebb részt a szegedi kormányszékhez csatolták. (A tervezett kormányszé-

kek területéhez és a hozzá tartozó közigazgatási egységekhez lásd a 6. számú mellékle-

tet, valamint a kötet végén közzétett térképet.)

A Vajna kézzel írt széljegyzeteivel gazdagított rendelettervezet 3. §-a szerint az

egyes kormányszékek élén a széktartó áll. A kormányszéktartókat a belügyminiszter

előterjesztésére az államfő nevezi ki, hivatali esküjüket a belügyminiszter kezébe teszik

le. A jogszabálytervezet – a miniszteri feladatok csökkentése érdekében – széles hatás-

kört biztosított számukra. Felügyeleti jogkörük – a katonai testületek és a felső oktatási

intézmények kivételével – valamennyi állami és önkormányzati közigazgatási hatóság-

ra, hivatalra, közintézményre és közüzemre kiterjedt volna, emellett gondoskodniuk

kellett volna a helyi szintű adóügyek kezeléséről is.

A kormányszék területét érintő fontosabb állások betöltésére – kivéve az igaz-

ságszolgáltatási karhoz tartozókat – a kormányszéktartó javaslatot tehetett volna az ille-

tékes miniszternek, aki a szükséges személyügyi intézkedéseket csak ezek figyelembe

vételével hajthatná végre. Mivel képzett tisztviselőkből hiány volt, a rendelettervezet

(10. §) szabadkezet biztosított a belügyminiszternek abban, hogy a kormányszékek mű-

ködtetéséhez szükséges fogalmazói és szaktisztviselői állományt – akár más minisztéri-

umoktól is – elvonja és átcsoportosítsa. A rendelettervezetet a BM III. (vármegyei, vá-

rosi és községi) osztálya november 20-ára készítette elő a minisztertanácson való beter-

jesztéshez. Nem tudjuk, hogy azt mikor tárgyalta a kormány, a rendelet kísérőlapjára,

1945. február 8-i dátummal Vajna ráírta, hogy „Egyenlőre félretenni!”.231

231 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 415 és 419. lap
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A kormányszékek felállításának terve ismert volt a közigazgatási hivatalok előtt

és igyekeztek e nagyszabású elképzeléssel összhangban cselekedni. Endre László nyu-

galmazott államtitkár, kormánybiztos a kormányszékek szervezését érvként használta

fel arra, hogy – a minisztériumok rovására – saját hatalmát növelje. A minisztertanács

számára készült előterjesztés a következőképpen indokolja a hadműveleti kormánybiz-

tosok jogkörének kiterjesztését. „A hadműveleti kormánybiztosoknak az egyes miniszte-

reket megillető ügyintézési hatáskörrel való felruházása mintegy bevezetése az ország-

építés első tervében lefektetett annak a rendszernek, mely szerint a miniszterek ügyinté-

ző hatáskörét […] a normális [!] viszonyok bekövetkeztével a megszervezendő kormány-

székek vennék át, ugyanis a kormányszékek megszervezésénél is a legcélszerűbbnek az a

megoldás látszik, hogy ezek a kormányszékek több törvényhatóság területére kiterjedő-

en – a hadtestek területi beosztásához igazodva – gyakorolják a legfelső ügyintézési

hatáskört.”232

A kormányszékek kiépítéséről a Szálasi-kormány tehát lemondott. A széktartók

számára biztosított hatáskörrel gyakorlatilag Endre kormánybiztosi hivatala élt. A kor-

mányszékekkel párhuzamosan léteztek az alsóbb szintű közigazgatás átalakítására vo-

natkozóan is koncepciók. Így – vélhetően a kormányszékeken belül – felmerült a me-

gyeszékek, községszékek és faluszékek kialakításának gondolata233, ám ezek rendelet-

tervezetek formájában nem jelentek meg. A hungarista politikai irodalomban nincs

nyoma a kormányszékek szervezésére vonatkozó közigazgatási elképzeléseknek.

Az ideológiai gyökerek talán a Szálasi által visszaállítani kívánt nádori hivatalra

vezethetőek vissza. A kormányszéktartó számára biztosított széleskörű jogok – a rende-

lettervezet életbe lépése esetén – a végrehajtó hatalom „redisztribúcióját” jelentette vol-

na, hiszen a közigazgatás e  hungarista víziójában az érintett minisztériumok által gya-

korolt egyes államhatalmi jogosítványokat elvonták volna és gyakorlatilag a területi elv

alapján osztották volna szét a helyi közigazgatás vezető testületei között, így a miniszté-

riumok szerteágazó jogosítványai csökkentek volna.

232 MOL K-475. 1. csomó, B/c tétel, 344. o.
233 Sipos Péter (főszerk.) – Ravasz István (szerk.): Magyarország a II. világháborúban. Lexikon A-Zs.

(Bp. 1997.) 343. o.
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2. 5. 4.  A Belügyminisztérium és az államigazgatás hungarista modellje

Az államigazgatás irányítására, a párt háttérkormányaként a Szálasi – a később

pótlólag beiktatott 1945. évi I. törvénycikk alapján – létrehozta a Nemzetvezetői Mun-

katörzset, amelynek vezetésével (munkarendvezetői címmel), 1945. január 4-én Henney

Árpád szolgálaton kívüli altábornagyot bízták meg, és egyúttal kinevezték a „Nemzetve-

zető személye körüli m. kir. tárca nélküli miniszterré”.234 Az államigazgatás pártirányí-

tás alá helyezése jegyében a Nemzetvezetői Munkatörzsön belül megalakult a Nemzet-

és Államvezérkar, majd fokozatosan létre kívánták hozni az egyes állami szektoroknak

megfelelő szakvezérkarokat, amelyek gyakorlatilag a minisztériumoknak feleltek volna

meg.

A vezérkarok mellett – az 1945. évi I. törvénycikk értelmében – 11 (számuk ké-

sőbb 13-ra bővült) nemzetpolitikai irodát235 állítottak fel. A munkatörzs és az irodák

létrehozásával a Szálasi-kormány egy új államigazgatási gyakorlatot kívánt meghonosí-

tani, amelyben – kikristályosodott formában – a párt feladata az ellenőrzés, az irodáké a

tervezés, míg az egyes minisztériumoknak megfelelő szakvezérkaroké pedig a végrehaj-

tás lett volna.236

A nemzetpolitikai irodák felállítása mellett a minisztériumok szakvezérkarokká

történő átszervezésére és a Nemzetevezetői Munkatörzsbe való integrálására idő hiá-

nyában, illetőleg a nyilas vezetés elméleti vitái és az egyes irodák hatalmi harca miatt

már nem, illetve csak részlegesen került sor. A Munkatörzs felállítása távlatilag a mi-

nisztériumi rendszer felszámolását és teljes pártirányítás alá helyezését készítette elő,

amelynek egyik előfeltétele volt, hogy az egyes tárcák hatáskörét és szerteágazó feladat-

rendszerét csökkentsék.

234 Lexikon… 161. és 343. o.
235 A Nemzetpolitikai Irodák (és vezetőik) a következők voltak: Államjogi Iroda (dr. Haála Róbert),

Kultúriroda (Hubay Kálmán), Nemzetbiztonsági Iroda (Baky László), Népközösségi Iroda (dr. Leicht

József), Nemzetgazdasági Iroda (Gergely Gyula), Országépítési Iroda (dr. Kőfaragó-Gyelnik Vilmos),

Parasztiroda (Tatár Imre), Pártiroda (gr. Serényi Miklós), Számonkérő Iroda (dr. Pethő Tibor), Sze-

mélyügyi Iroda (Gál Csaba), Világnézeti Iroda (Péntek István), a Dolgozó Nemzet Irodája (Mosonyi

Győző), a Fegyveres Nemzet Irodája (Nádas Lajos vezérkari ezredes).
236 Teleki: Nyilas uralom… 233-234. o.
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A kormányszékek felállításáról szóló belügyminisztériumi rendelettervezet mi-

nisztertanácsi előterjesztése – amelyet Vajna számára állítottak össze 1944. november

20-án – így fogalmaz: „[…] a minisztereket megillető ügyintézési hatáskörnek a kor-

mányszéktartóra ruházása olyan mértékben tehermentesíti majd a minisztereket, hogy

lehetővé válik az, hogy a jövőben kizárólag a közigazgatás legfelső vezetésével, átfogó

irányításával, a közigazgatási szervezet működése feletti legfelsőbb felügyelet és ellen-

őrzés gyakorlásával, valamint a szükséges szervezései feladatok elvégzésével foglalkoz-

zanak. Ezzel tehát szinte önmagától megvalósul az országépítés első tervének a köz-

igazgatási vezérkar megszervezésére vonatkozó további célkitűzése is, mert hiszen a

minisztériumok az új rendben máris mintegy a közigazgatási vezérkar szerepét fogják

átvenni.”237

A közigazgatási vezérkar szervezéséről szóló törvényjavaslatot részben a Bel-

ügyminisztérium közreműködésével kezdték kidolgozni valószínűleg 1944 decemberé-

ben. A törvényjavaslat végleges formájában 1945 januárjára készült el, ám becikkelye-

zésére már nem került sor. A javaslat értelmében a Szálasi-kormány 16 tárcája közül

hat, a belügyi, a földművelésügyi (gr. Pálffy Fidél), az iparügyi (Szakváry Emil), a ke-

reskedelem- és közlekedésügyi (Szász Lajos), közellátásügyi (Jurcsek Béla), valamint a

vallás-  és  közoktatásügyi  (Rajniss  Ferenc)  megszűnt  volna  (1.  §  1.  szakasz),  és  ezzel

párhuzamosan hatás- és feladatkörüket Szálasi miniszterelnökre ruházták volna át (2.

§.). (Szálasi Ferenc kormányának összetételéhez lésd az 1. sz. mellékletet.)

A vezérkar kiépítése, az egyes jogszabályi ütközések elkerülése érdekében a tör-

vénytervezet olyan történelmi jogszabályokat helyezett volna hatályon kívül, mint az

1848. évi III. törvénycikk (1. § 2. szakasz). A törvényjavaslat a közigazgatási vezérkar

személyi állományát a minisztériumi szaktisztviselői és fogalmazói karra alapozva kí-

vánta létrehozni (4. §), míg szervezetrendszere az egyes közigazgatási ágaknak megfele-

lő csoportokra, azon belül ügyosztályokra tagolódott volna (5. §). A jogszabály-tervezet

alapján a közigazgatási vezérkar főnökét a vezérkar tagjai közül a miniszterelnök jelölte

volna ki.238 A nemzetvezetői Munkatörzs által megjelenített célok csak részlegesen va-

lósultak meg. A BM a háború és a nyilas hatalom hátralevő néhány hónapja alatt válto-

zatlan keretek között folytatta működését, ahogyan a törvénytervezet által érintett többi

minisztériumot sem számolták fel.

237 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 417-418. o.
238 MOL K-775. 1. csomó, különféle iratok gyűjtője, 1-5. o.
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A közigazgatási vezérkar felállításáról szóló törvényjavaslatot sem a Sopronban

ülésező képviselőház, sem a Törvényhozók Nemzeti Szövetsége nem tárgyalta. A cson-

ka törvényhozáshoz való előterjesztésének és a hatálybalépés elmaradásának közvetlen

indokait nem ismerjük. Valószínűleg a minisztertanács döntött úgy, hogy a közigazgatá-

si vezérkar felállításának tervét – a háború és a magyar területek egyre nyilvánvalóbb

elvesztése miatt – egyelőre, hasonlóan a kormányszék-tervezethez, félreteszi.

2. 6.  A kiürítés

2. 6. 1.  A Belügyminisztérium szerepe a kiürítésben

A hadműveleti helyzet kedvezőtlen változásával és az angolszász légitámadások

fokozódásával összefüggésben a magyar kormány először 1944 tavaszán tette meg a

szükséges előkészületeket az államigazgatási szervek és a polgári lakosság kitelepítésé-

ről (akkori kifejezéssel: kiürítéséről). A kiürítés központi irányítására a kormány létre-

hozta az Országos kiürítési kormánybiztosságot, amelynek vezetésével július 1-jével

Szurmay Lajos vezérőrnagyot bízták meg. A magyar királyi kormány állásfoglalása

ekkor az volt, hogy az egyes területek kiürítésének elrendelésekor a köz- és államigaz-

gatási tisztviselői kar lehetőleg maradjon szolgálati helyén, míg a polgári lakosság terv-

szerű áttelepülése sem merült fel, így csak azokat érintette, akik önként döntöttek lakó-

helyük elhagyásáról.239

A belügyi intézmények vonatkozásában Bonczos belügyminiszter, 1944. szep-

tember 23-án egy külön rendeletet is kibocsátott, amelyben úgy foglalt állást, hogy „a

belügyi közigazgatási hatóságoknál és egyéb szervezetknél közszolgálatot teljesítő tiszt-

viselők és egyéb alkalmazottak a hadműveleti kiürítés elrendelése esetén a hadműveleti

területi, illetőleg az országmozgósítási kormánybiztosnak, vagy a polgári (katonai) köz-

igazgatás vezetőjének […] engedélye alapján hivatali székhelyüket elhagyhatják.”240

239 Lásd ehhez: A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács által 1943-ban, „Irányelvek a háború vagy az országot

közvetlenül fenyegető háborús veszély esetén szükséges kiürítés előkészítésére és végrehajtására” cí-

men, illetőleg a Fővezérség kiürítés tárgyában, 1944. szeptember 29-én kiadott részletesebb utasítását.

Közétette: Karsai Elek - Somlyai Magda, in: Sorsforduló I. 5. és 11-15. o.
240 MOL K-150. 4190. cs. 1944-XVIII-8. o. n.
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A Szálasi-kormány állásfoglalása ettől merőben eltért, és az immár a teljes

anyagi és személyi kiürítést szorgalmazta, ám – a realitásokat nélkülöző – elképzelésük-

ről csakhamar le kellett mondaniuk. Szurmayt október 24-i hatállyal leváltották, s or-

szágos elhelyezési kormánybiztosi címmel, kibővített jogkörrel kisbarnaki Farkas Fe-

renc altábornagyot bízták meg a kiürítés megszervezésével.241 Az anyagi javak és élel-

miszeripari termények, valamint egyéb készletek nyugatra szállításával külön is meg-

bízták, október 23-án Mocsáry Dániel földművelésügyi államtitkárt242, majd november

3-án Rajk Endre készletgazdálkodási kormánybiztost.243

 Farkas altábornagy azonnal, még kinevezése napján közölte az Ország-

mozgósítási Kormánybiztossal, hogy a „m. kir. Kormány a régi kormány felfogásával

szemben a veszélyeztetett területek teljes személyi és anyagi kiürítését rendelte el. A

polgári kiürítés nemre és korra való tekintet nélkül nem önkéntes többé, hanem kötele-

ző.”244 Mérey László nyugállományú altábornagy (egyúttal Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

megye főispánja) a kormány állásfoglalását azzal a megjegyzéssel továbbította a terüle-

tileg illetékes hadműveleti kormánybiztosoknak és a honvéd kerületi parancsnokságok-

nak, hogy a kiürítésre készüljenek fel, ám az egyelőre nincs elrendelve, ezért lehetőleg

kerüljék a felesleges pánikkeltést.

A következő napokban a minisztérium több, a kiürítés tárgyában tartott értekez-

letnek is helyet adott. A téma szóba került az egyik, október 20-i közbiztonsági értekez-

leten is. Azon a megbeszélésen részt vett, elnökként Vajna belügyminiszter, a még hiva-

talosan ki sem nevezett Farkas kormánybiztos, Láday államtitkár, dorogi Farkas Ákos

Budapest polgármestere és Mérey László nyugállományú altábornagy, Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye főispánja, valamint – a párt képviseletében – dr. Gera József.

Azon a közbiztonsági értekezleten még csak a Dunától keletre eső részek, az Al-

föld német-nyilas kézen maradt területeinek – lehetőség szerinti – teljes kiürítése került

szóba, ám az irreális terv hallatán Mérey főispán tiltakozását fejezte ki, és lemondását

helyezte kilátásba. Vajna ezt nem volt hajlandó elfogadni, hiszen – mint mondta – szük-

sége volt a katonai tapasztalatokkal rendelkező közigazgatási vezetőre. Mérey azonban

kitartott álláspontja mellet, hogy „az Alföld népét nem szabad elhajtani, mert akkor Ma-

gyarország elpusztul”.

241 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 242. szám (október 24.), 1. o.
242 Teleki: Nyilas uralom… 183. o.
243 MOL K-475. 1. csomó, B/c tétel, 419/b. o.
244 Sorsforduló I. 56. o.
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Másnap Mérey összehívta a vezetése alatt álló vármegye tisztviselőit és bejelen-

tette lemondását, amelyet azzal indokolt, hogy „korábban azért állt a vármegye élére,

mert építeni akart, de úgy látja, hogy most már csak a rombolás ideje következik, ami-

ben nem kíván részt venni.”245 Méreyt 1944. november 17-i hatállyal mentették fel, saját

kérelmére. Helyére már nem neveztek ki új főispánt.246

Kizárólag a kiürítés tárgyában az első egyeztető megbeszélésre október 24-én

került sor, ugyancsak a Belügyminisztérium várbeli épületében. A részt vevők köre

több, a kiürítésben érintett, belügy- és honvédelmi minisztériumi tisztviselővel bővült.

A megbeszélést az elnöklő Vajna nyitotta meg azzal, hogy tudatta az egybegyültekkel a

kormány teljes kiürítésre vonatkozó szándékát. Mindezt azzal indokolta, hogy a felve-

vőterületeken összegyűjtött lakosság segítségével a közigazgatás folytathatná működé-

sét, és lehetőség nyílna űtőképes hadsereg szervezésére is (!). Fel sem merült, hogy a

szovjet csapatok átkelhetnek a Dunán és nem lesz lehetőség e nagyszabású elképzelések

megvalósítására.

A belügyminiszter utasítást adott Budapest kiűrítésének előkészítésére is, ame-

lyet Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye még ki nem ürített részeinek evakuálása kellett

volna megelőzzön. A székesfőváros tisztviselőivel kapcsolatban dorogi Farkas Ákos

polgármester megjegyezte, hogy nagy részük még szovjet megszállás esetén is a helyén

kíván maradni, hiszen sok köztük a baloldali gondolkodású. Felvetésére Vajna kifejtet-

te, hogy azok nem is baj, ha a helyükön maradnak, mivel „az ő utjukon magyar értéke-

ket nem lehet megmenteni”, és hozzátette: a jobboldali gondolkodásúak helyesebb, ha

távoznak, mert „nem vitás, hogy itt milyen sors vár rájuk.”247

A két héttel később, 1944. november 4-ére összehívott értekezletre változtak a

kiürítéssel kapcsolatos irányelvek, s azon szinte már csak Budapest evakuálása került

szóba. A megbeszélésen számba vették, hogy a székesfőváros és a környező várme-

245 Vincellér Béla: Szálasi hat hónapja. 1944. október – 1945. május. (Budapest, 1996. A továbbiakban:

Vincellér: Szálasi…), 206-207. o.
246 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 275. szám (december 2.), 1. o.
247 Sorsforduló I. 54. o. Dorogi Farkas Ákos megnyilatkozásához hozzá kell tenni, hogy a tisztviselők

hónapokon keresztül azt az utasítást kapták a magyar kormánytól, hogy maradjanak hivatalukban, így

egyáltalán nem meglepő, hogy sokan nem tudtak lépést tartani az október 16-a utáni gyors koncepció-

váltással és továbbra is a korábbi utasíztások szerint cselekdtek. Természetesen az a tipológia, hogy jel-

lemzően a baloldali gondolkudású tisztviselők „szabotálják” a teljes kiürítésre vonatkozó direktívát el-

fogadhatatlan.
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gyékből mennyien maradhatnak lakóhelyükön, és hogyan lehetne a legtöbb polgári

személyt kitelepíteni a megjelölt felvevőterületekre. Ezeket, a kiürítendő területek listá-

jával együtt, Farkas Ferenc kormánybiztos, 1944. november 1-jén kelt rendeletében tette

közzé.

A gyakorlat bebizonyította, hogy megfelelő logisztikai eszközök híján a főváros

és a veszélyeztetett országrészek teljes kiürítése nem lehetséges. A kormány tehát csak-

hamar kénytelen volt lemondani kiűrítés kötelezővé tételéről, amely – az utasítások által

nem érintett – lakosság, illetve a helyhatósági alkalmazottak, tisztviselők számára to-

vábbra is önkéntes maradt.248

Miután a kormány 1944. október 25-i rendelete értelmében a hadműveleti kor-

mánybiztosok legkésőbb november elejére átvették a helyi szintű közigazgatás feletti

irányítást, a Belügyminisztérium Magyarország kiürítésében betöltött szerepe mérsék-

lődött. A hetente összeülő közbiztonsági értekezleteken már csak marginális témaként

szerepelt a lakosság és a helyi közigazgatási szervek kitelepítésének problematikája. A

minisztérium kiürítési kérdésekben való háttérbe szorulását jelzi, hogy „Budapest szé-

kesfőváros balpartjának egészségügyi szempontból való kiürítése” tárgyában tartott,

1944. december 3-i értekezleten249 a  BM  nem  képviseltette  magát,  holott  a  közegész-

ségügy és a gyógyszerellátás központi irányítása is a hatáskörébe tartozott.250

Az egészségügyi intézmények és a gyógyszerkészletek feletti rendelkezési jogo-

kat – a hadviselés szempontjából fontos eszközök lévén – a (budapesti) I. hadtesthez

kinevezett hadműveleti kormánybiztos (dr. Jóos Andor, Maros-Torda és Udvarhely

vármegye, valamint Marosvásárhely törvényhatósági jogú város főispánja), közvetve

pedig Endre László országos hadműveleti kormánybiztosi hivatala gyakorolta. Vajna

belügyminiszter a későbbiekben csak a német birodalmi területre történő kitelepülést

előkészítő megbeszéléseken vett részt.

248 Lásd ehhez Farkas vezérezredes november 1-jén, 30/Orsz. Elh. Kormb. szám alatt kiadott rendeletét

„A lakosság és az országos fontosságú anyagkészletek hátravonása” tárgyában. Közétette: Karsai Elek

- Somlyai Magda, in: Sorsforduló I. 73-81. o.
249 A páratlan forrásértékű jegyzőkönyv szövege értékes adatokat tartalmaz az ostrom előtti főváros köz-

egészségügyi helyzetéről. A német hadvezetés számításai alapján a nyilas vezetést úgy tájékoztatták,

hogy Budapestnek legfeljebb csak a keleti részei – Pest és a külvárosok – válhatnak a harcok közvetlen

színtereivé, ezért az értekezlet csak a város bal partjának egészségügyi kiürítésének lehetőségeit tekin-

tette át.
250 MOL K-475. 1. csomó, B/b tétel, 447-489. o.
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2. 6. 2.  A Belügyminisztérium evakuálása

Miután 1944. november 3-án kijelölték a legfőbb állami szervek – köztük a Bel-

ügyminisztérium – nyugat-magyarországi székhelyeit, Vajna november 7-én rendelke-

zett arról, hogy a kormányhivatalok kitelepítése keretében a BM alkalmazottak közül

áttelepülni szándékozók neveit írják össze, és a minisztérium kitelepítését legkésőbb

november 10-étől kezdjék meg.251 Az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtásával

Vajna dr. Takáts Albert miniszteri titkárt, az Elnöki osztály vezetőjét bízta meg. A kö-

vetkező hetekben az Elnöki osztály három körözvényt adott ki, amely a minisztérium

kitelepítésével kapcsolatos belső utasításokat tartalmazta.252

Az  első körözvény  szövegéből  –  tekintettel  arra,  hogy  a  kiürítés  (leszámítva  a

nyilaskeresztes pártagokat és családjaikat, valamint egyes, a hadviselés szempontjából

fontos, pl. légoltalmi, hadigazdasági területen dolgozókat) egész folyamata önkéntes

jellegű volt – nem derült ki, hogy a minisztérium munkatársainak és családjaiknak köte-

lezően el kell-e hagyniuk lakóhelyüket. Az alkalmazottak ezért állásfoglalást kértek

Takátstól, aki kiadatott egy második körözvényt, amelyben leszögezték, hogy a Főváros

elhagyása nem kötelező, és aki annak nem tesz eleget a kormány részéről a későbbiek-

ben semmiféle bántódás sem érheti. A nyilas vezetés úgy gondolta, hogy a többség ele-

get fog tenni – a felhívásban sokszor hangoztatott – hazafias kötelezettségeinek és velük

tart. Nem így történt.

Takáts első és második körözvényére szinte senki sem jelentkezett, a BM alkal-

mazottainak meghatározó része nem kívánt együtt bukni a hungarista rezsimmel. Vajna,

amikor erről értesült dühbe gurult, beosztottait hazaárulóknak bélyegezte, és állítólag

kijelentette, hogy a kitelepítéstől tartózkodókat mind internálni kellene. November 27-

én kiadatta a harmadik, egyben utolsó felhívását, amelyben már nyomatékosabban fo-

galmazott: „sérelmet nem tűrő közérdek, hogy ez alkalommal minden tisztviselő és al-

kalmazott a felvevő területre távozzék”.253 Azok számára, akik ennek ellenére sem je-

lentkeztek, kötelezővé tették, hogy nyilatkozatot írjanak alá, amelyben kijelentik: egy

esetleges szovjet megszállás esetén is Budapesten kívánnak maradni.254

251 Botos: Fejezetek… 88. o.
252 ÁBTL V-98.698. 8. o.
253 MOL K-150. 4367. sz. irategyüttes, 1944. november 27., o. n.
254 ÁBTL V-98.698. 25. o.
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De még a várható retorzió sem akadályozott meg számos tisztviselőt abban,

hogy aláírják a sablonos lemondó leveleket: „Alulírott felelősségem teljes tudatában

kijelentem, hogy a m. kir. Belügyminisztériumnak Budapestről történő elköltöztetése

esetén családtagjaimmal együtt Budapesten visszamaradok, még abban az esetben is,

ha a város ellenséges csapatok általi megszállására kerülne sor.”255

Közben Endre László, a hadműveleti terület polgári közigazgatásának központi

kormánybiztosa, mint a kitelepítésben közigazgatásilag illetékes vezető, 1944. novem-

ber 16-án átiratot intézett valamennyi minisztériumhoz, amelyben kézbesítő küldönc

útján tájékoztatást kért az egyes tárcák részletes kitelepülési helyéről, valamint sze-

mélyzeti és ügybeosztásáról. A Belügyminisztérium számára Szombathely várost és a

Sárvári járás területét jelölték ki új működési helyszínekként és e válaszához a miniszté-

rium csatolta érvényes személyi és ügybeosztását.256 A BM szervezeti egységeinek fo-

kozatos áttelepülése november közepén vette kezdetét, ám annak menetéről nem marad-

tak fenn adatok. Így nem tudjuk, hogy a minisztérium egyes szervezeti egységei milyen

ütemezésben hagyták el Budapestet.

Azon tisztviselőknek, akik a nyomatékos, már-már minden belügyi alkalmazott

számára kötelező érvényűnek tekinthető felhívás után jelentkeztek, a kitelepülés végső

határidejéül Takáts Albert miniszteri titkár, a kitelepítési ügyek intézésével megbízott

Elnöki osztály vezetője 1944. december 1-jén, december 4-e 11.00 órát határozta

meg.257 A minisztérium kiürítését nehezítette, hogy az alkalmazottak körében számos

olyan rémhír kezdett közszájon keringeni, amelyek megrendítették a győzelembe vetett

hitet.

A tisztviselők egymást kezdték győzködni arról, hogy a szovjet csapatok megér-

kezése mindenki számára a békét fogja jelenteni, ezzel szemben a nyugatra költözés a

háborús viszonyok további – a város várható ostrománál hosszabb ideig tartó – elviselé-

sét jelentette. A hangulatra oly kényesen ügyelő Bodonyi György, a minisztérium nyilas

„párttitkára” ezért egy körözvényt bocsátott ki december 1-jén, amelyben a rémhírter-

jesztők ellen a „legmesszebb menő megtorlást” helyezte kilátásba.258

255 Teleki: Nyilas uralom… 198. o.
256 MOL K-475. 1. csomó, B/b tétel, 373. és 377. o.
257 MOL K-150. 4367. sz. irategyüttes, 1944. december 1., o. n., valamint Botos: Fejezetek… 88.  o.  és

Teleki: Nyilas uralom… 198. o.
258 MOL K-150. 4367. sz. irategyüttes, 1944. december 1., o. n., valamint Teleki: Nyilas uralom… 199. o.
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A Budapestről távozó minisztériumi alkalmazottaknak és családtagjaiknak – mi-

után összeszedték holmijaikat – helyet kellett találniuk az egyik ún. kitelepítési vonaton,

amelyek indulásáról és menetrendjéről a napilapok, illetve a plakátok tájékoztattak szer-

te a városban. A nyugat-magyarországi településeket elérve a menekülőknek a helyi

hatóságok jelöltek ki szállásokat, többnyire a helyiek ingatlanaiban. Egyes adatok sze-

rint 1944. október 20-án már kb. 3.000.000 emberrel több tartózkodott a dunántúli terü-

leteken, mint amennyi annak békebeli lakossága volt.259 A menekültek ellátása és elhe-

lyezése nagy nehézségeket okozott, előfordult, hogy egy-egy kisebb házban több csalá-

dot is összezsúfoltak. Az összezártság és egymásrautaltság sokszor vezetett konfliktu-

sokhoz.

A kitelepítési felhívásnak – a szigorú hangvétel ellenére – a többség nem tett

eleget és Budapesten várták ki a harcok befejeződését. Akadtak olyan családok is, ame-

lyek ugyan elhagyták a fővárost, ám a kaotikus viszonyok közepette valahol a téli hi-

degben a Dunántúlon lézengtek, és igyekeztek fedelet találni a fejük fölé. Számos bel-

ügyi alkalmazott csak hetekkel a főváros elhagyása után találta meg egykori munka-

helyét.

A Belügyminisztérium és a kormányzat Dunántúlra településével új fejezet kez-

dődött Magyarország történetében. Budapest kiürítése, majd elvesztése szimbolikusan –

és gyakorlati értelemben is – a végét jelentette a nyilas kormányzat tényleges állam-

igazgatási funkcióinak. Intézkedéseik végkép kaotikusak, átláthatatlanok, egymásnak

ellentmondóak lettek, ám ezt a kormány a nyugati részekre szorulva nem érzékelte, és

még mindig országépítésről szőtt ábrándokat, utolsó szalmaszálként kapaszkodva a né-

metek megígért, a magyar területeket visszaszerző, nagy ellentámadásába. Miközben a

hungarista vezetés folymatosan húzodott vissza az ország nyugatabbi részeibe, a magya-

rokat karácsony előtt egy új kormány szólította meg az ország keleti feléből.

A kettéosztottság mindenki előtt világossá vált. A Tiszántúlon formálódó köz-

igazgatás a tisztviselők számára – köztük a belügyi alkalmazottaknak is – mérlegelési

lehetőséget kínált, és a katonai vereségek láttán sokan látták úgy, hogy az új Magyaror-

szág keletről fog felépülni. A szovjetek megszállta területeken a tisztviselők kezdetben

gyakorlatilag zavartalanul folytathatták munkájukat, amelyre egyébiránt a szovjet ható-

ságok és az Ideiglenes Nemzeti Kormány a rendteremtés érdekében igényt tartott.

259 Sorsforduló I. 42. o.
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Később ugyan – azok akik továbbra is a köz szolgálatában kívántak dolgozni –

igazolási eljárások keretében kellett számot adniuk korábbi tevékenységükről, de ez

csak néhány esetben jelentett hátrányos megkülönböztetést a számukra. Akkor még nem

lehetett érzékelni, hogy az új Magyarországon a nemzetiszocialista-német befolyást

csakhamar egy kommunista-szovjet fogja felváltani.260

Számos, a Horthy-korban szocializálódott tisztviselőnek imponálhatott, hogy az

Ideiglenes Nemzeti Kormányban három, köztudottan a kormányzó szűk környezetéhez

tartozó katonatiszt kapott helyett, amely önmagában cáfolta a hungarista kormányzat

azon propagandáját, hogy azok, akik a helyben maradást és a várható szovjet megszál-

lást választották, súlyos megtorlásokkal kell szembe nézniük. Nyilvánvalóan sokan azt

is megértették, hogy keleten már véget ért a háború, és ott a rombolás helyébe fokozato-

san az építés lépett, míg azok, akik a menekülést választották, előbb utóbb nem kerül-

hették el a front átvonulását, és a harcok közvetlen közelébe kerülhettek. Mindebből

adódóan a nyilasok hatalma az államigazgatásban dolgozók jelentős rétegei számára

már csak egy korszak drámai befejezését jelentette.

A nyilas Belügyminisztérium fennmaradt iratai között nem találunk olyat, amely

számosítaná, hogy a kiürítés során pontosan mennyi belügyi tisztviselő maradt távol a

szolgálattól. Arról végképp nem lehet statikus képet alkotni, hogy távolmaradásukat a

Miklós-kormány beiktatása mennyiben befolyásolta. Természetesen a háború után, a

volt belügyi tisztviselők közül számosan mondták el igazolási eljárásuk és más nyilat-

kozattételük során, hogy a kiürítéskor szándékosan maradtak távol, és nem akartak to-

vább a nyilas kormányzatnak dolgozni, amelyet október 16-a és a debreceni kormány

beiktatása után illegitimnek értékeltek.

260 A kettészakadt ország állapotáról, a hungarista-német és a szovjet befolyás közötti átmenetről, de

különösen a Vörös Hadsereg által megszállt területek közigazgatási viszonyairól nagyon jó, párhuza-

mos képet ad a Sorsforduló címen, Karsai Elek és Somlyai Magda által összeállított forrásgyűjtemény.
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III. FEJEZET

ÁLLAMBIZTONSÁG A SZÁLASI-KORMÁNY IDEJÉN

3. 1.  A Szálasi-kormány állambiztonsági elképzelései

3. 1. 1.  A nyilasok elgondolásai és az állambiztonsági szervek helyzete a német meg-

szállás után

A német, németbarát és nyilas vezetés számára a magyar állambiztonsági intéz-

mények gerincét alkotó szervek, illetve azok vezetői a német megszállás után megbíz-

hatatlanoknak számítottak. Ennek oka nemcsak az volt, hogy korábban – a politikai

szélsőségekkel szembeni eljárások részeként – a németkehez egyre közelebb sodródó

hungarista mozgalom tagjaival szemben is folytattak nyomozásokat, hanem az is, hogy

ezen testületek a Kállay-kormány békekeresési manőverei, valamint a kiugrási kísérlet

során kompromittálódtak, vezetőik és az állomány többsége is elutasította a nyilas esz-

méket.

A hungarista mozgalom vezetése is pontosan tudta, hogy a megszálló német ha-

tóságok – az angolszász hatalmakkal való békekeresés részeként, amerikai ejtőernyő-

sökkel folytatott tárgyalások kapcsán – a magyar állambiztonsági intézményrendszer két

vezetője ellen is eljárást folytattak. Ujszászy István vezérőrnagyot, az ÁvK vezetőjét és

Kádár Gyula vezérkari ezredest, a 2. vkf. osztály vezetőjét – Horthy közbenjárása révén

– később ugyan szabadon engedték, ám azzal a feltétellel, hogy magyar bíróság előtt

felelnek tetteikért. 1944. augusztus végén – szeptember elején, amikor a nyilaskeresztes

párton belül először esett szó állambiztonsági kérdésekről – a két szerv vezetője épp a

Nándor-laktanyában, házi őrizetben várta a magyar hadbírósági tárgyalás megkezdését.

Később mindketten perifériális szerepet játszottak a kiugrási kísérletben, majd pár nap-

pal a hungarista hatalomátvételt megelőzően, egy formális tárgyalást követően a vezér-

kar főnökének bírósága felmentette őket.261

261 Az 1944. október 11-12-i tárgyalás (Szombathelyi Ferenc és társai) jegyzőkönyvének megmaradt

részleteit közzétette: Szakály Sándor: Szombathelyi és társai a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága

előtt, in: Honvédség és tisztikar 1919-1947. (Budapest, 2002.) 256-297. A vádindítványt közzétette:
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A nyilasok állambiztonsági koncepciójában már a kezdetekkor jelen volt az Ál-

lamvédelmi Központ felszámolásának szándéka, amiben közrejátszott az is, hogy a bel-

ügyi, rendvédelmi kérdésekben illetékes hungarista politikust, Vajna Gábort olyan

csendőrtisztek vették körül, és látták el tanácsokkal, akik annak idején ellenezték az

ÁvK létrehozását, és vitatták létjogosultságát. A Központ életre hívásával egyesíteni

kívánták a belbiztonsági nyomozásokat (kémelhárítás és politikai ügyek) és a tervek

szerint az intézmény később az államfő közvetlen alárendeltségébe tartozó Államvé-

delmi Minisztériummá alakult volna át. Ehhez a rendőrségtől és a csendőrségtől 50-50

detektívet, illetve csendőrnyomozót, valamint a 2. vkf. (hírszerző és kémelhárító) osz-

tálytól 20 honvédtisztet helyeztek volna át az ÁvK-hoz.

A belbiztonsági területen működő szervek – elsősorban az országos hatáskörrel

felruházott M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnoksága – hatalmuk meg-

nyirbálását látták a Központban, amelyet végül azzal az érvvel hárítottak el, hogy fel-

adataik végrehajtására nem marad elegendő nyomozójuk. A legfelső politikai körök

által támogatva végül csak az Államvédelmi Központ jött létre 1942. július 12-i hatály-

lyal, de vezetőjévé nem az eredetileg javasolt Kuthy László vezérkari ezredest, hanem

Ujszászy István vezérőrnagyot nevezték ki.262 Az ÁvK hatásköre és illetékessége koor-

dinatív szerepkörre és mérsékelt nyomozati jogosítványokra szorítkozott. Legfontosabb

feladata az volt, hogy összehangolja, és értékelje a belbiztonsági vonalakon működő,

sokszor „egymás mellett dolgozó” nyomozati szervek munkáját.

A Magyarország 1944. március 19-i megszállása után kinevezett, németbarát

Sztójay-kormány idején mind az Államvédelmi Központ, mind pedig a 2. vkf. osztály

„mellőzött”, háttérbe szorult szervvé vált, ami részben személyügyi kérdésekre vezethe-

tő vissza. Veesenmayer, a birodalom teljhatalmú magyarországi megbízottjaként kísér-

letet tett arra, hogy Kádár és Ujszászy helyére a németekkel szemben szolgálatkészebb

Vasváry József vezérőrnagyot nevezzék ki.263 Veesenmayer választása érthető, tekintet-

tel arra, hogy Vasváry korábban egy éven keresztül (1942. augusztus 1. és 1943. au-

gusztus 1. között) inkább a német „partnerek” kívánságai szerint, semmint a magyar

kormány érdekeit szem előtt tartva irányította a 2. vkf. osztályt.

Zinner Tibor – Róna Péter: Szálasiék bilincsben II, (Budapest, 1986), 22-24, valamint (részleteiben)

Kádár Gyula, in: Kádár: A Ludovikától…, 732. Kádár a tárgyalás időpontját tévesen, október 13-14-

ében adja meg.
262 ÁBTL SZ-2062. 92-93. o.
263 A Wilhelmstrasse…, 846-847. o.
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A birodalom teljhatalmú megbízottja azonban nem tudta érvényesíteni akaratát,

és szándéka – valószínűleg Vörös János vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnökének

ellenkezése miatt – meghiúsult. Vörös 1944. nyárutóján Rakolczai László vezérkari

ezredest akarta kinevezni a 2. vkf. osztály élére.264 Az ÁvK, illetve a 2. vkf. osztályve-

zető személye körüli huzavona lényegében patthelyzetet eredményezett, amely alapve-

tően Horthy szűk, kiugrást támogató környezetének kedvezett, hiszen az államvédelmi

szerv vezetése végül Kuthy László vezérkari ezredes, Ujszászy és Kádár korábbi helyet-

tese kezében maradt, aki (alapvetően) német- és nyilasellenes nézeteket vallott.265

Az Államvédelmi Központ és a 2. vkf. osztály rendezetlen viszonyai, a csendőr-

ség gyakorlatilag közvetlen német irányítása arra késztették a Sztójay-kormányt, hogy –

kompromisszumként – egy olyan kezdeményezést támogasson, amely tovább bonyolí-

totta az amúgy is szerteágazó magyar államvédelmi intézményrendszert, és az – egyéb-

ként évek óta ismert – hatásköri, koordinációs problémákra sem igazán adott választ. E

kezdeményezés Hain Péter detektívfelügyelő személyéhez köthető, akinek javaslataira

támaszkodva – és erős német ráhatásra – a kormány az 1944. március 28-án kelt,

119/1944. VI. res. számú rendelettel létrehozta az Állambiztonsági Rendészetet, amely-

től az államvédelem központosítását és a belbiztonsági vonal összefogását remélték.

Miközben a magyar belbiztonsági szervek tevékenységében egyre inkább Hain

rendészete kezdett meghatározó szerepet játszani, az állambiztonsági területet illetően a

nyilaskeresztes párton belül is mind konkrétabb elképzelések láttak napvilágot. A

csendőrség és a rendőrség „átállításával” Vajna Gábort bízták meg, akinek egyúttal fel-

adata volt, hogy – a rendvédelmi testületeken belüli kapcsolataira támaszkodva

– kidolgozza a párt állambiztonsági intézményrendszerrel kapcsolatos elképzeléseit.

Vajna ennek érdekében 1944 júniusában újból felvette a kapcsolatot régi, szakmabeli

ismerőseivel: Láday István csendőr ezredessel és Orendy Norbert csendőr alezredessel.

Mindketten évekre visszamenően a mozgalom elkötelezett hívei és Vajna Gábor közeli

barátai voltak.

264 ÁBTL V-32.000/27. 31-32. o.
265 Kuthy 1944. április 1-jével, az I. hadtest vezérkari főnöki beosztásából került az Államvédelmi Köz-

pont élére, amelynek vezetésére Ujszászy utódaként felmerült Hardy Kálmán vezérfőkapitány, a m. kir.

honvéd Folyami Erők parancsnoka is. Kuthy László vezérkari ezredes csaknem egy hónappal később,

május 4-ével vette a 2. vkf. Osztály vezetését is. Lásd ehhez: Szakály: MKFV, 124-125., illetve 195. o.,

valamint HL Tgy. 3933. sz-on Hardy Kálmán visszaemlékezéseit
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A belügyi tárca átvételére készülve – mint arról korábban esett szó – Vajna egy-

re gyakrabban konzultált Orendyvel és Ládayval. Többször kifejtette, hogy pártja tervei

között szerepel az ÁvK feloszlatása, majd Nemzeti Számonkérés néven egy új belügyi

nyomozószerv felállítása, amely katonai és polgári személyek ellen egyaránt eljárhat. A

rendszeres konzultációk révén, a két csendőrtiszt idejében értesülhetett a tárcával kap-

csolatos nyilas elképzelésekről, amelyek formálásához ők maguk is hozzájárultak. A

felállítandó nyomozati szerv terveinek kidolgozásával és állományának kiválogatásával

a leendő belügyminiszter Orendy csendőr ezredest bízta meg.266

A színfalak mögötti konzultációknak végett vetett, hogy 1944 szeptember elején

a két csendőrtisztet a frontra vezényelték. Nem kizárt, hogy ennek oka az volt, hogy a

kiugrási kísérletet megelőzően Vajnát, illetve a nyilasokat el akarták szigetelni csendőr-

ségi kapcsolataiktól, nehogy a nyilasokhoz közel álló tisztek átvegyék a budapesti ala-

kulatok feletti irányítást. Mivel Láday korábban az egyik legjobban felszerelt és kikép-

zett (karhatalmi) csendőr zászlóalj – a galántai – parancsnoka volt, ennek a veszélye

valóban fennállt.

A nyilas biztonságpolitikai elképzelésekben 1944 augusztusában megjelenő új

állambiztonsági szervezet alapját, „ötletadóként” a párton belüli elhárítási és igazság-

szolgáltatási feladatokat ellátó Nemzeti Számonkérő Szék képezte, amelyet a későbbiek

folyamán – még szakmai körökben is – sokszor összetévesztettek a Nemzeti Számonké-

rés (NSZK) szervezetével.267 Alapvető különbség azonban, hogy a dr. Pethő Tibor ve-

zette Nemzeti Számonkérő Szék a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom intéz-

ménye volt (később a Nemzetvezető Munkatörzsének felállítása után Nemzetpolitikai

Irodává szervezték át) 268, míg az NSZK a Belügyminisztérium útján a magyar kormány

szerveként tevékenykedett.

266 ÁBTL V-96.915/1. 417. o.
267 Minderről Vajna, 1945. december 12-i kihallgatásán az alábbiakat mondta: „Az elhárítási feladatok

elvégzésére megfelelőnek tartottam a pártban működő Nemzeti Számonkérés ötletének átvételét, amit

azután Szálasi engedélyezett is. Ennek keretén belül a személyes kérdésekben való döntés az én hatás-

körömbe tartozott. Az NSZK feladata volt katonai és polgári úton az esetleges elhárítások megoldása.”

ÁBTL A-644. 77. o., Idézi [más forrásra hivatkozva]: Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség

története 1938-1945. (Bp., 2000. A továbbiakban: Szakály: A magyar tábori csendőrség...) 104. o.
268 ÁBTL A-1114. 219. o.
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3. 1. 2.  1944. október 15-e az Államvédelmi Központnál és a 2. vkf. osztályon

Miközben a nyilasok már 1944 augusztusában megtették az előkészületeket arra,

hogy hatalomra kerülésük esetén átszervezzék a magyar állambiztonsági intézmény-

rendszert, az Államvédelmi Központban és a 2. vkf. osztályon gyakorlatilag semmit, de

legalábbis keveset tudtak a kiugrás részleteiről, időzítéséről és a háttérben egymáshoz

egyre közelebb kerülő német-nyilas politikai erők tevékenységéről. A Kuthy személye

révén együttes vezetés alá helyezett szervezetekben már sem a kormány, sem az államfő

környezete nem bízott meg eléggé. Ez a végeredményt tekintve azt jelentette, hogy

egyik oldalról sem kaptak megfelelő tájékoztatást.

Bár  Kuthy  László  vezérkari  ezredes  tudott  arról,  hogy  Faragho  Gábor  altábor-

nagy, a csendőrség és a rendőrség felügyelője, volt moszkvai katonai attasé vezetésével

Horthy fegyverszüneti küldöttséget indított Moszkvába – hiszen a 2. vkf. ún. különleges

utalványozási keretéből (a külső – pl. a pénzügyi ellenőrzéseket végző – szervek előtt

konspiráltan kezelt, speciális költségvetésből) neki kellett a delegációt pénzzel ellátnia –

a kiugrási előkészületek részleteiről, illetve az út időpontjáról nem tájékoztatták.

A kormányzó és környezetének szándékairól Kuthy vezérkari ezredesnél vala-

mennyivel többet tudott az Államvédelmi Központ helyettes vezetője, Kudar Lajos

csendőr alezredes, aki – számos vélekedés szerint – Kuthy mellett gyakorlatilag a Köz-

pont tényleges vezetője volt. Egyebek mellett az ő feladata volt, hogy titokban előké-

szítse a Faragho által vezetett delegáció szlovákiai (át)utazását, ám a részletekbe (hiva-

talosan) őt sem avatták be.

1944. október 15-én 13.00 órakor a Szózat elhangzása után Sigetter Viktor alez-

redes, a 2. vkf. osztály vezetőjének segédtisztje berontott a vezető irodájába, ahol Kuthy

épp Bajnóczy József nyugállományú vezérezredessel, a Honvéd Vezérkar főnökének

volt helyettesével folytatott megbeszéléseket. Az osztályon tartózkodó tisztek azonnal a

rádió köré gyűltek és megdöbbenéssel hallgatták végig a kormányzó proklamációját.

Kuthy vezérkari ezredes megjegyezte, hogy „túl hamar hangzott el” és sietve a

Belügyminisztérium Államvédelmi Központjába távozott.  Másnap reggelig onnan kí-

sérte figyelemmel a fejleményeket, majd miután visszatért az osztályhoz bizalmasan

kijelentette segédtisztjének, hogy a németek valószínűleg le fogják tartóztatni, és ha erre

sor kerül, gondoskodjon a családjáról.269

269 ÁBTL V-168. 35. o.
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Kuthy távollétében 15-én a délutáni órákban a 2. vkf. osztály vezetését helyette-

se, Siegler Endre vezérkari alezredes látta el, aki a 15-éről 16-ra virradó éjszaka folya-

mán többször konzultált felettesével, Vörös János vezérezredessel, a Honvéd Vezérkar

főnökével. E megbeszélések tárgya valószínűleg az volt, hogy a kormányzói proklamá-

ció elhangzását követően a honvéd csapatok vezérkari osztályairól folyamatosan érkez-

tek be a harc folytatására vonatkozó, illetőleg a budapesti eseményekkel kapcsolatos

kérdések.

Vörös végül olyan értelmű parancsot adott ki, amely a szovjetek elleni harc foly-

tatására késztette a honvéd csapatokat, így része volt a kiugrási kísérlet kudarcában.

Ennek ellenére, amikor a kiugrási kísérlet meghiúsult, a vezérkar főnöke bujkálni kény-

szerült.270 Később – egyébként Heinz Guderian vezérezredestől, a német szárazföldi

haderő vezérkari főnökétől ajándékba kapott Mercedes limuzinnal271 – átment a szovjet

csapatokhoz.

Siegler, a 2. vkf. osztály helyettes vezetője október 16-án délelőtt már az új hon-

védelmi minisztertől, és a vezérkar főnökétől, Beregfy Károly vezérezredestől kapta az

utasításokat. Azonnal intézkednie kellett arról, hogy a nap folyamán a Honvéd Vezérkar

2. (hírszerző és kémelhárító) osztályán szolgálatot teljesítő tisztek letegyék esküjüket az

„államfői ügyek intézésével ideiglenesen megbízott” Szálasi Ferenc miniszterelnökre.

(Az új kormányra és vezetőjére tett eskü után november közepén, Szálasi államfői –

nemzetvezetői – kinevezése után az állománynak egy újabb esküt kellett tennie.)

Siegler eközben titokban segített elbújtatni a szovjet csapatokhoz átment Miklós

Béla vezérezredesnek, az 1. hadsereg parancsnokának, valamint a hadsereg vezérkari

főnökének, Kéri Kálmán vezérkari ezredesnek a családtagjait. Október 18-án a déli

órákban a 2. vkf. osztály helyettes vezetőjét, Siegler vezérkari alezredest a Honvédelmi

Minisztériumba rendelték, ahol valószínűleg tájékoztatták a kialakult helyzetről. Rövid-

del azután, hogy visszatért a 2. vkf. osztályhoz két, a HM-ből érkezett ezredes jelent

meg, akik letartóztatták Kuthy László vezérkari ezredes, osztály- és ÁvK vezetőt.272

270 Vörös János kiugrásban betöltött szerepéhez lásd: Ötvös István: A Vörös János elleni vizsgálatok

1945-1950. In: Okváth Imre (szerk.): Katonai perek 1945-1958. (Budapest, 2001.), 37-71. o., valamint

Markó György (közread., bev.): Vörös János vezérezredes, vezérkari főnök visszaemlékezése 1944. ok-

tóber 15-re. In: Forrás, 1991. évi X. sz., 53-63. o.
271 Loringhoven, Bernd-Freytag von: In the bunker with Hitler. 23 July 1944-29 April 1945 – The last

wittness speaks. (London, 2005.) 118-119. o.
272 ÁBTL V-168. 132-133. o.
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3. 1. 3.  Az államvédelem központosítása

A Szálasi-kormány Országépítési Terve belügyi vonalon az 1945. január 1-jéig

végrehajtandó feladatok c) pontjaként az „államvédelem központosítását” irányozta

elő.273 A magyar állambiztonsági szervezetrendszer átalakítására vonatkozó részletes

elképzeléseket már Vajna Gábor belügyminiszter tolmácsolta államtitkára, Láday István

számára, amely szándékot személyesen Szálasi Ferenc is megismételte, 1944. október

27-i belügyminisztériumi látogatásán. A direktíváknak megfelelően azonnal hozzáfog-

tak az 1944 augusztusában körvonalazott koncepciók megvalósításához: megkezdték az

Államvédelmi Központ felszámolását és – ezzel párhuzamosan – a Nemzeti Számonké-

rés szervezete felállítását.

Az államvédelmi intézmények összevonását tulajdonképpen a Belügyminisztéri-

um VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály hatás- és illetékességi körének

bővítésével valósították meg.274 A folyamat részeként – közvetve, vagy közvetlenül – az

osztálynak rendeltek alá az összes állambiztonsági szervet. A BM VII. osztályát – a

minisztérium szervezetének egészét érintő november végi, december eleji átalakítása

során – ennek megfelelően egy, az állambiztonsági szerveket centralizáltan irányító, a

minisztérium más osztályaihoz képest viszonylag nagy létszámú szervezeti egységgé

szervezték át.

273 Összetartás, 1944. évi (11. évf.) 239. (október 19-i) szám, 3-4. o.
274 A BM VII. osztály e hatásköri bővítésének és átszervezésének koncepciója nem Szálasi kormányától

származott. A magyar állambiztonsági szervezet centralizált vezetésének gondolata már Jaross Andor

belügyminiszter idején felmerült. Amikor az Állambiztonsági Rendészetet – a sorozatos visszaélések, a

német és magyar rendvédelmi szervekkel történő összeütközések miatt – Baky államtitkár és a németek

kezdeményezésére Jaross kénytelen volt felszámolni, feladatainak egy részét a BM VII. osztály aláren-

deltségébe utalták, amelyen belül az állambiztonsági szervek összehangolására és működésük hatéko-

nyabbá tételére létrehozták a d) (államvédelmi) alosztályt (pk.: Ugray Gábor csendőr alezredes). Alá-

rendeltségében külön rendőrségi (pk.: Zurányi Rudolf rendőrtanácsos) és csendőrségi (pk.: Beodray Fe-

renc csendőr alezredes) csoportokat szerveztek. Ekkor – az Ugray-féle államvédelmi alosztályt leszá-

mítva – a VII. osztály alárendeltségébe három alosztály az a) közbiztonsági, a b) igazgatásrendészeti

(1943-ig csendőrségi szolgálati), valamint c) alosztályként a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi

Hatóság (KEOKH) tartozott.
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A BM VII. (közbiztonsági) osztályának vezetőjét, Király Gyula csendőr ezredest

1944. október 16-án reggel tartóztatták le hivatalában a németek azért, mert parancsot

adott a határmenti és repülőtéri csendőrőrsöknek arra, hogy minden eszközzel akadá-

lyozzák meg ifj. Horthy Miklós elhurcolását az országból.275 Király helyére, a VII. osz-

tály új vezetőjévé – Kudar Lajos csendőr ezredes, a felszámolás alatt álló ÁvK helyettes

vezetőjének javaslatára276 – 1944. október 25-i hatállyal Hajnácskőy László csendőr

ezredest, a pécsi IV. csendőrkerület parancsnokát, helyettesévé Környey Ferenc csendőr

ezredest nevezték ki.

Az Államvédelmi Központ hatás- és feladatkörét az Ugray Gábor csendőr alez-

redes vezette államvédelmi alosztály vette át, amely a BM új struktúrájában a korábbi d)

helyett a c) szervezeti megjelölést kapta. Később, amikor a Nemzeti Számonkérés szer-

vezetére vonatkozó rendeletek elkészültek, az új nyomozóhatóságot formailag ugyan-

csak a VII. osztálynak rendelték alá, amely a BM hungarista hatalomátvétel utáni struk-

túrájában a VII. osztály d) alosztályaként (vezetője: Orendy Norbert csendőr ezredes)

szerepelt.

A VII. osztály feladat- és hatáskörének bővítése nemcsak az Államvédelmi Köz-

pont feladatainak integrálása, illetőleg a Nemzeti Számonkérő szervezet (formai) alá-

rendelésében nyilvánult meg. Hajnácskőy osztályát összevonták a korábbi V. (igazgatá-

si rendészeti) osztállyal, amely elméletileg azt jelentette, hogy Hajnácskőy a rendvéde-

lem teljes területén felügyeleti jogkörrel rendelkezett. A valóság azonban nem ezt mu-

tatta. A Belügyminisztérium VII. osztályának a nyilas hatalomátvételt követően már

alig volt tényleges irányítási funkciója. A csendőrség és a rendőrség szinte teljes egé-

szében honvédségi vezetés alá került, míg a karhatalom „pótlására”, részint a belügy,

részint a párt szerveként felállított Fegyveres Nemzetszolgálat, valamint a központi ál-

lamvédelmi szervként létrehozott Nemzeti Számonkérés szervezete közvetlenül Láday

államtitkár  hatáskörébe  tartozott.  Október  16.  után  a  VII.  osztály  tevékenysége  egyre

inkább adminisztratív jelleget öltött és az alig-alig érkező jelentések összegzésén kívül

legfontosabb feladata a minisztériumban hetente ülésező közbiztonsági értekezletek

összehívása, levezetése és jegyzőkönyvezése volt.

275 Dr. Rektor Béla:  A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. (Cleveland, 1980. A további-

akban: Rektor: A M. Kir. Csendőrség…) 281. o.
276 ÁBTL V-130.792.  80. o.
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3. 2.  A Nemzeti Számonkérés szervezete277

3. 2. 1. Az NSZK felállítása és alárendeltségi viszonyai

Amikor a nyár végi egyeztetéseknek megfelelően Orendy Norbert csendőr alez-

redes (1944. november 1-jétől csendőr ezredes), Ládayval együtt október 17-én jelent-

kezett Vajna belügyminiszternél, egyelőre  a BM személyi ügyeinek előkészítésére ka-

pott megbízást, s a miniszter csak néhány nap elteltével utasította az új nyomozóhatóság

felállítására, amelyet ezúttal már mint „számonkérő különítményt” említett. (Az elneve-

zés valószínűleg Szálasitól származott.)

Az NSZK létrehozását a belügyminiszter később a következőképpen indokolta:

„Tekintettel a […] súlyos katonai helyzetre és az időkre [sic!], szükségessé vált egy egé-

szen speciális biztonsági szervet létesíteni, amely magas politikusok, sőt ha kell katonák

ellen is nyomozást tudjon lefolytatni, őrizetbe vételt tudjon eszközölni.”278 Később  a

honvédelmi miniszter helyettesének, Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagynak

egyik rendelete adta meg az NSZK-nak azt a felhatalmazást, amely alapján a honvédel-

mi miniszter előzetes engedélye nélkül a szervezet nyomozói tényleges katonatisztek

ellen is eljárást folytathattak.279

A miniszteri utasításnak eleget téve Orendy néhány napon belül véglegesítette,

majd írásban benyújtotta a számonkérő szervezettel kapcsolatos tervezetet, amely ké-

sőbb alapjául szolgált a testületet felállító, Szálasi kormányfő által ellenjegyzett, 1944.

november 1-jei felállítási utasításnak. Mindezek alapján a nyomozószerv mindösssze 2-

3 tisztből, valamint 50 főnyi csendőrlegénységből állt volna, kiegészülve egy pártvona-

lon futó felderítő részleggel és egy műszaki (a titkosszolgálati eszközöket technikailag

biztosító) alosztállyal.

277 A doktori disszertáció ezen része a Századokban megjelent korábbi tanulmány átdolgozott, bővített

változata. Lásd: Kovács Zoltán András: A Nemzeti Számonkérés Szervezete – A magyar állambizton-

ság egy ismeretlen fejezete. In: Századok 2002. évi (136. évf.) 5. szám, 1132-1160. o. Akkor –

Tilkovszky Lóránt érvelésének engedve – az NSZK rövidítés helyett az NSZ-t használtuk, annak elle-

nére, hogy a hivatalos iratanyagban a szervezetet mindenhol NSZK néven (vagy teljes nevén) említet-

ték.
278 A Szálasi-per… 430. o.
279 A rendelet eredetije ezidáig nem került elő. Létezéséről a Magyar Államrendőrség Politikai Rendészeti

Osztályának egy, 1946. február 14-i jelentéséből következtethetünk. (L. ÁBTL V-96915/1. 10. o.)
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Az NSZK felállításával kapcsolatos intézkedésekről Orendy Láday államtitkár-

nak referált, aki továbbította azokat a belügyminiszter, illetve rajta keresztül a nemzet-

vezető felé. Elképzeléseiket Szálasi Ferenc államfő jóváhagyta, noha ő eredetileg sokkal

szélesebb nyomozati jogkört, ennek megfelelően pedig nagyobb létszámú testületet

akart.280 A Nemzeti Számonkérés intézményi működését – rendeleti felhatalmazások és

szabályzók nélkül – már október végén, valószínűleg 18-20. között (egyes adatok sze-

rint 26-án281) megkezdte. Szálasi hivatalos utasítása azonban csak néhány nappal ké-

sőbb, 1944. november 1-jén látott napvilágot, de ezt a rendeletet is sokáig hatásköri-

hatalmi viták kísérték, így hivatalos megszövegezése és kihirdetése (jogerőre emelkedé-

se) is késlekedett.

A nemzetvezetői rendelet értelmében a számonkérő szervezet feladata alá tarto-

zott  „mindazon bűncselekmények felderítése, nyomozása és az igazságszolgáltatás elé

állítása, amelyek a Hungarista állam érdekeit [kiemelés az eredetiben: K. Z. A.] sértik,

vagy veszélyeztetik, tekintet nélkül arra, hogy a bűncselekmény elkövetői katonai, vagy

polgári egyének.”282 Noha az NSZK-t formailag a Hajnácskőy László csendőr ezredes

vezette BM VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztálynak rendelték alá, füg-

getlenségét a nemzetvezető rendelete is hangsúlyozta, leszögezve, hogy a testület, „a

Belügyminiszter politikai államtitkár útján, közvetlenül a Belügyminiszternek”283 van

alárendelve. Vagyis Ládayn és Vajnán keresztül az NSZK közvetlenül a kormányfő

irányítása alá tartozott, kiiktatva a BM VII. osztály és a BM VII. „d” alosztály vezetőit

egyaránt. Az NSZK alárendeltségi viszonyaira, önállóságára jellemző, hogy amikor

Hajnácskőy ezredes, a VII. osztály parancsnoka megkérdezte Orendytől, hogy honnan

ered az „NSZK” elnevezés, az utóbbi állítólag csak annyit válaszolt, hogy „nem szabad

kérdezni”.284

1944. november 20-án Vajna belügyminiszter (30.762/Res. XX.-1944. sz.) ren-

deletével az NSZK-t önálló csapattesté szervezte át.285 A szervezet függetlenségét hang-

súlyozó törekvések jegyében a M. Kir. Csendőrség felügyelője 1944. november 27-én

kérte a honvédelmi minisztert és a vezérkar főnökét, hogy járuljon hozzá az NSZK-

280 ÁBTL V-96915/1. 223. o.
281 Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon. (Budapest, 1974.) 122. o.
282 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 235. o.
283 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel. 9. o.
284 ÁBTL V-96.915/1. 150. o.
285 MOL K-164. 1. csomó, 18. o.
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parancsnokának „csapatparancsnoki fegyelmi fenyítő hatalommal” való felruházásához,

amely kérést Beregfy 1945. január 21-én teljesítette.286 A parancsnok, Orendy csendőr

ezredes kiemelt státusza mellett az állományt is kivételes anyagi juttatások illették meg.

Számukra Szálasi kormányfő – tekintet nélkül a rendfokozatra és a fizetési kategóriára –

havi 50 pengő ún. NSZK-pótdíjat rendszeresített.

Amikor 1944. november 25-én rendelet hatalmazta fel a belügyminisztert, hogy

a BM keretében, új karhatalmi testületként létrehozza a Fegyveres Nemzetszolgálatot

(FNSZ), Vajna úgy intézkedett, hogy a nemzetszolgálat alkalmazásáról az NSZK pa-

rancsnoka dönthessen.287 Ezáltal a Nemzeti Számonkérés szervezete nyomozásaihoz

szinte korlátlan és – nyilas pártállami szempontból – megbízható karhatalmi források-

hoz jutott volna. Az FNSZ azonban sohasem épült ki oly mértékben, hogy e feladatok-

nak hiánytalanul meg tudjon felelni. Orendy ezért – legalábbis a rendelkezésre álló ada-

tok szerint – sohasem vette igénybe a nyilas „munkásőrséget”. Az intézkedések végre-

hajtására és a karhatalmi feladatok ellátására az FNSZ helyett inkább „saját”, az NSZK

közvetlen alárendeltségében felállított mintegy 120-150 fős „rohamszázadát” alkalmaz-

ta.

A számonkérés szervezetét létrehozó, 1944. november 1-jei nemzetvezetői ren-

delet az NSZK feladatait és jogait hiányosan határozta meg, s a Szálasi-kabinet – mint

utaltam rá – csak jóval később fordított figyelmet a testület törvényi szabályozásának

megoldására. A dr. Argalás Lajos miniszteri osztálytanácsos vezette BM I. (törvényelő-

készítő) osztály csak 1945. január 30-án készítette el e tárgyban a Minisztertanács szá-

mára benyújtandó előterjesztését. Addigra a szervezet azonban már közel három hónap-

ja működött (!), és már régen túl volt az elhíresült politikai nyomozásokon. Argalás át-

iratában a következő kommentárral terjesztette fel az NSZK működését szabályozó ren-

delet tervezetét:

„Magyarország Nemzetvezetője a hungarizmus céljainak minél tökéletesebb

megvalósítása végett 1944. november hó 1-jével elrendelte a „Nemzeti Számonkérés”

szervezet megalakítását. A szervezet feladata a hungarizmus céljainak megvalósítását

veszélyeztető jelenségek figyelemmel kísérése valamint az állam- és közösségellenes

bűncselekmények felderítésében való közreműködés.

286 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (HM 220.644/eln. 20. 1944. sz.)

1. o.
287 Sipos Péter (főszerk.) – Ravasz István (szerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon

A-Zs. (Budapest, 1997. A továbbiakban: Lexikon…), 108. o.
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Tekintettel a megjelölt feladatok sürgősségére, a NSZK működését a

fentmegjelölt [sic!] időpontban haladéktalanul megkezdette. Kívánatos azonban a mű-

ködésnek jogszabályi alapokra való helyezése végett, hogy az NSZK szervezete, vala-

mint feladatai szabályozást nyerjenek. [Kiemelés tőlem: K. Z. A.] A tervezett szabályo-

zás értelmében az NSZK a belügyminiszternek van alárendelve, parancsnokát és pa-

rancsnokhelyettesét – a honvédelmi miniszterrel egyetértve – a belügyminiszter nevezi

ki.

Személyzete szolgálattételre való berendelés útján a m. kir. csendőrség és a m.

kir. rendőrség tagjai közül, valamint a belügyminiszter által alkalmazott megbízható

egyének – elvileg a Nyilaskeresztes Párt tagjai – közül kerül ki. A NSZK tagjai, tekintet-

tel a testület fegyveres jellegére, honvédbüntetőbíráskodás [sic!] alatt állanak. A rende-

lettervezet egyéb rendelkezései az NSZK személyzetének járandóságai, a szervezettel

kapcsolatos részletesebb szabályok, valamint a költségek fedezése tekintetében tartal-

maznak megfelelő intézkedéseket. A fent előadottakra tekintettel kérem a Minisztertaná-

csot, szíveskedjék hozzájárulni ahhoz, hogy a bemutatott tervezetet a m. kir. minisztéri-

um rendeleteként kihirdethessem.”288

A jogi osztályának előterjesztését Láday államtitkár 1945. február 7-én látta el

kézjegyével, de mielőtt felterjesztették volna a Minisztertanácshoz véleményezésre

megküldték a rendelet által érintett minisztériumoknak is. A jogszabály tervezetének

egy-egy példányát megkapta a Honvédelmi, az Igazságügyi és a Pénzügyminisztérium

is, illetve ezeken kívül az országgyűlés két házából választott 36-os bizottság is.

Budinszky igazságügyminiszter 1945. február 15-én kelt válaszában hangsúlyozta, hogy

„a nemzeti számonkérő testület [sic!] létesítésére és működésére is törvényes alapot

kíván […] teremteni, amelyek e különleges testület működését a bűnvádi perrendtartás

nyomozásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban szabályozzák.”289

Az igazságügyminiszterrel ellentétben a pénzügyminiszter konkrét javaslatokkal

szolgált a rendelet-tervezet átszövegezéséhez, illetve – valószínűleg az általános pénzhi-

ányból adódóan – javasolta, hogy az ún. NSZK-különpótdíj rendszeresítésétől tekintse-

nek el. 1945. február 26-án Beregfy honvédelmi miniszter és vezérkari főnök is vála-

szolt a BM megkeresésére, de konkrét, említésre méltó javaslatokat nem tett.290

288 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (C-I-1-24.), 249. o.
289 MOL K 775. 1. csomó, 1. tétel (C-I-1-24.), 247. o.
290 MOL K 775. 1. csomó, 1. tétel (C-I-1-24.), 224-225. o.
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A NSZK felállításáról szóló rendeletet beterjesztették az akkor már Sopronban

ülésező képviselő-, illetve felsőház elé is.291 Nem rendelkezünk kellő ismerettel arról,

hogy a Budapest elestéről hosszú beszédekben megemlékező honatyák – a tudomásul-

vételen kívül – kommentálták-e a rendelet-tervezetet, amelyet a Minisztertanács végül

1945. február 16-án jóváhagyott.292

A minisztériumokkal való további egyeztetéseket és kisebb módosításokat köve-

tően a rendeletet végső formájában 1945. március 7-én küldték meg a Sopronban mű-

ködő Hivatalos Közlöny szerkesztőségébe. „A m. kir. minisztérium 560/1945. M. E.

számú rendelete a „Nemzeti Számonkérés” szervezet felállítása tárgyában” végül a lap

március 16-i számában jelent meg, s ezzel jogerőre emelkedett.293 (A  rendeletet  a  7.

számú mellékletben teljes terjedelmében közzé tettük.)

3. 2. 2.  Az NSZK szervezeti felépítése, állománya

Szálasi államfő november 1-jei alaprendeletében – Orendy korábbi tervezetére

támaszkodva – meghatározta, hogy a számonkérés szervezete tagolódjon parancsnoki

törzsre, felderítő-, nyomozó-, valamint különleges felderítő osztályokra, rohamszázada

mellett rendelkezzen egy önálló gazdasági hivatallal.294

Az NSZK teljes kiépülése azonban még váratott magára, s november elejére

csak néhány osztályával rendezkedett be a Naphegy tér 2. szám alatt található épületben,

amelyet a szervezet központjául jelöltek ki. Megszervezésekor (1944. október vége –

november eleje) az NSZK létszáma körülbelül 20 csendőrtisztből és 250 beosztottból

állt, állománytáblája a következő képet mutatta:295

291 Hiller István: Az utolsó napok… - Szálasi soproni parlamentjének jegyzőkönyvei. In: Valóság 1980.

évi 2. szám. 86-98. o.
292 Szakály: A magyar tábori csendőrség…105. o.
293 Hivatalos Közlöny, 1945. évi 19. (március 16.) szám, 5-6. o.
294 Szakály: A magyar tábori csendőrség…104. o.
295 ÁBTL A-1114. 9. o., valamint V-96.915/1.  206. o.
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· PARANCSNOKSÁG ÉS TÖRZS

parancsnok: Orendy Norbert csendőr ezredes

parancsnok-helyettes: Könczey Gyula csendőr őrnagy

segédtiszt: v. Komporday Pál csendőr főhadnagy

· NYOMOZÓOSZTÁLY

parancsnok: Könczey Gyula csendőr őrnagy

a./ közéleti- és politikai alosztály

parancsnok: dr. Balassa Bálint csendőr főhadnagy

parancsnok-helyettes: betöltetlen

b./ katonai alosztály

parancsnok: dr. Radó Endre csendőr százados

parancsnok-helyettes: dr. Binder Gusztáv csendőr főhadnagy

c./ ipari- és gazdasági alosztály

parancsnok: Csergő Endre csendőr százados

parancsnok-helyettes(-ek):  dr. Demeter Zoltán csendőr főhadnagy

Dienes Gyula csendőr főhadnagy

Mendelényi Miklós polgári alkalmazott

· KARHATALMI OSZTAG

parancsnoka: Szathmáry Károly csendőr főhadnagy

parancsnok-helyettes: Perlaki Gyula csendőr főhadnagy

A karhatalmi osztag – hivatalos nevén Rohamszázad – négy szakaszból

állt, szakaszonként 25-30 fővel (összesen tehát 100-120 fővel). Tagjaik

számára külön jelvényt rendszeresítettek „NSZK – Roham század” fel-

irattal.296

296 MOL K-775. 1. csomó, 1 tétel (C-I-1-24.), 235-236. o.
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Az NSZK tiszti állományának nagy része személyes ismeretségek alapján, ám

hivatalosan vezénylések útján került a szervezethez, s többségük már régóta teljesített

szolgálatot a csendőrségnél. A nyilas vezetés számára politikailag megbízható, ugyan-

akkor szakmailag is kompetens „régi emberek” többségét Orendy gyűjtötte maga köré, s

– általában az illető előzetes beleegyezésével – a Honvédelmi Minisztérium útján áthe-

lyeztette az NSZK-hoz. A középvezetők tehát mind tapasztalt, többszörösen kitüntetett

csendőrök voltak, Csergő Endre csendőr százados például 1944. április 27-én még kor-

mányzói dicséretben is részesült, az 1943-ban a „Bácskában a kommunisták, katonaszö-

kevények és partizánok felkutatása és üldözése terén felmutatott kiváló és eredményes

teljesítményéért.”297

 1944. november végén az NSZK nyomozó osztályát egy újabb alosztállyal bő-

vítették, amelynek feladata a kiemelt köztörvényes bűncselekmények (nagy értékű lopá-

sok, brutálisan elkövetett gyilkosságok stb.) nyomozása volt. A közönséges bűncselek-

mények és hivatalos visszaélések alosztálya működéséről nincsenek adataink. Az osz-

tály vezetője Solymosi Miklós csendőr főhadnagy, helyettese Szabó Miklós csendőr

zászlós volt.298 December elején két újabb, a felderítő- és a műszaki felderítő- osztály

szervezését kezdték meg, a már meglevő nyomozóosztályon és karhatalmi osztagon

felül.

A felderítő osztály feladata polgári vonalon az egész ország területén „B” (bi-

zalmi) hálózat kiépítése, majd az ügynökökön keresztül szerzett információk továbbítá-

sa volt a nyomozóosztály megfelelő alosztályaihoz, amelyek aztán a nyílt nyomozásokat

lefolytathatták. Mivel az osztály zömében a nyilas párt embereiből állt, Orendy csendőr

ezredes úgy tervezte, hogy a nyilas párt helyi szervezeteit használja fel az ország egész

területére kiterjedő hálózat létrehozására.

Az osztály élére ezért nem csendőr- vagy katonatisztet – hanem Kovarcz Emil

javaslatára – Réti Imre nyilas pártfunkcionáriust nevezték ki. Réti kinevezése ellenére a

nyilas párt helyi szervezetei nem tudtak (vagy nem akartak) kellőképpen együttműködni

az NSZK vezetésével, így gyakorlatilag sohasem sikerült hatékony „B”-hálózatot kiala-

kítaniuk.299

297 Honvédségi Közlöny, 1944. évf., 23. szám, 419. o.
298 ÁBTL A-1114. 7. o.
299 ÁBTL V-96.915/1. 420. o.
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A felderítő osztállyal párhuzamosan kezdték meg a műszaki felderítő osztály fel-

állítását. Feladata a rejtett nyomozásokhoz szükséges technikai eszközök (rádióforga-

lom- és telefonlehallgatások) biztosítása volt. A csoport vezetésére Hídvégi István de-

tektívfelügyelőt kérték fel, aki korábban a kormányzóságon működő titkos rádióállo-

másnál teljesített szolgálatot. A műszaki felderítő osztály állománya főleg a budapesti

rendőr-főkapitányság személyzetéből tevődött össze.300

November közepére a Naphegy téri, korábban zsidó tulajdonban levő villa ke-

vésnek bizonyult a szerveződő részlegek és – elegendő fogda híján – a gyanúsítottak

befogadására. Orendy ezért megállapodott Dominich Vilmos hadbíró őrnaggyal, hogy a

számonkérő szervezet parancsnoksága, valamint a Radó csendőr százados vezette kato-

nai alosztály áthelyezi körletét a Margit körúti honvéd fogház épületébe. Az NSZK ve-

zetése – Orendy, Könczey és Karabélyos – hely hiányában csak egy közös irodahelyisé-

get kaptak.

3. 2. 3. Az NSZK tevékenysége Budapest bekerítéséig

AZ ELSŐ NYOMOZÁSOK

A Nemzeti Számonkérés szervezete által lefolytatott nyomozások első szakasza

főleg az október 15-i kiugrási kísérlet során érintetté vált katonatisztek ellen irányult,

majd a hangsúly – 1944. novemberében – fokozatosan a magyar ellenállás, a nyilas ha-

talom céljai ellen szegülő csoportok felderítésére helyeződött át. Ezen főbb, az alábbi-

akban bemutatott ügyek mellett a nyomozószerv több kisebb eljárást is folytatott, ám

ezek többsége – az iratanyag hiánya miatt – nem tárható fel teljeskörűen.

Közvetlenül a hatalomátvétel után Szálasi utasítást adott az „áruló” katonatisztek

azonnali letartóztatására, a kiugrási kísérlet körülményeinek kivizsgálására, és parancs-

ba adta, hogy derítsék fel az abban komprommitálódott személyek teljes körét. Noha az

NSZK ekkor még csak a szóbeli utasítások szintjén létezett, a források mégis arra utal-

nak, hogy – valószínűleg Szálasi miniszterelnök sürgetésének hatására – a szervezet

katonai alosztálya (Radó Endre csendőr százados vezetésével) késlekedés nélkül meg-

kezdte működését.

300 ÁBTL A-1114. 7. o., valamint V-96915/1. 421. o.
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1944. október 19-én a dr. Radó csendőr százados vezette katonai részleg letar-

tóztatta Csizmarek Mátyásnét, aki bizalmas kapcsolatban állt Miklós Bélával, a magyar

1. hadsereg átállt parancsnokával. Radóék feladata az volt, hogy derítsék fel a későbbi

miniszterelnök árulásának pontos körülményeit, és azonosítsák az abban részt vevő

személyek körét.

Valószínűleg Csizmarek Mátyásné volt az NSZK első letartóztatottja.301 Kihall-

gatásai során a Radó-csoport állítólag a hipnotizálás eszközével is élt, hogy az asszony-

ból minél több, Miklóssal kapcsolatos információt csikarjanak ki. A volt hadseregpa-

rancsnok elleni vizsgálatok során később őrizetbe vették és kihallgatták családtagjait,

több rokonát és gépkocsivezetőjét is.302 Radó százados különítménye ugyancsak az el-

sők között tartóztatta le Utassy Lóránd ezredest, a HM 21. (hadifogoly) osztályának

vezetőjét is, aki Horthy megbízásából október 12-én, Deszken, a fegyverszünet előké-

szítéséről tárgyalt Malinovszkij marsall megbízottjaival. Vele párhuzamosan fogták el

Kuthy Lászlót, az ÁvK, illetve a 2. vkf. osztály vezetőjét is.

Később a német Biztonsági Szolgálat (Sicherheitsdienst, SD) emberei átadták

Radóéknak Veress Lajos vezérezredest is, akit az általa vezetett 2. hadsereg parancs-

nokságán tartóztattak le, mivel a kormányzó által elrendelt visszavonulás végrehajtását

árulásnak minősítették. (Az SD egyébként régóta figyelemmel  kísérte a magyar hadse-

regparancsnok tevékenységét, mivel Horthy kormányzó, akadályoztatása esetén Veresst

jelölte utódául.) A fogságban levő honvéd főtisztek nemsokára Hardy Kálmán vezérfő-

kapitánnyal, a Honvéd Folyami Erők parancsnokával egészültek ki. Hardyt ugyancsak a

német SD emberei fogták el, majd a további vizsgálatok lefolytatására őt is átadták a

számonkérő szervezet nyomozóinak.

A négy magyar tisztet – miután más, a kiugrásban érintett, vagy érintettnek vélt

tisztekkel együtt, 1945. január 18-án hűtlenség címén „lefokozták és a honvédségből

kicsapták” – 1945. február 15-én Sopronkőhidán perbe fogták. Hardyt halálra, Veresst

15 évi fegyházra ítélték, míg Kuthyt és Utassyt – a vizsgálati fogság fenntartása mellett

– felmentették. Hardy halálos ítéletét nem hajtották végre, s a négy tiszt kálváriája végül

a bajorországi Oberaudorfban ért véget, 1945. májusában.303

301 ÁBTL V-96.915/1. 64. o.
302 Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon – A terror és a rablás történetéből. (Bp. 2002. A további-

akban: Szita: A Gestapo…) 260. o.
303 Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek. (Bp. 1997. A továbbiakban: Borbándi: Magyar politi-

kai pályaképek…) 161-163., 469., valamint 493-494. o.
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A Radó-csoport figyelmet fordított a kiugrási kísérlet perifériális figuráira is. A

csendőrnyomozók ennek során vették őrizetbe Szentléleky László rendőrtanácsost is,

aki a budai várpalotában elrejtett, a fegyverszüneti bizottsággal kapcsolatot tartó rádió-

adót működtette. Vád alá helyezték, ám későbbi sorsáról nem rendelkezünk bővebb

információkkal.304

Kimutatható, hogy az NSZK a hungarista hatalomátvétel utáni időben célzott

adatgyűjtést folytatott a korábbi kormányok tevékenységével kapcsolatban is. Ennek

keretében, 1944. november 16-án Klotildligeten letartóztatták Nagy Vilmos volt honvé-

delmi minisztert, akit 18-ig a Lomnic szállóban tartottak fogva. Testvérével, Nagy Bé-

lával együtt, később ugyancsak Sopronkőhidára, majd, 1945. március elején a bajoror-

szági Oberaudorfba szállították.305 Az előző magyar kormányok tagjai közül a németek

átadták Antal István volt propagandaminisztert is, akit később Sopronkőhidán azért tar-

tottak fogva, mert a nemzetvezető képességeit becsmérelte. Vádat nem emeltek ellene,

de csak képviselői mandátumától való lemondása árán szabadulhatott.306

Már  az  első nyomozások  során  is  világosan  látható  volt,  hogy  az  NSZK  tevé-

kenysége során minden szükséges információt megkapott a Magyarországra helyezett

német rendvédelmi szervektől. Nem egy esetben a német SD, valamint a Gestapo

(Geheime Staatspolizei – Titkos Államrendőrség) emberei közvetlenül is beavatkoztak

az eljárásokba. A felderítésekhez szükséges operatív adatok ugyanakkor az – immáron

német-nyilas „zsákmányul” esett – Államvédelmi Központban, valamint a 2. vkf. osz-

tály irattárában is megvoltak. Ezeket nyilvánvalóan felhasználták a vizsgálatok során.

A FÜRJES-NAGY CSOPORT LETARTÓZTATÁSA

Az ellenállás csoportjaival szemben aratott első sikerét a Nemzeti Számonkérés

szervezete a Fürjes-Nagy csoport letartóztatásával érte el. Néhány tiszt, a HM 22. (vesz-

teségi) osztályán szolgálatot teljesítő dr. Fürjes Sándor tartalékos százados vezetésével –

egyebek mellett – Budapest műemlékeit és hídjait akarta megkímélni a háború pusztítá-

saitól.

304 Szita: A Gestapo… 261-262. o.
305 Nagybaczoni Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. (Budapest, 1986.) 344. o.
306 Borbándi: Magyar politikai pályaképek… 34. o., valamint Szita: A Gestapo… 262. o.
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Miután 1944. november 4-én a Margit híd pesti hídfője – valószínűleg a híd rob-

bantását előkészítő német utászok mulasztása miatt – romba dőlt, Fürjesék egy memo-

randumot juttattak el a Honvéd Vezérkarhoz, amelyben a budapesti hídak értelmetlen

elpusztítása ellen protestáltak. A hidak megóvásának szándéka azonban – a háborús

viszonyok közepette – egyet jelentett a katonai célok szabotálásával (árulással), így a

vezérkar utasította a számonkérő szervezetet, hogy folytasson nyomozást a memoran-

dumot készítő tisztek körében.

1944. november 10-én az NSZK katonai alosztálya lakásán vette őrizetbe a cso-

port vezetőjét, Dr. Fürjes Sándort. Először nem akart ajtót nyitni a Radó Endre vezette

NSZK-különítménynek, amely csak kézigránáttal való fenyegetés árán juthatott be a

lakásba. Fürjest a hajánál fogva húzták ki otthonából, szolgálati fegyverét elvették, mi-

közben súlyosan bántalmazták. Ezt követően átszállították a Naphegy téri NSZK-

központba, ahol megpróbáltatásai tovább folytatódtak.307  A szembesítések során Radó

egyszerűen definiálta fogva tartásuk okát, közölve Fürjesékkel, hogy „a büdös pesti

hidakért nem érdemes a német barátságot felrúgni.”308

Másnap, november 11-én a csoport többi tagját is elfogták: ifj. Fürjes Sándor,

Nagy Ferenc és Berkó Sándor hadnagyokat, akik szintén ellenállási mozgalmat szervez-

tek az egykori Ferenc József Laktanyában. Ott állomásozott a budapesti I. hadtest há-

rom közvetlen zászlóalja, amelyeket a nyilasok karhatalmi célokra kívántak alkalmazni.

Az eseményekre ifj. Fürjes Sándor később az alábbiakban emlékezett vissza:

„Sajnos mozgalmunk polgári vonalán árulás történt, így Berkó hadnagyot és en-

gem 1944. november 11-én a nyilas úgynevezett Nemzeti Számonkérő Különítmény

nyomozó tisztjei (Radó csendőr százados és Balassa főhadnagy) letartóztattak a

Ludovika Akadémián, mert akkor ott volt elhelyezve zászlóaljunk. Amikor kivittek min-

ket a kapun, észrevettük, hogy a Ludovika épületét egy tüzérosztály és egy páncélos osz-

tály [valószínűleg az 1. páncéloshadosztály részeiről van szó – K. Z. A.] vette körül,

mert letartóztatásunkkor lázadásra számítottak. […] éjszaka a Margit körúti katonai

fegyházból felvittek először engem, majd Berkó hadnagyot a Naphegy tér 2. szám alatti

elkobzott zsidó villa pincéjébe, ahol a nyilas csendőrnyomozókból álló Nemzeti

Számonkérő Különítmény vallató és kínzó helyisége volt.

307 ÁBTL V-96.915/1. 334. o., valamint A-1114. 8. és 224. o.
308 ÁBTL V-96.915/1. 129. o.
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Itt kb. este 22 órától hajnali 3 óráig kínvallatásnak vetettek alá négyünket, édes-

apámat, Berkó és Nagy hadnagyokat, valamint engem. Statárium elé állítottak minket

felségsértés, hazaárulás és szövetséges haderő elleni szövetkezés vádjával. A statáriális

bíróság egyik tagja diákkoromtól ismert és ő a halál ellen szavazott. Őt Radóék letar-

tóztatták és megkínozták. Mivel a statáriális bíróságon egységes döntés nem jött létre,

ügyünket rendes hadbíróság [vagyis a Honvéd Vezérkar főnökének bírósága – K. Z. A.]

elé utalták.

A rendes haditörvényszéken ügyünket tárgyalásra édesanyám legkisebb húga

férjének – aki tartalékos hadbíró főhadnagy volt – egyik barátja kapta meg. Vele édes-

anyám sógora azonnal felvette a kapcsolatot és megállapodtak abban, hogy más ítélet

nem lesz, mint felmentés. Ez valóban így is történt. December elején, amikor a szovjet

gyűrű majdnem bezárult, a Radóék által fontosabbnak ítélt foglyokat – mint Bajcsy-

Zsilinszky Endre, Makkai Miklós, Jávor Pál, Szemes István rep. őrnagy, Tímár Gyula

őrnagy, valamint a mi csoportunk – levittek autóbusszal Sopron-Kőhidára [sic!] az ott

lévő katonai fegyházba. Innen 1944. december 10-én, amikor a felmentő ítélet jogerőre

emelkedett visszavittek Budapestre a Margit körúti katonai fogházba, és december 13-

án szabadon engedtek, útba indítva az akkor már fronton lévő csapattestünkhöz.”309

Noha Fürjesék ügyében a vezérkar főnökének bírósága felmentő ítéletet hozott, a

tárgyalás után néhány nappal Szálasi magához hívatta Orendyt, s felszólította, hogy

állapítsa meg az ítéletet hozó haditörvényszéki tagok neveit, tartóztattassa le, majd adja

át őket a Margit körúti fogháznak. A névsort elkészítették, s az ügy az NSZK helyettes

parancsnokához, Könczey őrnagyhoz került. A haditörvényszéki tagok közül végül csak

egy főt tartóztattak le, akinek neve, későbbi sorsa nem ismert.310 Fürjes édesapját nem

engedték szabadon, a későbbiekben Sopronkőhidán őrizték, de meg tudott szökni a nyi-

lasok fogságából. A sors iróniája, hogy id. Fürjes később a szovjet csapatokkal szemben

is ellenállási tevékenységet fejtett ki. (1947-ben megakadályozta, hogy egy nyugatról

érkező értékes szerelvény – valószínűleg egy segélyszállítmány – a szovjetek zsákmá-

nyául essen. Február 10-én ezért a szovjet hatóságok őrizetbe vették és 5 év kényszer-

munkára ítélték. A Nyikolajevi munkatáborban halt meg, 1948. áprilisában.311)

309 ifj. Fürjes Sándor: Önéletrajz. (Kézirat. Bp. 1998. A továbbiakban: Fürjes kézirat...) 1-2. o. Ezúton

szeretném megköszönni Fürjes Balázsnak, hogy édesapja visszaemlékezését a rendelkezésemre bocsá-

totta.
310 ÁBTL V-96.915/1. 422. o.
311 Fürjes kézirat… 4-5. o.
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BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE ÉS A FELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG

TAGJAINAK LETARTÓZTATÁSA

1944. november 20-án reggel Orendy tárgyalást folytatott Andreánszky Jenő al-

ezredessel, és bemutatta neki Mikulich Tibor századost, aki arról tájékoztatta Orendyt,

hogy tisztek egy olyan csoportjával került kapcsolatba, amely kiterjedt német- és

nyilasellenes tevékenységet folytat. Andreánszky közölte az NSZK vezetőjével, hogy

beosztása miatt, megfelelő eszközök, és a szükséges személyi állomány hiányában ma-

ga nem tud foglalkozni az ügy felderítésével, ezért a vizsgálat lefolytatására a számon-

kérés szervezetét kérte fel. Mikulichot ennek megfelelően Orendy azonnal átvitette a

Naphegy téri villába, ahol további részleteket tárt fel az ellenálló csoport katonai és pol-

gári céljairól: katonai segítségnyújtás Magyarország szovjet általi felszabadításához,

illetve egy demokratikus kormányzás alapjainak megteremtése.312

A katonai célok megvalósításáért Mikulich tudomása szerint egy Szűcs nevű ez-

redes (Nagy Jenő ezredes fedőneve) volt a felelős, további részleteket azonban – a Fel-

szabadító Bizottságban (FB) betöltött perifériális szerepe miatt – nem tudott elárulni.

Arról azonban tudott, hogy november 22-én, szerdán 17.00-kor az egyes magyarországi

ellenállási csoportok összefogására szánt, budapesti Felszabadító Bizottság nagyobb

létszámú tanácskozást tart a VI. ker. Andrássy út 29. sz. ház, harmadik emeleti lakásán.

Mikulich elárulta a bejutáshoz szükséges jelszót is: „mozijegy”.

Orendy, miután meghallgatta Mikulichot, azonnal magához hívatta dr. Radó

Endrét, és az ügyet átadta az NSZK katonai alosztályának. Radó egy szakasz csendőrt

igényelt a karhatalmi osztagtól, valamint kapcsolatba lépett a német SD összekötő tiszt-

jeivel, mivel attól tartott, hogy az összejövetel valójában egy esetleges fegyveres felke-

lés nyitánya. 1944. november 22-én 17.00 körül a jelszó felhasználásával a csendőrök

dr. Radó vezetésével behatoltak a dr. Tartsay Vilmos nyugállományú százados tulajdo-

nát képező, Andrássy úti lakásba. Miután a helyiségeket megszállták az NSZK nyomo-

zói, a jelenlévőket, a személyzetet és a családtagokat beterelték az ebédlőbe, s várták a

további érkezőket, akiket azonnal letartóztattak, sőt a telefonon jelentkezőket is a lakás-

ra csalták. Mindeközben Mikulich a bejáratnál lévő cselédszoba sötétjéből azonosította

a belépőket.

312 ÁBTL V-96915/1. 423. o.
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Este 19.30 körül vált nyilvánvalóvá a nyomozók jelenléte, amikor a megbeszé-

lésre érkező Messik János hadnagy és gépkocsivezetője, Széchenyi Pál tartalékos zász-

lós észrevette, hogy az Andrássy út 29. környékén hemzsegnek a helyszínt biztosító

fegyveres csendőrök és a civil ruhás detektívek. Messikék a Tartsay-lakáshoz érve már

sejtették, hogy a csoport lebukott. Amint beléptek az ajtón, rövid tűzharc bontakozott ki,

amelyben a két honvéd megsebesült, valamint az NSZK négy csendőre életét vesztet-

te.313 Később Messik hadnagy és Széchenyi zászlós kórházba szállításukat követően, a

Bakay-klinikán belehaltak sérüléseikbe.

Az Operaház környékén folyó tűzharc után értelmetlenné vált, hogy a „kelepcét”

további érkezőkre számítva fenntartsák. Radó parancsot adott a körülbelül 30 fő letar-

tóztatott, valamint a tűzharcban megsebesültek elszállítására. Az NSZK katonazöld au-

tóbusza (a számonkérés gépjárműnyilvántartása alapján valószínűleg a BX-690 forgal-

mi rendszámú MÁVAG típusú társas gépkocsiról van szó314) beállt az Andrássy út 29.

elé, s a foglyokat egy-egy fegyveres csendőr kíséretében, kétszeri fordulóval elszállítot-

ták a Margit körúti fogházba, ahol őket a 93. számú zárkában helyezték el.315

A letartóztatottak között volt dr. Tartsay Vilmos nyugállományú százados és fe-

lesége, valamint Makay Miklós vegyészmérnök (a Nitrokémia Ipartelepek Rt. Igazgató-

ja), Almásy Pál alezredes, Nagy Jenő vezérkari ezredes, Balassy Miklós vezérkari őr-

nagy, Tóth István vezérkari százados, Révay Kálmán nyugállományú százados, vala-

mint Schreiber Róbert egészségügyi őrnagy.316 Az éjjeli kihallgatásokkal kiderítették

Kiss János altábornagy, az FB katonai vezérkara főnökének hollétét is, majd a Kékgo-

lyó utca 2. sz. alatti lakásáról az NSZK nyomozói elhurcolták a Margit körúti fogház-

ba.317

313 Kovács Imre: Magyarország megszállása. (Budapest, 1990., a továbbiakban: Kovács: Magyarország

megszállása…) 112. o.
314 MOL K-164. o. n.
315 Kővágó József: Emlékezés a náciellenes magyar katonai ellenállásra. (Budapest, 1994.) 298-314. o.
316 ÁBTL A-1114. 8. o., Kovács Imre: Magyarország megszállása… 113. o., valamint Gazsi József: A

Felszabadító Bizottság. In: Magyarország 1944,  3.  kötet.  – Fejezetek az ellenállás történetéből.

[szerk.:] M. Kiss Sándor. (Budapest, 1994., a továbbiakban: Magyarország 1944/3.) 204. o.
317 Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról. (Budapest, 1974.) 128. o. Kovács Imre késve

érkezett a találkozóra, s a távolból figyelemmel kísérte amint a katonatiszteket a buszra kísérték. Ő

máshogyan emlékezett vissza: „A kapun egymás után feltartott kezű alakok bukdácsoltak ki: elsőnek

Kiss János altábornagyot ismertem fel, [kiemelés tőlem: K. Z. A.] amint jellegzetes mozdulatával az

autóbuszhoz bicegett.” [Kovács Imre. 113. o.] Kiss János korábbi sérülései folytán összetéveszthetetle-
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Ezzel teljessé vált a Felszabadító Bizottság katonai vezérkarának lefejezése.

Radó este 22.00 körül két, a német SD-ben szolgálatot teljesítő SS-tiszt társaságában

visszatért a helyszínre, hogy kivizsgálja a lövöldözés körülményeit, s további iratok

után kutatva átvizsgálja a helyiségeket. Még a lakásból telefonon tájékoztatta Vajna

Gábor belügyminisztert, hogy a katonatisztek ellenállási csoportosulását sikeresen fel-

göngyölítette.318

A titkos tanácskozásra meghívott politikai vezetők, a Magyar Front tagjai min-

den bizonnyal tapasztaltabbak voltak a rejtett szervezkedésekben és a konspiratív kap-

csolattartásban, s feltehetően szándékosan késtek a találkozóról. Bajcsy-Zsilinszky End-

re, Tildy Zoltán, Pfeiffer Zoltán, Csorba János és Kovács Imre így egyelőre elkerülte a

meghurcolást.

A katonák beszállítása után Orendy a csoport vezetőit elkülöníttette és átszállí-

tatta őket a Naphegy téri rezidenciára, ahol Nagy Jenő ezredesből és Kiss János altábor-

nagyból Radó kínzásai révén kiszedték Bajcsy-Zsilinszky Endre tartózkodási helyét.

Bajcsyt álnéven bújtatták a Füvészkert igazgatójának, Szabó Györgynek a villájában.

Álmából ébresztették fel a nyomozók. Másodszori letartóztatásakor Bajcsynak még arra

sem volt ideje, hogy a párnája alá rejtett revolverét elővegye. Március 19-én több lövést

sikerült ugyanabból a fegyverből leadnia az őt elfogó németekre, miközben Bajcsy ma-

ga is megsebesült.

 Bajcsy-Zsilinszky felesége később, 1946. április 29-i tanúvallomásában így em-

lékezett vissza férje letartóztatására: „1944. november 23-án reggel fél 7 órakor […]

Radó százados csörgetett, majd ránk rontott, férjemet kicipelték a harmadik szobába,

hallottam, amint pofonok csattantak és Radó, nyomozóival együtt a deklarációt kereste.

Mi ezt eldugtuk, így erre nem akadtak rá. Radó a nyomozóival együtt mindent felforga-

tott, de nem talált nálunk semmi terhelő adatot. Férjemet, engem, Szabó és Gyimesi

professzort a Margit körútra szállíttatott. Amint a Margit körúton a folyosón várakoz-

tam a benti szobákból állati üvöltéseket hallottam és aki a szobákból kijött az úgy össze

volt verve, hogy nem volt emberi formája.”319

nül sántított, így elképzelhető, hogy Kovács Imre az egyik sérülttel keverte össze. A nyomozást vezető

Radó későbbi vallomásában is azt állította, hogy Kiss János altábornagyot Szűcs (Nagy Jenő) ezredes

vallomása alapján találták meg a Kékgolyó u. 2. sz. alatti lakásban.
318 Magyarország 1944/3. 207. o.
319 ÁBTL V-96.915/1. 126. o.
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Bajcsy-Zsilinszky elfogását követően az ügyben újabb letartóztatásokra már nem

került sor. A BM és az NSZK vezetése kellő alappal remélhette, hogy az FB vezetőinek

elfogásával a központilag szervezett és centralizáltan irányított magyarországi ellenállás

kísérlete összeomlott. Az Felszabadító Bizottság és annak polgári-politikai szárnya, a

Magyar Front tagjai bujkáltak, míg egyesek a Nemzetőrség, majd a KISKA szervezet

keretében próbáltak meg tevékeny (fegyveres) ellenállást kifejteni.320

December 1-jén, miután az ún. „moszkvai rádió” (villanyozógép – az NSZK

minden alosztályához kiutaltak egyet) használata és hosszas talpverések árán elkészül-

tek a tanúvallomási jegyzőkönyvek321 a Felszabadítási Bizottság vezérkarát visszaszállí-

tották a Margit körútra. A csoport néhány tagját, bizonyítékok híján már szabadon bo-

csátották, miközben Szálasi nemzetvezető közvetlen utasítására a Vérmezőn 11 bitófa

felállítását kezdték meg.322 Az FB és Bajcsy-Zsilinszky elfogását az NSZK sikerének

tulajdonították, s az ügy komoly visszhangot váltott ki. A történtekről Szöllősi minisz-

terelnök-helyettes december 1-jén tájékoztatta a Sopronban ülésező képviselőház tagja-

it. Elmondta, hogy „Budapesten szervezkedést leplezett le az állambiztonsági szolgálat,

amelyben igen komolynak tartható emberek vettek részt. Ezeknek megtörtént a teljes

kiemelése, s rövidesen várható az ítélethozatal.”323

Kiss János altábornagy és társai perét a Honvéd Vezérkar főnökének III. sz. bí-

rósága tárgyalta 1944. december 6-7-én, Dominich Vilmos hadbíró őrnagy elnökletével.

A per vádlottjai a következők voltak: v. Kiss János nyugalmazott altábornagy (II. r.), dr.

Tartsay Vilmos nyugálományú vk. százados (III. r.), Révay Kálmán tartalékos huszár

százados (IV. r.), Makkay Miklós polgári egyén (V. r.), Nagy Jenő nyugalmazott vezér-

kari ezredes (VI. r.), Almásy Pál alezredes (VII. r.), Balásy László repülőőrnagy (VIII.

r.),  Tóth  István  vk.  százados  (IX.  r.),  Kővágó  József  műszaki  százados  (XI.  r.)  és

Schreiber Vilmos orvos őrnagy (XII. r.). Az első rendű vádlott, Bajcsy-Zsilinszky ügyét

védője, s a már Sopronban ülésező parlament elnökének (Tasnády-Nagy András) köz-

benjárására elkülönítették, tekintettel képviselőségéből adódó mentelmi jogára. Terve-

zett nyilvános akasztása ezzel elmaradt.

320 Lexikon… 215. o.
321 A Felszabadítási Bizottság tagjaival felvett tanúvallomási jegyzőkönyveket töredékesen közzétette

Domokos József: Két per egy kötetben. (Budapest, 1974.) 294-319. o.
322 Magyarország 1944/3. 208. o.
323 Vincellér Béla: Szálasi hat hónapja. 1944. október – 1945. május. (Budapest, 1996. A továbbiakban:

Vincellér: Szálasi hat hónapja…) 117. o.
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A nyílt tárgyalás alatt a padsorokat zömmel a számonkérés szervezetének beosz-

tottjai töltötték meg,324 jelenlétükre Hajnácskőy László csendőr ezredes, a bíróság hadi-

törvényszéki tagja az alábbiakban emlékezett vissza egy évvel később, a budapesti Poli-

tikai Rendészeti Osztályon tett kihallgatásakor: „A második tárgyalási napon jelen volt

Radó Endre százados is. Ezenkívül a tárgyaláson mindvégig jelen volt a Nemzeti

Számonkérő Szék [sic!] számos altisztje és legénységi állománybeli beosztottja. Ezek a

tárgyalásba nem szóltak bele, de jelenlétükkel reám minden esetre megfélemlítőleg ha-

tottak.”325

Egy másik kihallgatásakor Hajnácskőy csendőr ezredes nyomatékosította, hogy

az általa javasolt súlyos ítéleteket az indokolta, hogy jelentős nyomás alatt áltt, mivel az

előző napokban osztályáról a számonkérők elvitték Kudar Lajos, Nyerges Pál és

Korondi Béla csendőrtiszteket és – egyébként helytelenül – azt gondolta, hogy széle-

sebb körű, személyét is érintő nyomozás van folyamatban. Meg is lepődött, amikor

– bár bírósági rutinja nem lévén – feladatul kapta, hogy vegyen részt az összesküvők

tárgyalásán. (Mint elmondta a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok alapján a 12 vádlott

közöl hatot talált bűnösnek, míg később csak a „civilt” (Makay) javasolta kegyelemre

méltónak.)326

December 7-én Dominich hadbíró ítéletet hirdetett.327 A halálos ítéletekkel kezd-

te és sorrendben olvasta fel Makkay Miklós (feltehetően Bajcsy-Zsilinszky helyett),

Révay Kálmán, Almásy Pál, Tartsay Vilmos, Nagy Jenő nevét, s hogy alárendeltjei ha-

lálát végignézze, utoljára, Kiss Jánosét. Az ügy többi vádlottját – különböző indokokra

hivatkozva – még első fokon felmentették. Balásy repülőőrnagyot például azért, mert az

első ezer között lépett be a nyilas pártba, Kővágót és Schreibert pedig a szakmai ismere-

teikre való hivatkozással.328

324 Magyarország 1944/3. 209. o.
325 dr. Horváth Ibolya – dr. Solt Pál – dr. Szabó Győző – dr. Zanathy János – dr. Zinner Tibor

(szerk., jegyzetek): Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 1. (Budapest, 1992., a továbbiakban: Ira-

tok…1.) 63. o.
326 BFL XXV. 1. a. 2218/1946. 120-122. o.
327 Az ítéletet közli: Kállai Gyula - Pintér István - Sipos Attila (összeáll.): A Magyar Front. (Budapest,

1984.) 298-314. o.
328 Kovács Imre: Magyarország megszállása… 117. o.
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Végül a honvédtisztek nyilvános kivégzésére nem került sor, noha az ítélethirde-

tés idején már hat akasztófa állt a Margit kőrúti fogház udvarán.329 A délután megtartott

kegyelmi tanácskozáson végleg eldőlt azoknak a sorsa, akiknek e bitókat szánták. Kiss

János, Tartsay Vilmos és Nagy Jenő kegyelmi kérvényét elutasították, míg Révay Kál-

mán, Almásy Pál és Makkai Miklós vádlottakat kegyelemre ajánlották, „mert mozgalmi

szerepük csekélyebb súlyú volt, eddigi magatartásuk és multjuk [sic!] érdemekben gaz-

dag és Makkay Miklósra, mint feltalálóra a honvédségnek és az államnak találmányai

kidolgozásánál szüksége lehet.”330

Másnap, december 8-án délben Dominich ismertette a kegyelmi tanácskozás

döntését.  Kiss  Jánost,  Tartsay  Vilmost  és  Nagy  Jenőt  a  Margit  körúti  fogház  udvarán

felakasztották. December 9-én a soproni képviselőházban megtárgyalták Bajcsy-

Zsilinszky mentelmi ügyét is, amelynek felfüggesztése tárgyában Váczi György képvi-

selő szólalt fel. Javaslatát a képviselőház egyhangúlag fogadta el.331 Bajcsy-Zsilinszkit

1944. december 24-én, Sopronkőhidán kivégezték. Az NSZK által továbbított nyomo-

zati anyagok alapján Dominich őrnagy bírósága összesen 27 halálos ítéletet hozott,

amelyekből 18-at hajtottak végre.332 (A sors kegyetlensége, hogy azokat, akiket a Fel-

szabadítási Bizottság tagjai közül a nyilas rendszer nem hurcolt meg, a háború utáni

igazságszolgáltatási szervek ítélték el, vagy emigrációba kényszerült.)

A Felszabadító Bizottság felszámolását követően a NSZK nyomozói megkezd-

ték az azzal kapcsolatban álló, illegális csoportok felgöngyölítését. A későbbi sikeres

nyomozások szinte kivétel nélkül a Felszabadító Bizottság kapcsán folytatott vizsgála-

tokhoz köthetők. Az FB katonai vezérkarának örökségét Mikó Zoltán vezérkari száza-

dos és helyettese, Bondor Vilmos hadnagy vette át. Mikó 1944. november végén elvál-

lalta a Magyar Királyi Fővezérség Különleges Csoportjának vezetését, ám beosztását

egy, kizárólag ellenállókból, katonaszökevényekből és munkaszolgálatosokból álló ala-

kulat megszervezésére használta fel, amellyel később – szándékai szerint – átállt volna a

szovjet csapatokhoz. A „Görgey” zászlóalj hivatalosan a Prónay-különítmény aláren-

deltségébe tartozott, amely felett Mikó százados rendelkezett.333

329 Magyarország 1944/3. 209. o. A hivatkozott tanulmányban Gazsi József az elsőfokú ítélethirdetést

december 8-án 12 órára tette. Ekkor azonban már a kegyelmi tanács döntését ismertették a vádlottakkal.
330 Iratok…1. 58. o.
331 MOL K-7. 18. fólió, 22-23. o.
332 ÁBTL V-26.866. 8. o.
333 Benkő Zoltán: Mikó Zoltán és a Görgey-zászlóalj. In: Magyarország 1944/3. 288-289. o.
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November végén a zászlóalj egyik szökött munkaszolgálatosát a Prónay-

különítmény egy tagja felismerte és szóvá tette, hogy miért nem visel karszalagot. Ha-

marosan a sárga csillagot is megtalálták nála, s három társával együtt feljelentették az

NSZK-nál. December 4-én a négy muszost kivégezték.334 A számonkérő szervezet ettől

kezdve folyamatosan szemmel tartotta Mikót és csoportját, amelyet átmenetileg a Bör-

zsöny hegységben lévő Ipolypásztóra helyeztek át, hivatalosan diverziós kiképzés céljá-

ból. A „Görgey” zászlóaljat pár héttel később az NSZK budapesti részlege számolta fel.

A MAGYAR DIÁKOK SZABADSÁGFRONTJA

Szintén a Felszabadítási Bizottság kapcsán jutottak el az NSZK nyomozói az

1944. november 7-én, hét illegális egyetemista szervezet összefogásából alakult Magyar

Diákok Szabadságfrontjához335 (MDSZF) is. A Kiss Sándor, Zimányi Tibor, Kardos

László és Jónás Pál vezette csoport működése alatt több röplapot és egy újságot is meg-

jelentetett, számos tagja pedig jelentkezett a fegyveres ellenállás diákalakulataiba, a

„Táncsics” (pk.: Csohány Endre főhadnagy), vagy „Görgey”  (pk.:  Várhelyi  József  fő-

hadnagy) zászlólaljakba.

Az MDSZF-el kapcsolatos vizsgálatokat a dr. Balassa Bálint csendőr főhadnagy

vezetése alatt álló politikai alosztály folytatta le. December 12-én az illegális csoport

vezetőit Balassa nyomozói őrizetbe vették, s ezzel gyakorlatilag véget vetettek az

MDSZF működésének.336 Jónás Pált a Kálvária téren fogták el, majd elvitték az

MDSZF kecskeméti utcai központjába, ahol letartóztatták Kiss Sándort és Zimányi Ti-

bort, valamint a csoport számos tagját. Balassa és nyomozói a helyszínen kezdték meg a

kihallgatásokat.

Jónás az MDSZF tagja így emlékezett vissza: „Balassa kezdte meg a kihallgatá-

somat és kihallgatásomkor a mell-szőreimet [sic!] égette. Innen a Margit körútra vittek,

s itteni kihallgatásom során gumibottal ütöttek, villanyoztak éspedig variálva, fülemet

lábujjamat, lapockámat. […] Még nagyobb szenvedést állt ki Kiss Sándor, akit úgy

megvertek, hogy a hús bőr nélkül maradt és ezt tűkkel szurkálták.”337

334 Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. (Budapest, é.n. [1997.], a továbbiakban: Ungváry: Budapest

ostroma…) 246. o.
335 L. ehhez: M. Kiss Sándor – Vitányi Iván: A Magyar Diákok Szabadságfrontja. (Budapest, 1983.)
336 M. Kiss Sándor: A Magyar Diákok Szabadságfrontja. In: Magyarország 1944/3. 285. o.
337 ÁBTL V-96.915/1. 169-170. o.
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Az MDSZF tagjait az NSZK kitelepítésekor, december 24-án átadták a német

hatóságoknak, tárgyalásuk elmaradt. A németek Zimányiékat a Gyorskocsi utcába szál-

lították, majd gyötrelmes fogságuk az Országház pincéjében folytatódott. Legtöbbjük

szenvedésének csak a szovjet csapatok megérkezése vetett véget, de Jónás Pál, Elek

Ottó, Bálint Ernő és Zimányi Tibor 1945. január 17-e körül egy légitámadás zűrzavará-

ban az őket szállító teherautóról le tudott ugrani és meg tudott szökni.338

A Nemzeti Számonkérő szervezet Budapest bekerítése előtt lefolytatott további

nyomozásairól csak töredékes információkkal rendelkezünk, ezek részletesebb feltárása

a későbbi kutatások feladata.

Az NSZK katonai alosztálya 1944. november végén, Simonffy-Tóth Ernő és fe-

lesége november 13-i, repülőgépes moszkvai szökése kapcsán, a hasonló esetek meg-

előzése végett vizsgálatokat kezdett a M. Kir. Légierő tisztjei körében. Radó alárendelt-

jei ennek során – többek között – elfogták az ellenállási csoportokkal kapcsolatban álló

Krúdy Ádám századost, Szemes István őrnagyot, Budai Lajos ezredest, valamint Nagy

Mihály alezredest. Ellenük ugyan nem emeltek vádat, de hosszú vizsgálati fogságot,

később németországi deportációt szenvedtek el.339

  A Csergő Endre vezette ipari alosztály hatékony működését jelzi, hogy 1944.

november 19-én felszámolták a – kiemelt hadiipari létesítményként számon tartott –

MÁVAG-gyárban működő szervezkedést. A gyár vezető alkalmazottai a vesztésre álló

budapesti csata miatti kiürítés ellen léptek fel, s meg akarták akadályozni a gépek, sze-

relvények elszállítását, valamint az alkalmazottak kitelepítését. A Csergő-csoport letar-

tóztatta Koczkás Ferenc főmérnököt, Novák Károlyt, dr. Kocskás Gyula fizikust, egye-

temi magántanárt és másokat.340

A politikai alosztály nyomozói feltehetően a Szabad Diákfront című lap terjesz-

tői (az MDSZF tagjai) kapcsán folytatott vizsgálatok során jutottak el a Topa János és

Stolte István által vezetett kommunista csoportosuláshoz, amely fegyveres akciók vég-

rehajtását tervezte a német-nyilas hatalom ellen. Erre már – letartóztatásuk miatt – nem

kerülhetett sor. A főváros bekerítése előtt a Topa-Stolte ügyben elfogottakat is Sopron-

kőhidára szállították, ahol Topát és Fisch Emilt 1945. január 9-én felakasztották.341

(Stolte István ugyan túlélte a háborút, de megpróbáltatásai korántsem értek véget.

338 Szita: A Gestapo… 264. o.
339 Szita: A Gestapo… 262. o.
340 Novák Károly: Találkozásom a történelemmel. (Budapest, 1957.) 34-67. o.
341 Almássy Pál: Sopronkőhidai napló. (Budapest, 1984.) 289. o.
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A szovjetek 1949. június 10-én Bécsből Magyarországra hurcolták, majd 1951. január

12-én életfogytiglani fegyházra ítélték. Büntetését 1955-ben kilenc évre mérsékelték.

Az 1956-os forradalom alatt szabadították ki a gyűjtőfogházból.342)

Az NSZK alaptevékenységéhez tartozott, hogy a hatalom elöl bujkáló személyek

után kutakodjon, felderítse a katonaszökevények, munkaszolgálatosok, rejtőzködő poli-

tikai menekültek hollétét. A számonkérő szervezettel kapcsolatba hozható egyéni tragé-

diákat alig-alig őrizte meg az utókor, a legtöbb esetben még e csoportok elleni sikeres

nyomozásokról is kevés adattal rendelkezünk.

Az NSZK történetének talán legnagyobb arányú tömeges elfogása 1944. decem-

ber elején történt, amikor Csergő Endre vezetésével, egy rózsadombi villa pincéjében

szökött katonák, munkaszolgálatosok 120-150 főnyi csoportját tartóztatták le. Az elfo-

gottakkal kapcsolatos statáriális ítéleteket elrettentésül, minősíthetetlen hangvételben a

nyilas napisajtó is közzétette. Az egyik ezek közül így szólt: „újabb 11 hazaáruló vette

el méltó büntetését a m. kir. honvédvezérkar főnökének bírósága, mint rögtönítélő bíró-

ság ítélete folytán […] közülük tízen menlevéllel rendelkező, de lelkileg még mindig a

zsidósághoz tartozó kisegítő munkaszolgálatosok voltak.”343

Annak ellenére, hogy a hungarizmus tanai alapvetően támogatták a keresztény

egyházakat, és a nácizmussal szemben pártolták a hitéletet, sőt kötelező keresztény val-

lásosságot írtak elő a társadalom tagjai számára, a magyar katolikus egyház vezető sze-

mélyiségei egy október végén összeállított emlékirattal344 nyíltan szembehelyezkedtek a

nyilasokkal és kiváltották a Szálasi-rezsim neheztelését. A kormány – a memorandum-

tól függetlenül is – egyre nagyobb mértékben érzékelte, hogy az egyházak nem támo-

gatják őket. Sőt információik voltak arról, hogy a helyi lelkészek sokszor érdekeik elle-

ni agitációt fejtenek ki prédikációikban – többek között – azt állítva, hogy az orosz

megszállás nem is olyan tragikus.

342 Iratok…2. 884. o.
343 Nemzetőr 1945. évi n. a. [46.] sz. Idézi Szita: A Gestapo... 264-265. o.
344 A Dunántúl egyházi méltóságai október 31-én, Mindszenty József veszprémi püspök kezdeményezésé-

re memorandumot állítottak össze, amelyben kísérletet tettek arra, hogy az ország megmaradt részeit

megkíméljék a kilátástalan harcoktól. A főpásztorok főpapi felelősségükre hivatkozva arra kérték „Ma-

gyarország sorsának mostani intézőit”, hogy a még épen maradt országrészt ne vessék oda a visszavo-

nuló harcok martalékául. A püspökök – olyan kérdéseket fogalmaztak meg emlékiratukban és azokat a

problémákat feszegették, amelyek a nyilasok szemében az árulással voltak egyenértékűek. A memo-

randumot 1944. november 13-án, Budapesten Mindszenty József veszprémi püspök adta át Szöllösy

Jenő miniszterelnök-helyettesnek. Lásd bővebben: Lexikon… 85. o.
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Vajna belügyminiszter november 18-án kiadott bizalmas rendeletében utasította

a helyhatósági és rendvédelmi szerveket, hogy derítsék fel és lehetőség szerint akadá-

lyozzák meg a különböző hitfelekezethez tartozó lelkészek legitimista, sőt orosz és Ti-

to-barát propagandáját. Amennyiben a helyi szervek hasonló jelenségeket tapasztalnak,

az utasítás a szükséges közigazgatási eljárás lefolytatását és az érintett lelkész haladék-

talan rendőrhatósági őrizet alá helyezését írta elő.345 Ez a rendelet teremtett alapot ah-

hoz, hogy a rendvédelmi szervek – köztük az NSZK – szorosabb ellenőrzés alá vonja az

egyházak tevékenységét.

Immár rendeleti felhatalmazás birtokában a veszprémi és a székesfehérvári főis-

pánok azonnal internáltatták a memorandum összeállításában meghatározó szerepet

játszó Mindszenty Jószef és Shvoy Lajos püspököket. Amikor Vajna jelentette

Szálasinak Mindszenthy és később Shvoy internálását, a velük szemben foganatosított

intézkedéseket a nemzetvezető jóváhagyta és fenntartotta magának a jogot, hogy esetle-

ges szabadlábra helyezésükről dönthessen.346

Mindszenty hatósági (házi)őrizete alatt is minden tőle telhetőt megtett a mene-

kültek védelme érdekében, s ez kiváltotta az NSZK katonai alosztálya vezetőjének nem-

tetszését: „[…] Radó századosnak a vérnyomását az akkori veszprémi püspök, dr.

Mindszenty József nyomta fel a plafonig. Amikor a százados tudomására jutott, hogy a

püspöki palotában és más egyházi intézményekben politikai és zsidó menekülteket rejte-

getnek, elrendelte, hogy egy különítmény utazzon Veszprémbe, tartóztassa le, s hozza fel

Mindszentyt a fővárosba. [...]

A püspök annyit kérdezett, átöltözhet-e, amit a tiszt gyanútlanul, természetesen

engedélyezett. Mindszenty távozott, majd 20 perc múlva teljes püspöki, főpapi öltözet-

ben, föveggel és pásztorbottal, kísérő szerpapoktól körülvéve tért vissza. […] Radó taj-

tékzott, „felakasztatom azt a csuhást” üvöltötte, hiszen túljárt az eszén, és ami még en-

nél is rosszabb, nevetségessé tette. Egy hét múlva hozatta fel azután, az Astóriában őriz-

tette, de nem tudott vele semmit sem kezdeni.”347

345 Sorsforduló I. 170. o.
346 ÁBTL A-644. 72. o.
347 Lám Béla: Emlékképek a gyertyafényben. 12 év háborúban és békében 1943-1954. (Budapest, 1998.

A továbbiakban: Lám: Emlékképek…) 61. o. Lám valószínűleg tévedett. Mindszenty Veszprémben

maradt, házi internálásban, ahol csendőrök őrizték megadva a számára kijáró tiszteletet. Nem kizárt

azonban, hogy Radó valóban tervezte Mindszenty Budapestre hozatalát, amely a város körüli harcok

miatt már lehetetlen volt.
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Az utókor azonban számos olyan esetet is a hírhedt „számonkérőknek” tulajdo-

nított, amelyekben az NSZK valójában nem, vagy csak alig jutott szerep. A szervezet

létszámviszonyait figyelembe véve (1944. október-december között maximum 250-300

fő) elképzelhetetlen, hogy önmagában képes lett volna a nyilas hatalom által hőn áhított

totális elhárítás megvalósítására.

Más szempontból értékelve az NSZK tevékenységét, Budapest bekerítéséig a

szervezet nem volt részese törvénytelen (bírósági ítélet nélküli) kivégzéseknek, eljárása-

it – hangsúlyozottan az akkori viszonyok közepette – viszonylag jogszerűen hajtotta

végre. Az NSZK az ostrom őrülete alatt vált valódi terrorszervezetté. A vizsgálati ered-

ményeket minden esetben továbbították az – egyben ügyészségként is működő – VKF

bíróságának, amely a számonkérő szervezet feljelentései nyomán később ítéletet hirde-

tett (más kérdés, hogy ebbe a hatalom szinte minden esetben beleavatkozott). Rendsze-

resek voltak viszont a túlkapások az őrizetesek kihallgatásai során, az elfogottak több-

ségét a nyomozók brutálisan bántalmazták és a legkülönbözőbb módszerekkel kínozták

meg.

3. 2. 4. Az NSZK csoportja az ostromlott Budapesten

1944. december 24-én délután Vajna belügyminiszter elnökletével értekezletre

került sor a Belügyminisztériumban, amelyen a miniszter tudatta a rendvédelmi szervek

megjelent vezetőivel, hogy Budapest bekerítése már csak órák kérdése, ezért elrendeli a

főváros haladéktalan kiürítését. Utasítása szerint csak a legszükségesebb állományt (a

teljes létszám maximum 30%-át) – lehetőleg önként jelentkezőket – lehetett hátrahagy-

ni. Orendynek Vajna Gábor személyesen is megerősítette parancsát. Elrendelte, hogy a

Belügyminisztérium más osztályaival együtt a számonkérő szervezet is haladéktalanul

kezdje meg kitelepülését. A számonkérő szervezet ezzel kettévált.

Vajna belügyminiszter parancsa értelmében négy tisztet és további mintegy 100

beosztottat, zömmel önként jelentkezőket hátra hagytak Budapesten. Karabélyos Imre

csendőr őrnagy, Csergő Endre csendőr százados, Balassa Bálint csendőr főhadnagy,

valamint Nagy Zsombor csendőr főhadnagy jelentkezett önként, így ők alkották az

NSZK budapesti csoportjának tiszti állományát. Parancsnokukká rangidősként Karabé-

lyos őrnagyot nevezték ki.
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A tiszteken kívül a csendőr őrnagynak 23 csendőrnyomozó, valamint egy karha-

talmi szakasz, összesen körülbelül 53-58 (más adatok szerint: 55-60348) fő állt rendelke-

zésére.349 Működésükhöz, egy 1945 márciusi kimutatás szerint 20 személygépkocsit

hagytak hátra350, amelyet valószínűleg később át kellett adniuk más katonai szerveknek,

illetőleg fokozatosan használhatatlanokká váltak a Budapest bekerítése miatti általános

alkatrész- és benzinhiány következtében.

Az NSZK budapesti csoportját a belügyi szervek kitelepülése után Hindy Iván

altábornagynak, az I. hadtest parancsnokának rendelték alá, aki magyar részről egyúttal

Budapest viszonylatában teljhatalommal rendelkezett. Hindy és a hadtest vezérkara

azonban addigra már a Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer vezette (az SS

IX. [horvát] fegyveres-hegyihadtest-) parancsnokság alárendeltségében volt351,  így  a

Karabélyos-féle csoport közvetett módon német irányítás alá került.

Részben ennek, illetve a kommunikációs nehézségenek tudható be, hogy a fővá-

ros kiürítése után a Sárváron székelő NSZK-parancsnokság a későbbiekben szinte

semmilyen információt nem kapott Budapesten tevékenykedő csoportjáról. 1944. de-

cember 26-án az NSZK budapesti kirendeltsége Csergő százados utasítására áttelepült a

Várba, és parancsnokságát a királyi palota földszinti helyiségeiben alakította ki,352 ami-

nek következtében hatékonyabbá vált a német-magyar hatóságok és a számonkérő szer-

vezet közötti együttműködés.

Január 2-án az NSZK csendőrei elfogták Bondor Vilmos főhadnagyot, aki a

Mikó Zoltán szervezte „Görgey” zászlóalj parancsnok-helyettese volt. Mikó terve az

volt, hogy a zászlóalj által védett arcvonalat megnyissa a szovjet csapatok előtt, hogy

azok így előbb elfoglalhassák a Várat és így előbb érhessen véget a lakosság szenvedé-

se. Mikó még korábban, beosztását kihasználva elérte az I. hadtest parancsnokságánál,

hogy a kérdéses arcvonalszakaszt kizárólag saját embereivel védhesse. Minthogy mind-

össze 70 ember vállalkozott a feladatra, Mikó és helyettese Bondor Vilmos főhadnagy

az átállási szándékáról tárgyalásokat kezdeményezett a Kapy utca környékén védelem-

ben levő egyetemi rohamzászlóalj parancsnokával, Sipeki Balázs Lajos méneskari szá-

zadossal.

348 Szita: A Gestapo… 265. o.
349 ÁBTL V-145.705. 233. o.
350 MOL K-164, 1. csomó, o. n.,
351 Kovács-Számvéber: A Waffen-SS… 92-94. o.
352 ÁBTL A-1114. 52. és 93. o.
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Sipeki provokatőröknek vélte Mikóékat, akik végső érvként közölték, hogy az-

nap éjjel a teljes magyar parancsnokság szembefordul a németekkel. Egyesek szerint

szándékos árulás353, mások szerint egyszerű félreértés354 folytán,  Sipekiék  végül  az  I.

hadtest parancsnokságához fordultak tanácsért, ahol érdeklődtek, hogy valóban szó van-

e a magyar csapatok szembefordulásáról.

Az NSZK már régóta gyűjtötte az adatokat Mikó csoportjáról, s amikor a had-

testhez beosztott nyomozók értesültek a készülő átállásról, cselekvésre szánták el ma-

gukat. Január 2-ára Mikót és Bondort hamis ürüggyel megbeszélésre csalták, a Magyar

Királyi Fővezérség Különleges Csoportjának Kapy utcai frontszakaszhoz közel lévő (II.

ker. Bimbó utca 51. sz. alatti) épületébe. Az NSZK Rohamszázadának megjelenésekor

Mikó, környezetével együtt a közeli török követség épületébe menekült, míg Bondor

főhadnagyot 10-12 emberével együtt letartóztatták. Később – egyik őrzője segítségével

– meg tudott szökni várbeli fogságából.

Sipeki a letartóztatás napján súlyosan megsebesült. Az egyetemi rohamzászlóalj

parancsnokságát a német-magyar vezetés megbízható személyekre kívánta bízni, így

vezetését – az FB-t és Bajcsy-Zsilinszkyt eláruló – Mikulich Tibor százados vette át,

helyettese Nagy Zsombor csendőr főhadnagy (az NSZK budapesti karhatalmi különít-

ményének parancsnoka) lett, aki később, az 1945. február 11-i kitörési kísérlet során

életét vesztette. A „Görgey” zászlóalj volt tagjait Budapest elfoglalása után az NKVD

összegyűjtötte, s különösen azokat vallatta kitartóan, akik kapcsolatban álltak Mikó

csoportjával. Mikó Zoltánt és Bondor Vilmost letartóztatták, majd kémkedésért halálra

ítélték őket. Bondor ítéletét később 25 év börtönre módosították, míg Mikó halálbünte-

tését Odesszában, 1945. augusztus 15-én végrehajtották.

1945. január elejéig a számonkérő szervezet – a Mikó-csoport felszámolásán túl

– nem ért el érdemi eredményeket. A tétlenségre magyarázat lehet, hogy Karabélyost –

egyes információk szerint – „megnyerték” a magyar ellenállás csoportjai számára.355

Bármilyen abszurd is, ezt nem zárhatjuk ki, hiszen a csendőrtiszt családjában többen

kapcsolatban álltak a baloldali eszmékkel. Apai ágon néhányan már szovjet állampol-

gárok voltak, ráadásul felesége ukrán származású volt, s így a háború után – közös

gyermekükkel egyetemben – azonnal megkapta a szovjet állampolgárságot.356

353 Magyarország 1944/3. 290. o.
354 Ungváry: Budapest ostroma… 246. o.
355 Magyarország 1944/3. 290. o.
356 ÁBTL V-145.705. 255. o.
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Az ismertté vált nyomozati anyagok azonban megkérdőjelezik esetleges ellenál-

ló tevékenységét. Megbízható források hiányában tehát egyelőre nem lehet határozottan

állást foglalni abban, hogy Karabélyos őrnagy valóban támogatta-e a magyar ellenállás

Budapesten harcoló tagjait, és ha igen, milyen formában. Karabélyost később – az áruló

Mikulich-csal együtt, párhuzamosan számos más, egykor a számonkérő szervezetnél

szolgálatot teljesítő csendőrrel – az 1956 után felállított „Hollós-csoport” (BM II/5 [bel-

ső reakció elleni] alosztály) vizsgálatai alapján, 1959. július 24-én halálra ítélték és ki-

végezték.

Karabélyos állítólag, még pécsi szolgálata alatt, 1944. szeptemberében megmen-

tette a munkaszolgálatra behívott családi ismerőst, Dr. Czuperják Miklóst, aki később

erdőügyi miniszter lett a Szovjetunióban. Egyes információk szerint Karabélyos közre-

működött az Ideiglenes Nemzeti Kormány Budapest feladására felszólító röplapjának

terjesztésében is, sőt NSZK-beli működése alatt mindvégig kapcsolatban állt a budapes-

ti Svéd Királyi Követség tagjaival, továbbá számos, általa vezetett óvóhelyi razzia során

megkímélte a rendszer elől bújkálókat.357

1945. január 5-én, a december végétől betegeskedő Karabélyost áthelyezték az I.

hadtest parancsnokságához (I. ker. Úri utca 20.), ahol tábori rendészeti előadói beosz-

tásba helyezték. Ezzel – nem számítva a német összekötőket – az NSZK tiszti állomá-

nya két főre, Csergő Endre és Balassa Bálint csendőr századosokra csökkent. Karabé-

lyos egyébként, amikor február 11-én értesült a kitörésről beteget színlelt, így abban

nem kellett részt vennie. A Várban várta meg a szovjet csapatok megérkezését.358

A számonkérő szervezet budapesti csoportjának vezetését Csergő Endre száza-

dos vette át,359 aki gyakorlatilag Karabélyos mögött addig is tényleges irányítója volt az

NSZK budapesti csoportjának. A német biztonsági szolgálat (SD) részéről ekkor, ösz-

szekötőként Dománszky Antalt, egy magyarul tökéletesen beszélő SS-Obersturmführert

357 Azok közül, akik a csendőr őrnagy segítségével kerülték el a megpróbáltatásokat a háború után öten

(Dr. Förster Gyula, Brunczlik József, Dr. Parádi István, Papp-Kökényesdy Sándor és Dr. Kovács Iván)

ún. igazoló-nyilatkozatot állítottak ki Karabélyos számára. E nyilatkozatok alapján – annak ellenére,

hogy Karabélyos a „hírhedt nyilas számonkérő különítmény” egyik meghatározó személyisége volt – a

csendőrök igazolására alakult különleges igazoló-bizottság, 1945. szeptember 22-én az elsők között lát-

ta el „igazolt” minősítéssel, s ennek segítségével rendfokozatát megtartva tovább szolgálhatott a de-

mokratikus honvédségben. Az igazoló nyilatkozatokban azonban egyik fél sem tért ki arra a mintegy

egy hónapos időszakra, amikor Karabélyos az NSZK-nál teljesített szolgálatot.
358 ÁBTL V-145.705. 76. o.
359 ÁBTL V-145.705. 54. o.
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osztottak be Csergő mellé. Csergő és Dománszky vezetésével az NSZK Budapesten

rekedt maradványa számos önkényes kivégzést hajtott végre. A szervezet által közvetí-

tett hungarista állami terror ekkor érte el tetőpontját.

A tevékeny fegyveres ellenállás megteremtésére kíváló lehetőséget kínált a

Nemzetőrség,360 majd átszervezését követően a Kisegítő Karhatalom (KISKA) szerve-

zése, amelynek alakulatai közül néhány korábban szoros kapcsolatot tartott fenn az FB

vezérkarával. A főváros bekerítését követően a III., IV., V., VI., VII., VIII., XIII., és

XIV. kerületi KISKA-zászlóaljakon belül szerveződtek jelentősebb, fegyveres ellenállá-

si csoportok.361 Az NSZK budapesti csoportjának kapacitását főleg a KISKA-alakulatok

fedésében tevékenykedő ellenállási csoportok kötötték le, amelyek sorában a legna-

gyobb arányú nyomozást a XIV/2. KISKA-századdal szemben folytatták le.

A század történetének gyökerei 1944 október elejéig nyúlnak vissza, amikor a

XIV. kerületi Légoltalmi Liga árnyékában Zsabka Kálmán kerületi tömbcsoport-vezető

titkon egy, kizárólag ellenállókból álló Nemzetőr-század létrehozásába kezdett. Zsabka

csakhamar érintkezésbe lépett a Felszabadító Bizottsággal, s Kiss János vezérkarának

letartóztatásáig a „század” lényegében az FB irányítása alá tartozott.

Október végén az illegális kommunista párt is értesült arról, hogy a XIV. kerü-

letben egy ellenállókból álló század tevékenykedik. Az Abonyi utca 5. sz. alatt működő

századirodában ezért Dudás József és Magyary Ferenc (a Magyar Hazafiak Szabadság

Szövetségének vezetői) felkeresték Zsabkát és közölték vele, hogy a kommunista párt

számít a századra, s egyúttal kérték, hogy segítsen néhány baloldali bújtatásában.

Zsabka Dudást és Magyaryt hamis iratokkal látta el, cserébe alakulatának fegyverekkel

történő felszerelését kérte. Fegyvereket nem, viszont 15.000 pengőt később Dudásék

eljuttattak a század számára.362

360 A Nemzetőrséget az 1944. szeptember 25-i HM rendelettel állították fel. Megszervezése a honvéd

kerületi parancsnokságoknak alárendelt leventeszervezetek parancsnokságainak a feladata volt, s a

csendőrség és a rendőrség támogatására hozták létre elsősorban karhatalmi feladatok (objektumvéde-

lem, szabotázs- és ejtőernyős csoportok felszámolása, közrendvédelem) ellátására. A Nemzetőrség a

Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt állt, tagjai önkéntesek voltak, katonai esküt tettek, s rájuk a

katonai bíráskodás és fegyelem vonatkozott.
361 Ungváry: Budapest ostroma… 252. o., valamint Lexikon… 338. o. Az ellenállásban részt vevő KISKA

alakulatokhoz lásd részletesen: Liptai Ervin (főszerk.), Bassa Endre – Gazsi József (szerk.): A ma-

gyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom. – Kislexikon. (Budapest, 1987. A továbbiakban: Kis-

lexikon…) 156-159. o.
362 ÁBTL A-747. 2-6. o.
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A Nemzetőrséget november 3-án megszűntették, létrehozva helyette a Kisegítő

Karhatalmat (KISKA). Zsabka csoportját ekkor a XIV. kerületi leventeparancsnokság

vezetője, Csejtey főhadnagy közbenjárására KISKA-századdá szervezték át. Azonban a

zsidó menekültek, katonaszökevények, az FB volt tagjainak, valamint az illegális kom-

munisták – köztük Major Tamás – jelenléte nem maradhatott rejtve a NSZK nyomozói

előtt sem. Több ízben előfordult, hogy a XIV/2. KISKA-századba besúgókat vettek fel,

akik folyamatosan informálták a német és nyilas hatóságokat.

A század számára átmeneti biztonságot jelentett, hogy Zsabka kapcsolatba került

Mutz SS-Oberscharführer-rel, aki a Waffen-SS egy kisebb, Budapesten rekedt egységé-

nek parancsnoka volt. Mutz „3 pár birgerli, 10.000 pengő készpénz, több üveg snapsz,

sok cigaretta és szivar, valamint egy civilruha ajándékozása” révén egy, az SS-

Jagdverbände fejlécével ellátott hamis Sonderausweisung-ot (különleges parancsot)

bocsátott Zsabka rendelkezésére. Egyúttal a XIV/2. KISKA-század két tagját SS-

egyenruhával és hozzá megfelelő papírokkal látták el, s mint ál-összekötőket beosztot-

ták Zsabka mellé.

A hamis Sonderausweisung-ban  az  állt,  hogy  a  XIV/2.  KISKA-század  nem

mozdítható el budapesti állomáshelyéről, felette csak az SS-Jagdverbände budapesti

parancsnoksága (parancsnoka: Otto Skorzeny SS-Sturmbannführer) rendelkezhet. Az

iratokért cserébe Zsabkának látszólagos ígéretet kellett tennie Mutznak arra vonatkozó-

an, hogy ha a szovjet csapatok elfoglalják Budapestet – az SS-Jagdverbände eredeti

rendeltetésének megfelelően – diverziós- és hírszerző műveleteket fognak végrehajta-

ni.363 Tekintettel arra, hogy a kiugrási kísérlet meghiúsítására Magyarországra rendelt

SS-vadászkötelékek – azaz az SS-Jagdverband Mitte és a 600. SS-ejtőernyős-zászlóalj –

ekkor már nem tartózkodtak Budapesten364, pusztán idő kérdése volt, hogy Zsabka mi-

kor bukik le a megvesztegetéssel szerzett, hamis iratokkal.

Ahogy az ostrom a végéhez közeledetett és Budapest elfoglalása egyre nyilván-

valóbbá vált, a század keretein belül rejtetten tevékenykedő baloldaliak, Varga Károly

(Zsabka helyettese), Kós József Géza és Füredy László hozzáfogtak, hogy a XIV/2.

KISKA-század legénységéből olyan tagokat válogassanak össze, akik a szovjetek bevo-

nulását követően képesek lesznek hatékony karhatalmi segítséget nyújtani a Vörös Had-

sereg számára, valamint közreműködnek a politikailag megbízhatatlan, „nyilas-

363 ÁBTL A-747. 9. o.
364 Kovács-Számvéber: A Waffen-SS… 397-399. o.
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érzelmű” személyek elfogásában és átadásában.365 A csoportot „Vörös Brigád”-nak ne-

vezték el és tagjaik számára 65 darab sarló-kalapácsos vörös karszalagot, valamint

ugyanennyi fényképes igazolványt készítettek, amellyel a szovjet csapatoknál akarták

igazolni magukat. Addigra azonban az NSZK és a német szervek már régóta gyűjtötték

az adatokat a XIV/2. KISKA-századról.

1945. január 5-én Dománszky SS-Obersturmführer – az NSZK-hoz beosztott

összekötő – révén a németek tudatták Csergő századossal, hogy aznap reggel a tábori

csendőrségük  a  VI.  ker.  Vilma  királyné  út  41.  sz.  ház  óvóhelyén  elfogta  egy  magyar

partizán csoport tagjait. Mivel a németek szerint a szálak további magyar katonai alaku-

latokhoz vezettek, az ügy felderítésével az NSZK-t bízták meg.

A csoportot – vagyis a „Vörös Brigád” tagjait – (Füredy Lászlót és feleségét,

Németh Idát, Dálnoki Nagy Ferencet, Rónai Ferencet, Absolon Saroltát, Bauch Sándort,

Nyeste  Kálmánt,  Fuhrmann  Vilmost,  Varga  Ernőt  és  Benedek  Andrást)  átadták  a

számonkérő szervezet csendőreinek. Az ügy kivizsgálásával Balassa csendőr főhad-

nagy, az NSZK budapesti, „összevont” nyomozó-alosztályának parancsnoka Lantos

János csendőrnyomozó főtörzsőrmestert bízta meg, aki különítményébe még további

nyolc csendőrt válogatott.366

Lantosék kínzásokkal Füredy Lászlóból további információkat szedtek ki. Füredi

bevallotta, hogy a Vörös Brigád a XIV/2. KISKA-század fedésében tevékenykedik.

Dománszky minderről értesülve tudatta Csergő századossal, hogy másnap hajnalban az

egész KISKA-alakulatot elfogják, s ehhez igénybe veszik az NSZK budapesten lévő

karhatalmi szakaszát is, valamint azonosítás végett a helyszínre szállítják Füredy László

gyanúsítottat is.

Január 6-án, miközben lázasan zajlott Zsabka alakulata ellen a nyomozás, Vajna

Ernő, Budapest nyilas kormánybiztosa feloszlatta a KISKA szervezetet, s tagjait köte-

lezte, hogy azonnal vonuljanak be a Hungarista Légióba.367 Erről értesülve Zsabka

Kálmán végigjárta alakulatának szakaszait, körletelhagyási tilalmat, valamint tűzké-

szültséget rendelt el, amikor kora délután Vajna Ernő magához kérette a Városház utca

14. sz. alatti épületbe.

365 ÁBTL A-1114. 93. o.
366 ÁBTL A-1114. 92. és 225. o.
367 Lexikon… 338. o.
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Félve a csapdától a megbeszélés végül csak az esti órákban jött létre. Vajna fel-

szólította Zsabkát, hogy alakulatával azonnal vegyen részt tevékenyen a főváros védel-

mében, s ez esetben a századot teljes egészében ellátják katonai anyaggal. Zsabka szá-

zadparancsnok a német Sonderausweisungra hivatkozva Vajna kérését visszautasította,

így csapata együtt maradhatott. Mindenesetre az este folyamán Újpesten harcfelderítést

hajtott végre, s kiderítette a szovjet csapatok hollétét. Miután megállapította azok közel-

ségét, január 7-én estére Zsabka egy színlelt támadást tervezett, amely során alakulata

átállt volna az oroszokhoz.368

Január 7-én reggel hét óra körül egy német katona és az NSZK egy csendőre éb-

resztette fel Zsabkát, miközben SS-katonák és csendőrök lepték el a Garay teret az otta-

ni nyilvános óvóhely titkos alagútjain keresztül. A németek mindenkit kizavartak a tér-

re, s elővezették Füredyt, hogy azonosítsa a „Vörös Brigád” tagjait, azonban Füredyt és

az őt örző csendőrt egy becsapódó szovjet akna széttépte.369 A XIV/2. KISKA-század

tagjait összeterelték és közülük 47 gyanúsítottat gyalogmenetben az István út felé indí-

tottak azzal, hogy csak a „Vörös Bigádosokat” keresik és személyi ellenőrzésüket köve-

tően mindenkit szabadon bocsátanak. (Füredyék elfogásakor a németek megszerezték a

„Vörös Brigád” tagjainak névsorát is, így könnyen ellenőrizhették a kompromittálódott

KISKA-honvédeket.)

A vizsgálati fogságot Zsabka századparancsnok és emberei a Várban, a kor-

mányzói lakosztály alatti jégpincében töltötték. Zsabkát az elsők között hallgatták ki

délelőtt 11.00 óra körül, ahol a németek tolmácsa, Sziránkó Géza közölte vele, hogy

százada kommunista alakulat ezért tartják őket fogva. Zsabka azonnal a Mutztól szerzett

iratokra hivatkozott, de Dománszky elhárította, mondván, hogy tisztában vannak az

iratok hamis voltával, ráadásul Budapesten hetek óta senki sem tartózkodik az SS-

Jagdverbände kötelékeiből. Az ellenállás tagjaira (Dudás, Magyary, Major Tamás),

valamint a századon belül szerveződő „Vörös Brigádra” vonatkozó kérdésekre Zsabka

nem válaszolt.370 A szűk vezetőségen kívül a XIV/2. KISKA-század tagjait végül elen-

gedték, s többségüket harcoló honvéd csapatokhoz osztották be. Az elfogottak között

Balassa főhadnagy nyomozói mindössze két-három „Vörös Brigádost” találtak.371

368 ÁBTL A-747. 16-17. o.
369 ÁBTL A-1114. 93-94. o.
370 ÁBTL A-747. 18-19. o.
371 ÁBTL A-1114. 94. o.
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Nem Zsabka százada volt azonban az egyetlen KISKA-alakulat, amelyet a janu-

ár 6-i, megszűnésüket elrendelő rendeletet követően a német és nyilas hatóságoknak fel

kellett számolniuk. Január elejétől vizsgálatokat folytattak a Gidófalvy Lajos főhadnagy

vezette XIII/1. század ellen is, amely szintén tömegével adott ki hamis igazolványokat

és szoros kapcsolatokat tartott fenn számos nyilasellenes csoporttal. Gidófalvy százada

a hónap elején megakadályozta a Ferdinánd-híd felrobbantását, s amikor már a front

megnyitását tervezték, január 8-án az NSZK és a német hatóságok közreműködésével a

század zömét letartóztatták.

Gidófalvy és maroknyi csoportja azonban el tudott menekülni. Január 17-én,

közvetlenül Pest kiürítése előtt a csoport megkísérelte megakadályozni az Erzsébet-híd

felrobbantását is. Tervük azonban kudarcba fulladt és a német utászokkal folytatott tűz-

harc közben elestek.372 Akadtak „leleményesebb” KISKA-alakulattá szerveződött ellen-

állási csoportok is. A Kisegítő Karhatalmat felszámoló rendeletet követően a kőbányai

alakulat például a Nemzeti Számonkérés szervezete egyenruháiban tevékenykedett to-

vább.373

A második világháborút követő vizsgálatok az NSZK budapesti csoportjának tu-

lajdonítják a semleges Svédország budapesti követsége két zsidó származású munkatár-

sának eltűnését is. Keller István és Engelmann Sándor 1945. január 9-én a Svéd Királyi

Követség Arany János utca 16. sz. alatti irodájából a külképviselet egy másik irodájába

indult, s útközben nyomuk veszett. Raoul Wallenberg miután személyesen indult a ke-

resésükre másnap, január 10-én egy levelet intézett Vajna Ernőhöz a nyilas párt buda-

pesti teljhatalmú megbízottjához kérve, hogy segédkezzen a két eltűnt személy felkuta-

tásában.374

372 Ungváry: Budapest ostroma… 252. o., valamint Lexikon… 338. o.
373 A Kőbányán Kiss Károly és Horváth P. István által szervezett, körülbelül 40 fős baloldali csoport a

Ferencvárosi pályaudvarról lopott katonai felszerelés segítségével alakulhatott KISKA-századdá. Ké-

sőbb 53 sikeres vállalkozást hajtottak végre, többek között agyonlőtték a kőbányai nyilasvezetőket,

majd a Stollár-csoporttal karöltve részt vettek a Légrády-nyomda védelmében is. Január 7-én a csoport

12 tagja az NSZK egyenruháiban bevonult az „Apolló-házba”, az újpesti nyilas központba és az összes

letartóztatottat elvitték azzal, hogy kivégzésre viszik őket. Az üldözötteket azonban nem a Duna felé,

hanem a szabadságba vitték. Január 9-én az „ál-számonkérők” visszatértek az Apolló-házba és időzített

robbanóanyagot hagytak hátra. A romok 28 nyilas pártszolgálatost temettek maguk alá. A kőbányai

KISKA-század tagjai elkerülték az NSZK letartóztatását.
374 Lévai Jenő: Raoul Wallenberg. (Budapest, 1946.) 209-210. o.
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Vajna nem segített, s a két személy sorsa tisztázatlan maradt. Engelmann és

Keller, egy ismeretlen zsidó származású nővel január 9. és 11. között az NSZK várbeli

fogdájában voltak, s állítólag egy cellában ültek a január 1-jén letartóztatott J. Balog

Mihállyal, aki mielőtt az NSZK nyomozói elfogták – 19 éves kora ellenére – a Nyilas-

keresztes Párt városház utcai nyomozócsoportját vezette. Balogh 1949. január 30-án a

következőképpen emlékezett vissza: „[Engelmann és Keller] egy vagy két napig voltak

csak a fogdában azután a csendőrök elvitték őket tőlünk. Többen érdeklődtünk a ben-

nünket őrző csendőröktől a három zsidó egyén sorsa felöl, mire az egyik csendőr azt

válaszolta gúnyosan, hogy elküldték őket a török követségre és úsznak Isztambulig. Mi

ebből megértettük, hogy kivégezték őket.”375

Január 15-én a számonkérő szervezet budapesti csoportja az erősödő szovjet tü-

zérségi támadások miatt leköltözött a Vár kazánházába. Január 10-én az NSZK foglyai-

nak száma elérte a 150 főt. Január 13-án közülük 60 rabot átszállítottak a Pálffy (ma:

Bem) téri Radetzky laktanyába, míg a többieket a Várpalota ún. ezüstkamra folyosóján,

a kiürített palackraktárakban őrizték. A szovjet csapatok közeledése egyre idegesebbé

tette a kommunistákat vallató nyomozókat. Ezért január 20-án Dománszky SS-

Obersturmführer, Csergő Endre csendőr százados és Baky Ferenc csendőr főtörzsőr-

mester, valamint két SS-tiszt eldöntötte, hogy a szovjet csapatok érkeztéig nyom nélkül

kell megszabadulniuk az őrizetben lévő foglyoktól, köztük a „Vörös Brigád” volt tagjai-

tól.

Pár nap múlva elkezdődtek a bírósági ítélet nélküli kivégzések. Az NSZK karha-

talmi csendőrei, 15-20 német katonával együttműködve a Vár teraszán először Braun

Évát,  Füredi  Lászlónét  (aki  várandós  volt),  Furmann  Vilmost,  Absolon  Saroltát,  vala-

mint  négy  férfit  végeztek  ki.  Az  eseményt  további  két  kivégzés  követte,  amellyel  –  a

legalacsonyabb becslések szerint is – összesen körülbelül 14 főre emelkedett a „Vörös

Brigád” áldozatainak a száma. A háború után a környékről összesen 342 lemeztelenített

holttestet exhumáltak.376 Nem tudjuk, hogy közülük hány haláláért felelős a számonké-

rés szervezete. Csak néhány fogoly vészelte át a Vár pincéjében az ostromot. Köztük

volt a tömeggyilkos Kun András lelkész (közismertebb nevén Kun Páter), akit a

„számonkérők” – jelenleg pontosan nem ismeret okokból kifolyólag – 1945. január 20.

– február 10. között tartottak fogva.

375 ÁBTL A-1114. 49. o.
376 ÁBTL A-1114. 21. és 97. o.
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Amikor éjszakánként elcsendesedtek az összecsapások, a szovjetek a pszicholó-

giai hadviselés eszközéhez nyúltak, és hangszókon szóltak a Vár és a Gellérthegy kör-

nyékére szorult védőkhöz. Az átállásra buzdító szólamok között név szerint megemlítet-

ték azokat, akik nem számíthattak a szovjet hatóságok kíméletére. Köztük voltak az

NSZK csendőrei is. A háborús bűnökért keresett személyek sorában beolvasták a szer-

vezet budapesti maradványait vezető két tiszt, Balassa Bálint főhadnagy és Csergő End-

re százados nevét is.377 A szovjetek valószínűleg az elfoglalt pesti területeken folytatott

vizsgálatok, valamint az illegális kommunista párt tagjainak beszámolóiból szereztek

értesüléseket az NSZK kegyetlenkedéseiről.

Az elgyötört német-magyar védősereg parancsnoka – Hitler kitartásra felszólító

parancsa ellenére – elhatározta, hogy kitör a bekerítés gyűrűjéből. 1945. február 11-én

este nyolc órakor a – polgári lakosokkal együtt több tízezres – kitörő tömeg között vol-

tak a budapesti NSZK megmaradt csendőrei is, köztük Csergő százados és Balassa fő-

hadnagy, akik szovjet hadifogságba estek.  Balassát a háború után halálra ítélték és ki-

végezték, míg Csergő Endrét a Bácskában elkövetett háborús bűncselekményei miatt

Jugoszlávia kikérte Magyarországtól, majd ottani perét követően Nyugat-

Németországba került.

3. 2. 5.  A „számonkérők” tevékenysége a Dunántúlon

Vajna Gábor belügyminiszter kiürítésre felszólító parancsát követően Orendy

ezredes december 24-én este 20.00 körül gépkocsin, szűk törzsével együtt Sárvár felé

vette az útját, és az éjjel folyamán az NSZK parancsnokságát, valamint a nyomozó osz-

tályparancsnokságot a Belügyminisztérium Sárvárra települt részeinek állomáshelyén, a

Várkastélyban állíttatta fel.

1944. december 24-25-én a Radó vezette katonai alosztály Vép községbe, az ipa-

ri-  és  gazdasági  alosztály  (pk.:  Dienes  csendőr  főhadnagy)  Győrbe,  míg  a  közéleti  és

politikai alosztály maradványai (pk.: Demeter csendőr főhadnagy) Sopronba települ-

tek.378 Az NSZK számos, még szervezés alatt álló részlege a kitelepülés során széthul-

lott, és újrafelállításukat, illetőleg átszervezésüket kellett kezdeményezni.

377 Dr. André László volt csendőr százados levele a szerzőhöz. (2006. június 27.)
378 ÁBTL V-96.915/1. 425. o.
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Azonnali megoldást követelt a burkoltan nyilas párttagok figyelésére létesített –

vagyis a párt belső elhárítási feladataira szánt – Polgári felderítő osztály felállításának

befejezése. Mivel azonban a részleg vezetője (Réti Miklós) Budapesten rekedt, az osz-

tály szerveződése félbeszakadt. A megmaradt zsidó ingóságok elosztását időközben a

nyilas állam saját pártjára bízta, aminek következtében rendszeresek lettek a visszaélé-

sek és a párt helyi vezetői sorozatosan feljelentették egymást az NSZK-nál.

Szálasi a nyilas vezetés visszaéléseit tapasztalva Ládayn keresztül utasította

Orendyt, hogy folytasson mindenre kiterjedő vizsgálatokat az – egyébként részben az

NSZK vezetője által felügyelt – Fegyveres Nemzetszolgálat ügyében is.379 A nyomozást

Radó katonai alosztálya folytatta le, amely során a nemzetszolgálat számos vezetője –

köztük a testület parancsnoka, Návay Imre és a vezérkari főnök, Homonnay Márton – is

kompromittálódott.380 Mivel a továbbiakban leplezhetetlenné váltak a Fegyveres Nem-

zetszolgálat túlkapásai az NSZK vizsgálatai nyomán, a testületet 1945. január 17-én

felszámolták, s tagjait a Fegyveres Pártszolgálat kötelékeibe osztották be.381

A helyzet konszolidálására Orendy elrendelte a párt megtisztításáért felelős Pol-

gári felderítő osztály (ismételt) felállítását, s parancsnokává egy Bánpataky nevű nyilas

párttagot nevezett ki. Számottevő sikereket azonban Bánpataky sem tudott felmutatni, s

a mozgalomban elfoglalt vezető tisztsége ellenére sem sikerült hatékonyan együttmű-

ködnie a Nyilaskeresztes Párttal. Mivel Bánpataky jogtalanul kezdeményezett nyílt

nyomozati eljárásokat (házkutatások, kihallgatások), és összetűzésbe keveredett a

szombathelyi főispánnal (Kocsárd Emánuel), a csoportot végül pár nappal később,

azonnali hatállyal, 1945. február 1-jén felszámolták.382

A felderító osztály felszámolása után Orendy – a Gera József pártelnökkel való

egyeztetések alapján – immáron egy külön nyomozó-alosztály kialakítására tett javasla-

tot, amelynek feladata nyíltan a párttagok vizsgálata lett volna. Nincs információnk az

alosztály létezéséről (így pontos elnevezését sem ismerjük). Állítólag Kapuváron – ahol

a Nyilaskeresztes Párt székhelye is volt – két tiszttel és 30 nyomozóval február közepén

kezdte meg működését és több vezető párttag, főispán ellen kezdeményezett eljáráso-

kat.383

379 ÁBTL V-130.792. 94.o.
380 ÁBTL V-96.915/1. 426. o.
381 Lexikon… 108. o.
382 ÁBTL V-130.792. 95-97. o.
383 ÁBTL V-96.915/1. 286. és 426. o.
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Január első hetében az NSZK egy külön csoportot szervezett Pét gyártelep, majd

Tata székhellyel, amelynek feladata az volt, hogy a Budapest felmentését célzó német

ellencsapások (Konrad 1-3. hadművelet) során visszafoglalt településeken a

számonkérő szervezet képviseletét helyreállítsa, és kivizsgálja a szovjet megszállás alatt

kollaboráló személyek ügyeit. A csoport parancsnoka Botond István csendőr százados,

helyettese Kozma István csendőr zászlós lett.

Székesfehérvár visszafoglalása után, január 22-én a csoport már a városban te-

vékenykedett, s készült arra, hogy a Budapest felmentését célzó Konrad 3. hadműve-

let384 sikeres befejezése után a fővárosba települjön át, ahol kapcsolatot teremt az NSZK

Budapesten rekedt csoportjával.385 A Botond-csoporthoz tartozó csendőrök tartóztatták

le 1945. február 8-án Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt és testvérét, Shvoy Kál-

mánt, volt honvédtisztet, országgyűlési képviselőt. Miután elszállították őket a pét-

gyártelepi központba, az NSZK-különítmény parancsnoka fogadta őket.

Shvoy Kálmán később így emlékezett: „ …egyszerre bejön egy csendőr száza-

dos, odajön, bemutatkozik: „Botond százados”… az egész beszéde egy inzultus volt La-

jossal szemben. Trágár disznó szavakat használt, Serédi hercegprímásról úgy nyilatko-

zott, hogy Szapucsek György és hogy lógni fog. Kifejtette, hogy milyen szégyen, hogy

Lajos a székesfehérvári püspök, hogy milyen szégyent hozott Prohászka egykori püspöki

székére, de hogy mivel azt már nem tudta megmondani, mert tisztességesen nem is tudta

magát kifejezni. Engem volt altábornagynak titulált, és csak mikor figyelmeztettem, ak-

kor nevezett altábornagynak…csendőrök 2 órás váltással benn ültek a szobánkban.”386

A Shvoy-testvéreket – miután Pintér József székesfehérvári főispán elérte a belügymi-

niszternél internálásukat387 – Veszprémbe, majd onnét március 8-án Sopronkőhidára

szállították.

Botond százados és a Pét gyártelepen működő NSZK-csoport tevékenységéről

nem rendelkezünk további információkkal, így arról sem tudunk pontos képet alkotni,

hogy a csoport a város visszafoglalását követő atrocitásokban (a fosztogató szovjet ka-

tonák és a kollaboráló személyekkel szembeni erőszakos cselekményekben) valójában

milyen szerepet játszott.

384 Lásd ehhez: Számvéber Norbert: Konrad3. – Páncéloscsata Budapestért. (Budapest, 2001.)
385 ÁBTL V-96.915/1. 287. o.
386 Perneki Mihály (szerk.): Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékiratai 1918-1945. (Budapest, 1983. A

továbbiakban: Shvoy Kálmán naplója…), 313. o.
387 A véghatározatot közzétette: Perneki Mihály In: Schvoy Kálmán naplója… 315. o.
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A Botond-csoport Balatonszepezden fogta el Lendvai Istvánt, aki „Nomád” ál-

néven a magyar szélsőjobb és a hitlerizmus ellen számos cikket publikált. A Magyar

Nemzet újságírója később Szombathelyen raboskodott.388 Botond százados részlege

Székesfehérvár kiürítését követően átmenetileg Nagykanizsán tevékenykedett, majd

visszatért az NSZK sárvári parancsnokságához.

1945. februárjának első napjaiban a szakaszaival zömmel Győrbe, illetve Sárvár-

ra telepített karhatalmi osztagon belül létrehozták az NSZK önálló gépkocsi alosztályát.

Az alosztály 1945. február 7-én utasította a számonkérő szervezet összes részlegét, hogy

(visszamenőlegesen is) számoljanak el gépkocsijaikkal.389 Február 21-én Demeter fő-

hadnagy soproni csoportját leszámítva – amelyhez a beosztott járművek még nem ér-

keztek meg – az NSZK állományába összesen 53 gépjármű tartozott. Ebből 16 sárvári,

kilenc győri, öt vépi, három csornai és 20 budapesti telephellyel működött.390 A buda-

pesti gépjárművek nagy része az összeírás elkészültekor valószínűleg már szovjet

zsákmányul esett, vagy megsemmisült.

1945. március 9-én a számonkérő szervezet veszprémi részlege (parancsnoka

Panajott Rudolf nyugalmazott csendőr százados) Gruber Lajos és Rieger Róbert csendőr

zászlósok vezetésével egy szakaszt küldött ki Felsőborsod-pusztára, hogy egy csoport

szökött munkaszolgálatost elfogjanak. A január 7. óta bujkáló „muszosokat” elfogták,

hét tagját a helyszínen kivégezték, míg egy túlélőt menekülés közben értek utol, s ké-

sőbb Veszprém piacterén akasztották fel. A háború után a csoport hírhedt tagjává vált

Faragó Bélát, egykori SS-önkéntest, aki bizonyítottan 20 soproni munkaszolgálatos ki-

végzéséért volt felelős, halálra ítélték.

Gruber különítménye járőrszolgálataik során számos törvénytelen kivégzést haj-

tott végre Veszprémben, Székesfehérváron és Balatonalmádiban, amiért Gruber zászlóst

Botond István csendőr főhadnagy feljelentette. Az ügyben azonban semmiféle vizsgá-

latra nem került sor.391 Valószínűleg  nem  Gruberé  volt  az  egyetlen  NSZK  csoport,

amely törvénytelenül végzett ki szökött katonákat, munkaszolgálatosokat, vagy üldözött

zsidókat. A számonkérő szervezet Dunántúlon elkövetett egyéb atrocitásairól – a kutatá-

sok jelenlegi szintjén – hiteles, megbízható információval nem rendelkezünk.

388 Szita: A Gestapo… 290. o.
389 MOL K-164. 1. csomó, 8. o.
390 Szakály: A magyar tábori csendőrség… 109. és 130. o.
391 ÁBTL A-745. 2-3. o.
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1945 március elején Szálasi Nemzetvezető – Vajna belügyminiszter közvetítésé-

vel – utasítást adott Orendy Norbertnek Görgey Vince újságíró elfogására.392 Görgey a

kor ismert szélsőjobboldali, elvakultan németbarát publicistája volt, aki azonban ko-

molytalan politikai tényezőnek tartotta Szálasit, és rendszerét nyíltan bírálta. Miután

nézeteinek több Szálasinak írott levélben is hangot adott, a nyilas államfő és miniszter-

elnök megelégelte működését. Görgeyt ezért pár héttel korábban, 1945 januárjában –

sajátos szélsőjobboldali nézetei, demoralizáló, züllesztő magatartása miatt – felmentet-

ték  az  SS  25.  „Hunyadi” fegyveres-gránátos hadosztály (pk.: Grassy József SS-

Brigadeführer és a Waffen-SS vezérőrnagya) világnézeti nevelésért felelős VI. vezérka-

ri tiszti beosztásából.

A „számonkérők” végül 1945. március 14-én fogták el, majd Sopronkőhidára

szállították, ahol a politikai foglyokkal együtt internálták. A front közeledtével a rabok

többségét gyalogmenetben elindították Mauthausen felé. Görgeyn azonban még mindig

az SS egyenruhája volt, így külön elbánásban részesült, és kiemelték a tömegből. A tá-

borban azonnal kihallgatást kért az illetékestől és – a felelősségre vonás elkerülésének

reményében – közölte, hogy frontszolgáltra jelentkezik. Kérése meghallgatásra talált, s

útba indították a térségben harcoló német 6. (SS-) páncéloshadsereg parancsnokságá-

hoz.393 Később amerikai fogságba esett, kiadták Magyarországnak, ahol a népbíróság

halálra ítélte és kivégeztette.394

1945. március 15-én Vajna Gábor belügyminiszter, Beregfy Károly honvédelmi

miniszter és a honvédség főparancsnoka egyetértésével, szintén sárvári állomáshellyel

elrendelte az NSZK Gazdasági Hivatalának (GH) felállítását, amelyre még Szálasi

1944. november 1-jei rendelete kötelezte őket. A GH létszámát nyolc főben állapították

meg (köztük két tiszt volt, a hivatalvezető és helyettese) feladatuk pedig „az NSZK ál-

lományába tartozó csendőrszemélyek és lovak élelmezése, ruházat, fegyverzet, szerel-

vény, lőszer, gk. [gépkocsi] és híradó anyag, valamint lószerelvény és

laktanyaberendezési tárgyak igénylése, nyilvántartása, kezelése és elszámoltatása”

volt.395

392 ÁBTL V-130.792. 95. o.
393 ÁBTL V-98.259. 438. o.
394 Görgey Vince pályafutásához lásd: Kovács Zoltán András: Egy katonacsalád fekete báránya: Gör-

gey Vince. (Megjelenés alatt a Hadtörténelmi Közleményekben.)
395 MOL K-164. 1. csomó, 18. o.
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A formailag az NSZK főosztályaként működő hivatal vezetésével Beregfy,

Jánky György gh. főhadnagyot bízta meg,396 minthogy a GH személyzeti kérdéseiben a

„HM és Hfp. Úr” volt az illetékes. A GH-t közigazgatásilag a szombathelyi III. csend-

őrkerület, gazdászat-közigazgatási hivatalának rendelték alá, önálló működését 1945.

május 1-jével kellett volna megkezdenie.397

Március 20-án Orendy ezredes elrendelte, hogy az NSZK alosztályai kezdjék

meg áttelepülésüket német birodalmi területre.398 Március 22-i adatok alapján az NSZK

teljes létszáma – beleértve a sárvári, vépi, soproni, győri, veszprémi, valamint a nagy-

kanizsai (Botond csendőr százados részlege) alakulatokat – 261 fő (ebből 21 tiszt) volt,

közülük 41 fő (ebből négy tiszt) teljesített szolgálatot a dr. Radó vezette katonai alosz-

tálynál. A számonkérő szervezet konyháján ugyanakkor 359 fő étkeztetését kellett meg-

oldani, de ebbe beletartozott nyolc menekült csendőrcsalád (24 fővel), valamint 14

nemtényleges csendőr is és feltehetően kisebb, átmenetileg az NSZK-hoz csatolt csend-

őralakulatok is.399

Március végén – április elején a számonkérő szervezet fokozatosan birodalmi te-

rületre, Ostmarkba (Ausztria) települt át, ahol már nyomozásokra nem volt lehetőségük

az állandó csapatmozgások miatt. A szervezet utolsó egységei 1945. március 29-én, a

Kőszeghez közeli Bozsok községnél hagyták el az országot.400 Az  NSZK  utolsó  –  is-

mert – állomáshelye Tattendorf volt, ahol tagjainak nagy része amerikai fogságba

esett.401 A számonkérő szervezet parancsnoka utoljára 1945. május 2-án konzultált a

Salzburgban székelő belügyminiszterrel. A Tattendorfba való átköltözés közben, május

4-én az amerikai csapatok elérték Orendy gépkocsioszlopát, s törzsével, valamint csa-

ládjával együtt fogságba ejtették.402

396 ÁBTL V-96915/1. 287. o.
397 MOL K-164. 1. csomó, 18. o.
398 ÁBTL V-96.915/1. 185. o.
399 MOL K-164. 1. csomó, 31. o.
400 Rektor: A M. Kir. Csendőrség… 287. o.
401 ÁBTL A-1114. 223. o.
402 ÁBTL V-96.915/1. 427. o.
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3. 3. Hain Péter detektívcsoportja 1944. október 16. után

3. 3. 1. Állambiztonsági Rendészet – Politikai Rendészeti Osztály

A német megszállás utáni politikai nyomozásokról hírhedté vált Állambiztonsági

Rendészet (ÁR) megszervezése Hain Péter detektív felügyelő nevéhez köthető, aki már

a német csapatok bevonulását megelőzően is kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezett a

birodalmi biztonsági szolgálatok tagjai körében és számukra évek óta értékes informá-

ciókat szolgáltatott a magyar belpolitikai viszonyokról. (Egyes vélekedés szerint Hain

1934-től állt kapcsolatban a német hírszerzéssel, munkáját 1.200, később 2.000 biro-

dalmi márkával dotálták.403) Tevékenységét a németek később azzal (is) honorálták,

hogy a megszállást követően személyét előtérbe helyezték a magyar királyi kormánynál,

amelynek belügyi vezetése gyakorlatilag szabad kezet adott neki abban, hogy elképzelé-

seit megvalósítsa, azaz létrehozzon egy új, központosított, a rendőrség keretein belül

elkülönített, országos hatáskörű politikai nyomozó hatóságot.

A M. Kir. Rendőrség politikai detektívtestülete 1944. március 19-ét megelőzően,

az akkori viszonyok közepette szűk jogi lehetőségekkel, alacsony létszámmal, tagolt

szervezetrendszerben működött. A csendőrségtől eltérően a rendőrségnek nem létezett

centralizált, országos hatáskörű nyomozati szerve.404 A korábbi, nagyszabású, a rendvé-

delmi testületek által együttesen végrehajtott, ún. nyílt nyomozások révén – amelyeket

1942 után az Államvédelmi Központ hangolt össze – ugyanakkor számos detektív szé-

leskörű tapasztalatokra tett szert az állambiztonsági munkában, így a szakmai alapok

rendelkezésre álltak ahhoz, hogy a M. Kir. Rendőrség bázisán egy új, országos hatáskö-

rű állambiztonsági szervet hozzanak létre.

403 Himler Márton: Így néztek ki a magyar nemzet sírásói. (New York, 1958.) 152. o. Cáfolatához lásd:

Fiala Ferenc – Marshalko Lajos: Vádló bitófák. A magyar nemzet igazi sírásói. (h. n., 1961.)
404 A M. Kir. Rendőrség Budapesti Főkapitányságának alárendeltségében két – nevében is azonos – Poli-

tikai rendészeti osztály működött, a dr. Kálnay Gyula rendőrfőkapitány-helyettes vezette budapesti ta-

gozat és a Nagy Sándor rendőrfőkapitány-helyettes vezette vidéki tagozat. Ez a szervezés hasonlított a

háború után létrehozott Magyar Államrendőrség politikai nyomozati struktúrájához, ám akkor a Tömpe

András és Péter Gábor vezette PRO-kat külön a vidéki és külön a budapesti főkapitányságoknak rendel-

ték alá. A háború előtti M. Kir. Rendőrség valamennyi nyomozati és központi szerve a Budapesti Fő-

kapitányság berkein belül működött, a Vidéki Főkapitányság alárendeltségébe csak a területi szervek

(kapitányságok és kirendeltségek) tartoztak. L. ehhez: [Hiv. kiad.]: A magyar királyi csendőrség zseb-

könyve 1943. (Bp. 1944.) 393. o.
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 Jaross Andor belügyminiszter 1944. március 28-án, a 119/1944. VI. res. számú

belügyminiszteri rendelettel hozta létre az Állambiztonsági Rendészetet, amelynek ve-

zetőjévé Hain Pétert nevezte ki. Az új detektívtestület országos hatáskörrel – egyesítve

az addig külön tevékenykedő vidéki és fővárosi „PRO”-kat405 – központosította a nyo-

mozati irányokat, amelyen belül szervezetileg is elkülönültek a gazdaságbiztonság, az

államrendészet és a politikai felderítés területei.406 Önálló felderítési irányokat képezett

a szabotázscselekmények megelőzése, a baloldali mozgalmak felszámolása és a zsidó-

ság vagyonának felkutatása.407

Hain nyomozó szerve – vagy ahogy a köznyelv nevezte a „magyar Gestapo” –

gyakorlatilag a német hatóságokat kiszolgálva, azokkal szoros együttműködésben foly-

tatta tevékenységét olyannyira, hogy – kevés kivételtől eltekintve – szinte valamennyi

ismert nyomozása a Magyarországon működő német biztonsági szervek eredményeihez

volt köthető. Az Állambiztonsági Rendészet osztályait – vélhetően tudatosan – a német

biztonsági szolgálatok hírhedt svábhegyi objektumaiban, vagy annak közelében helyez-

ték el. Tekintettel arra, hogy a nyomozószerv 1944 tavaszi-nyári eljárásainak, szerveze-

tének történetét már többen is feldolgozták,408 a következőkben a „Hain-csoport”

Szálasi-kormány alatti működésének bemutatására összpontosítunk.

405 A rendelkezésre álló adatok alapján úgy véljük, hogy a két politikai rendészeti osztályt – vidéki és

budapesti tagozat – szervezetszerűen nem integrálták a Hain vezette Állambiztonsági Rendészetbe,

ugyanakkor működésüket az ÁR irányította, állományának egy része minden bizonnyal a Hain-

csoporthoz került. E szervezési kérdés tisztázása – az Állambiztonsági Rendészet létrehozása mennyi-

ben érintette a M. Kir. Rendőrség szervezetét – a későbbi kutatások feladata. Fontos megjegyezni, hogy

bár a politikai rendőrség elnevezése nem változott 1945-ben, a PRO rövidítést a Horthy-korszakban

nem használták.
406 Az ÁR szervezeti felépítése a német Birodalmi Biztonsági Főhivatal (Reichsicherheitshauptamt,

RSHA) struktúráját követte. 1944 nyarán nagyobb szervezeti egységei a következők voltak.: I. osztály

(szervezeti és személyzeti ügyek, vezető: dr. Kotsis Árpád detektív felügyelő); II. osztály (gazdasági

ügyek, vezető: dr. Karátsonyi Tibor rendőrfogalmazó); III. osztály (államrendészet, vezető: dr.

Körmendy Sándor rendőrtanácsos); IV. osztály (politikai ellenőrzés, vezetője: dr. Juhász József rendőr-

tanácsos). Az osztályokon belül az egyes felderítési irányoknak megfelelő alosztályokat szerveztek.

Szita: A Gestapo… 161. o.
407 Lexikon… 18. o.
408 Kalakán László: A Svábhegy és környéke története 1944-1945-ben. (Budapest, 2004.), valamint Szita:

A Gestapo… 160-178. o. Hain háború utáni népbírósági peranyaga elsősorban az 1944. október 16.

előtti időszakot érinti. Lásd ehhez: BFL XXV. 1. a. 841/1946.
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Az 1944 nyarán a rendészet és maga Hain is számtalanszor került szembe a né-

met és magyar szervekkel. Az elkövetett visszaélések, Hain jellemtelensége, az eljárá-

sok során elkobzott zsidó vagyonok „eltűnése” egyre nyilvánvalóbbakká váltak409, ezért

Baky belügyi államtitkár és a miniszter állandó helyettese kezdeményezte a szervezet

felszámolását. Erről végül az 1944. június 9-én kibocsátott, 4213/1944. eln. számú BM

rendelet intézkedett, utasítva egyúttal a budapesti főkapitányságot egy új(abb) politikai

rendészeti osztály felállítására, amely átveszi az ÁR rendvédelemben betöltött hatás- és

illetékességi körét.

A német megszállás előtt még vidéki és fővárosi tagozattal működő, különálló

politikai rendészeti osztályokat a Belügyminsiztérium rendeletének megfelelően egy

osztályszintű szervezeti egységben integrálták, amely így országos hatáskörű nyomozati

szervvé bővült. Élére – valószínűleg – Nagy Sándor rendőrfőkapitány-helyettest, a M.

Kir. Rendőrség Politikai Rendészeti Osztálya vidéki tagozatának korábbi vezetőjét ne-

vezték ki.410

Ezzel párhuzamosan, közvetlenül az ÁR felszámolása után létrehozták a Bel-

ügyminisztérium VII. (közbiztonsági) osztály d) (állambiztonsági) alosztályát. Az

Ugray Gábor csendőr ezredes vezette csoporthoz három csendőr-, illetve öt rendőrtisz-

tet, valamint tíz detektívet és tíz csendőrnyomozót osztottak be. Számukra kezdetben a

Kossuth tér környékén lefoglalt, egykoron zsidó tulajdonban lévő lakásokban jelöltek ki

irodahelyiségeket. Később a VII. d) (állambiztonsági) alosztály sem váltotta be a hozzá

fűzött reményeket, így az oda beosztott detektíveket augusztus elején át- illetve vissza-

vezényelték a rendőrség politikai nyomozati szervéhez.

Noha az Állambiztonsági Rendészet hivatalosan 73 napnyi (1944. március 28. –

június 9.) működés után megszűnt, számos adat utal arra, hogy a testület egyes részei,

szinte változatlan keretek között működtek tovább, így nem kizárt, hogy detektívek ki-

409 Hain Péter és az Állambiztonsági Rendészet detektívjeinek visszaéléseiről, a szervezet felszámolásá-

hoz vezető okokról részletesen lásd: Szita: A Gestapo… 175-178. o.
410 Egyes adatok szerint a rendőrség átszervezett politikai osztálya élére dr. Antal István detektív-

főfelügyelőt nevezték ki, ám ennek ellentmond, hogy a rendőrségi osztályokat általában magasrangú,

főkapitány-helyettesi besorolásban szolgálatot teljesítő rendőrtisztviselők irányították. A háború utáni

eljárások során készített rendőrségi jegyzőkönyvek dr. Nagy Sándort (néhol Nagy Valérnak írva) emlí-

tik a politikai rendészeti osztály élén. 1944. január 10-én mindössze 15 főkapitány-helyettes szolgált a

M. Kir. Rendőrségnél. Lásd ehhez: [Hiv. kiad.]: Budapesti útmutató és címtár – Rendőrségi zsebkönyv

1944. XXIV. évf. (Bp. 1944.) 57. o., valamint ÁBTL A-1098/1. 75. o.
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sebb csoportjai, egyes elszigetelt szervezeti egységei továbbra is a Svábhegyen székelő

német nyomozók árnyékában folytatatták tevékenységüket. A rendészet vezetőjét, Hain

Pétert pár nappal a testület hivatalos felszámolása után, 1944. június 21-én mentették fel

beosztásából.411 Az Állambiztonsági Rendészet „továbbélésére” utal a rendőrségi adat-

tár sorsa is. A budapesti főkapitány tiltakozása ellenére – nyilván német sugallatra –

Hain elérte, hogy a „priorálót” áttelepítsék a Svábhegyre, amire végül 1944. április 10-

én került sor. A németek a rendészet felszámolása után nyilvánvaló okokból nem kíván-

tak lemondani az eljárásaikhoz szükséges magyar adattári forrásokról, ezért a priorálót

(vezetője: Tima Károly osztályvezető) önhatalmúlag „megtartották”.412

3. 3. 2. „Október 16.” – Hain Péter újra színre lép

Az Állambiztonsági Rendészet visszaélései, a lefoglalt vagyontárgyak eltűnése

miatt, a nyár folyamán büntetőeljárást kezdeményeztek Hain Péter ellen, ám a felelős-

ségre vonást betegségére, illetve nyugdíjkérelmére való hivatkozással, valamint kiter-

jedt szélsőjobboldali és német kapcsolatai révén végül el tudta kerülni.413 Detektívcso-

portja felszámolása után is tartotta a kapcsolatot egykori osztályvezetőivel és számta-

lanszor folytatott megbeszéléseket Franz-Josef Huber rendőr tábornokkal, a bécsi biz-

tonsági rendőrség főnökével, valamint a nyilas párt prominens képviselőivel, köztük

Vajna Gáborral is. Ők ketten Hain Péter közeli barátai voltak, ismeretségük még a hábo-

rú előtti évekre nyúlt vissza. Vajna és Huber tábornok 1944 július-októbere folyamán

több alkalommal szállt meg a detektív felügyelő lakásán.414

Hain 1944 augusztusában értesült Vajnától arról, hogy a németek hatalmi szere-

pet szánnak a hungarista mozgalomnak és egy új kormányban – amelyben a nyilasok is

tárcákhoz jutnak – várhatóan ő fogja átvenni a belügyi vezetését. Hain felismerte a lehe-

tőséget, hogy ismét pozícióhoz juthat, ezért kereste a kapcsolatot a nyilas politikusok-

kal. E kapcsolatok végül olymértékben elmélyültek, hogy a párt vezetőinek, prominens

tagjainak feleségei és közeli családtagjai Hain lakásán, felesége társaságában, együtt

„izgulták” végig a hungarista hatalomátvétel éjszakáját.

411 Lexikon… 154. o.
412 ÁBTL V-98.687. 16-17. o.
413 Szita: A Gestapo… 178. o.
414 ÁBTL A-644. 289. o.
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Hainné Sándor Gizella mellett ott volt Kovarcz Emil felesége és leánya, Kemény

Gábor felesége, valamint Fiala Ferenc leánya.415 (Hainné egyébként olyannyira közpon-

ti szerepet töltött be a hungarista vezetés „női vonalán”, hogy később, a népbírósági

eljárások  során  is  lelki  támaszt  nyújtott  a  nyilas  vezetők  hozzátartozói  számára.  A

Szálasi-per idején a látogatások során elkísérte a volt kormány- és államfő menyasszo-

nyát, Lutz Gizellát is.416 Férje tetteivel, illetőleg a nyilas mozgalom belső viszonyaival

kapcsolatban a háború után többször kihallgatták.)

Október 15-én, a kormányzói proklamáció elhangzása után Hain Péter azonnal

jelentkezett a Pasaréti út 10. sz. alatt lévő nyilas központban, ahol nyilaskeresztes kar-

szalagot és géppisztolyt vételezett, majd részt vett az első utcai igazoltatásokban és fel-

tehetően a letartóztatásokban is. A párt jelvényét a „diadal napja” után végig a zakójára

tűzve hordta, ahogy a hungarista karszalag is megjelenése kellékeihez tartozott. Másnap

megjelent a budapesti rendőr-főkapitányságon és a vezető detektívekkel közölte, hogy –

amint az új nyilas kormány megalakul – ismét átveszi a politikai osztály vezetését.417

Október 17-én Hain telefonon rendelkezett a politikai osztály állományának ösz-

szehívásáról. Az összegyűlt detektívállomány előtt a politikai rendészeti osztály vidéki

tagozatát vezető Nagy Sándor rendőrfőkapitány-helyettes rövid beszédet mondott,

amelyben bejelentette, hogy a politikai osztályt – a belügyminiszter (szóbeli) utasítására

– ünnepélyesen átadja Hain Péternek.

Hain ezután – a detektív főnökkel való hatásköri viták rendezését követően – a

megjelentekkel letétette az esküt Szálasira és kijelentette, hogy nem teljesíti az állo-

mány esetleges áthelyezési kérelmeit, mindenki köteles a helyén maradni. Figyelmezte-

tett, hogy azokkal sztemben, akik (lelkiismereti okokból) osztályát el akarják hagyni,

kíméletlen lesz. A főkapitányságról Hain felhajtatott a Svábhegyre, hogy az ottani állo-

mányt is eligazítsa és az eskü letételére kötelezze.

Az Állambiztonsági Rendészet egykori parancsnoka hamarosan maga köré gyűj-

tötte régi munkatársait, köztük dr. Wayand Tibort, Juhász Istvánt és dr. Koltay Lászlót

(utóbbi valószínűleg már 15-én csatlakozott detektív felügyelőhöz). Wayand – háború

után, fogságban összeállított beszámolójában – így emlékezett a detektív-felügyelő

újabb színre lépésére:

415 ÁBTL A-644. 287-289. o.
416 A Szálasi-per… 38. o.
417 ÁBTL A-1098/1. 74-75. o.
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„Két napiparancs kiadásával kezdte meg hivatalos ténykedését. Az egyikben be-

jelentve, hogy az osztály vezetését átvette, elrendelte, hogy a beosztottak a nemzetközi

ízű „kolléga” megszólítás helyett a „testvér”-t használják, s hogy úgy szóbeli, mint

írásbeli jelentéseket s egyéb mindennemű érintkezéseket /átirat, felterjesztés, stb./ befe-

jezéseként a „Kitartás! Éljen Szálasi!” kitételt kell használni. A másik rendeletében,

illetve napiparancsában [meghatározta] a hivatalos órát [, amely] nyolc órától a

napontai elbocsátásig tart.”418

A témával foglalkozó szakirodalom állításai sokszor félreérthetőek és arra en-

gednek következtetni, hogy Hain színre lépése révén 1944. október 16-a után újra felál-

lították az Állambiztonsági Rendészetet.419 Formailag azonban erre nem került sor, a

hungarista vezetésű, jobboldali koalíciós kormány nem bocsátott ki olyan értelmű ren-

deletet, amely az Állambiztonsági Rendészetet intézményileg is restaurálta volna.

A detektív felügyelő valójában az ÁR felszámolása után átszervezett, országos hatás-

körrel felruházott Politikai Rendészeti Osztály vezetését vette át. Személye révén elő-

fordulhatott, hogy a PRO-t a szóbeli érintkezések során, illetőleg a háború után keletke-

zett tanúvallomásokban ismét Állambiztonsági Rendészetnek nevezték, ám a (fennma-

radt) egykorú hivatalos iratokban erre nem akad példa.

Hain, amikor ismét megjelent a budapesti főkapitányság politikai osztályán

spontán kezdeményezésből vette át annak vezetését, amihez kellő magabiztosságot köl-

csönzött számára, hogy a hatalomra kerülő új elit több tagjával széleskörű kapcsolatok-

kal rendelkezett. A politikai osztály átvételét (utólag) a nyilas vezetés jóváhagyta, ám

ennek írásos nyomai nem maradtak fenn. A Szálasi-perben megkérdezték Vajna Gábor

volt  belügyminisztertől,  hogy  ő nevezte-e  ki  Haint,  amire  azt  válaszolta,  hogy  ő nem

nevezte ki, hanem csak [szóbelileg] (!) megbízta a szervezet vezetésével.420 Személyét

érintően a közlönyökben egyetlen rendelkezést tettek közzé: 1944. december 12-i ha-

tállyal az időközben detektív főfelügyelővé előlépett Haint miniszteri tanácsossá nevez-

ték ki.421

Hain a hungarista uralom egésze alatt élvezte a német és a nyilas vezetés legfel-

ső köreinek – mindenekelőtt Vajna Gábor belügyminiszternek – a bizalmát. Hogy saját

maga számára még több cselekvési szabadságot biztosítson, közölte Vajnával, hogy a

418 ÁBTL A-1098/1. 75. o.
419 Lexikon… 18. o., Vincellér: Szálasi hat hónapja… 116. o., valamint Kislexikon…13. o.
420 A Szálasi-per… 459. o.
421 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. december 22-i (292.) szám. 1. o.
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németek fontos feladatot bíztak rá, amelyet ő csak akkor hajlandó teljesíteni, ha Szálasi

miniszterelnök nem emel ellene kifogást. Szálasinak egyetlen feltétele az volt, hogy

megbízatása ne legyen összeférhetetlen a hungarizmus céljaival.422

Hain október 16-a után gyakorlatilag önkényesen, inkább a német érdekek sze-

rint irányította az országos hatáskörű PRO-t, és a formai alárendeltség ellenére a Bel-

ügyminisztérium és a M. Kir. Rendőrség országos felügyelője, Hódosy Pál (1944. no-

vember 1-jétől) vezérőrnagy irányítási-felügyeleti jogköre nem érvényesült a kellő ha-

tásfokkal. Láday csendőr ezredes, az állam- és közbiztonsági ügyekben illetékes belügyi

államtitkár is vajmi keveset tudott a detektívcsoport tevékenységéről423, mivel Hain

legtöbbször megkerülve őt, közvetlenül barátjával, Vajna belügyminiszterrel, illetőleg a

németekkel konzultált.

3. 3. 3.  A politikai osztály működése a hatalom átvételétől Budapest kiürítéséig

A hungarista hatalomátvétel sikerét követő első napok a személyi intézkedések-

kel és a rendelkezésre álló hivatali helyiségek elfoglalásával teltek a budapesti főkapi-

tányság politikai rendészeti osztályán. Hain Péter a számára nem tetsző detektíveket

áthelyeztette a bűnügyi osztályra, a kiválasztottakat (feltehetően az ÁR korábbi detek-

tívjeit) pedig saját osztályához kérte át, míg irodáját átmenetileg a főkapitányság épüle-

tében rendezte be. Koltay Lászlót egy csoporttal azonnal felküldte a Svábhegyre, míg

Wayand Tibor baloldali részlegét utasította, hogy maradjon a rabbiképző intézet épüle-

tében (Bp. VIII. Rökk Szilárd utca 26.), amelyet még az 1944 tavaszi-nyári nyílt nyo-

mozások lefolytatása során sajátítottak ki.424

Pár nap múlva – nyilván a Melinda szállóban székelő német biztonságiakkal va-

ló szorosabb együttműködés érdekében – Hain úgy határozott, hogy Wayand „vegyes”

– rendőrségi detektívekből és csendőrnyomozókból álló – csoportját leszámítva, a teljes

politikai osztályt felköltözteti a korábbi svábhegyi objektumokba és a főkapitányságon

csak egy 24 órás készenléti csoportot, valamint egy bejelentő irodát hagy hátra.425

422 Vincellér: Szálasi hat hónapja…123. o.
423 ÁBTL V-130.792. 72. o.
424 Kislexikon… 13. o.
425 ÁBTL A-1098/1. 75-76. o.
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A német megszállás után felállított Rökk Szilárd utcai csoport folyamatosan vé-

gezte az őrizetbe vettek kihallgatását és válogatását, közülük sokat átadtak a németek-

nek. Hain október 18-a körül utasította a dr. Wayandot, hogy – a korábbi tapasztalatokra

és nyomozati eredményekre alapozva – állítson össze egy listát azon kommunista sze-

mélyekről, akiknek szabadlábon hagyása a megváltozott körülmények közepette ko-

moly veszélyt jelent Budapest biztonságára. A listán szereplő személyeket  az elkövet-

kező napokban elfogták és a Rökk Szilárd utcai rendőrségi objektumban internálták (a

nevek nem ismertek).

A Hain Péter vezette detektívcsoport munkáját támogatta a Fegyveres Pártszol-

gálat is, amely az október 16-át követő feljelentési hullámban – mindennemű felettes

kontrol nélkül – egymás után tartóztatta le a rendszerrel és a német szövetségessel

szembehelyezkedő csoportokat, amelyeket végül a PRO svábhegyi, illetőleg Rökk Szi-

lárd utcai irodáiba kísértek be. A nyilas párt Budapest VII. kerületi „nyomozószerve”

például október 20-a körül egy illegális baloldali nyomdára bukkant, amelynek felszá-

molása során, a négy pártszolgálatos egy főt agyonlőtt. Wayand csoportját utasították,

hogy az elfogottakat hallgassák ki, a lefoglalt tárgyakat vizsgálják át, majd a szükséges

további nyomozati intézkedéseket hajtsák végre. Erre azonban már nem volt idejük,

mivel a Rökk Szilárd utcában fogva tartott őrizeteseket – köztük a VII. kerületben elfo-

gott baloldalinak titulált személyeket – pár napon belül a német biztonsági szerveknek

kellett átadniuk.

A hungarista hatalomátvételt követő első napokban a párt önhatalmúlag tevé-

kenykedő csoportjai – a kisebb, kerületi „nyomozócsoportok” és a Fegyveres Pártszol-

gálat – bőven adtak munkát a politikai detektíveknek. A nyomozásokra, letartóztatások-

ra ürügyet szolgáltató információk sokszor a nyilas párt helyi szervezeteitől, a lakosság

feljelentgetései során keletkeztek. Számtalan esetben a rendőrhatósági intézkedéseket is

közösen hajtották végre, amelynek keretében – mint félhivatalos karhatalmi erő – a de-

tektíveket legtöbbször elkísérték a kézifegyverekkel felfegyverzett pártszolgálatosok is.

Később Hain Péter személyesen intézkedett arról, hogy a Svábhegyen berendez-

kedett detektívcsoportokhoz a Fegyveres Pártszolgálat embereit is osszák be, és segítsék

a detektíveket a nyomozati munkában. A pártszolgálatosok azonban csakhamar önálló-

sodtak, és egymás után vitték a foglyokat – főleg a társadalomból kirekesztett zsidó

származásúakat – a Lomnic és a Mirabell szállókba, ahol többnyire súlyosan bántalmaz-

ták őket.
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Amikor a helyzet már szemet szúrt a rendőrség vezetésének, dr. Antal István de-

tektív főfelügyelő kapott megbízást arra, hogy a Svábhegyen fogvatartottak ügyét ren-

dezze, számba vegye, és a megfelelő ügyiratokkal együtt – feldolgozás céljából – eljut-

tassa őket az illetékes nyomozócsoporthoz. Kiderült, hogy az őrizetesek jelentős részé-

nek nem is volt semmiféle nyomozati irata (!), így lehetetlen volt megállapítani, hogy

kit és miért állítottak elő. Antal azonnal intézkedett a nyomozati iratok nélkül fogva

tartott személyek szabadon bocsátásáról.426

Az önkényes letartóztatásokban és a kegyetlen kihallgatásokban – a háború utáni

tanúvallomások egyöntetű adatai alapján – Koltay László svábhegyi csoportja járt az

élen. Koltay a hungarista hatalomátvételt követően demonstratívan viselte nyilas párt-

jelvényét és a karszalagot és – ahogy 1944 nyarán az Állambiztonsági Rendészetnél –

Hain Péter jobb kezének számított, s szoros munkakapcsolatban állt a magyarországi

német biztonsági szervekkel is. Akadtak azonban olyan nyomozók – például K. Horváth

Sándor és a csendőrségtől „delegált” Juhász István – akiket egyfelől elborzasztott a fék-

telen erőszak, másfelől a német-nyilas hatalom bukásával is számolva, sokszor segítet-

ték a rendszer elől menekülő, illetve már elfogott személyeket.

Később – valószínűleg 1944. november elején – a Rökk Szilárd utcai nyomozó

különítményt felszámolták és a K. Horváth Sándor parancsnoksága alatt álló csoportot a

budapesti főkapitányság épületében helyezték el. A Rökk Szilárd utcai objektum kiürí-

tése során néhány nyomozó és pártszolgálatos ki akarta végezni az oda internált szemé-

lyeket. Juhász István a PRO-hoz beosztott csendőrnyomozó közbenjárására végül fel-

sőbb utasítás született arról, hogy a foglyokat át kell szállítani a Margit körúti honvéd

fogház épületébe.427 Így számosan – köztük a németek által a nyár folyamán letartózta-

tott kommunisták (köztük Hazai Jenő, Szikra Sándor és Iklady Lajos) – megmenekültek

a kivégzések elől.428

A hungarista hatalomátvételt követően a Hain-csoport detektívjei – a Nemzeti

Számonkérés szervezete (NSZK) és a német biztonsági szervek mellett – szintén bekap-

csolódtak a korábbi magyar kormányok tagjaival, a kiugrást támogató katonatisztekkel

kapcsolatos nyomozati munkába.

426 ÁBTL A-1098/1. 79. o.
427 ÁBTL SZ-2062. 54. o.
428 Vincellér: Szálasi hat hónapja…126. o.
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Hain már október végén megállapodott a német Biztonsági Szolgálat

(Sicherheitsdienst, SD) magyarországi irodájával, hogy közös operatív intézkedések

keretében ellenőrzik a török követség épületét, ahova Kállay Miklós miniszterelnök

menekült 1944. március 19-én. A török követ inasa a németek, míg a követség portása a

magyar politikai rendőrség ügynöke volt.429 Miután a volt miniszterelnök kiadatását

elódázták, a nyilas vezetés elhatározta, hogy más módon éri el Kállay kézre kerítését.

November 19-én, délután gépkocsikon érkező német és magyar detektívek, valamint –

biztosításként – a Waffen-SS katonái (valószínűleg a 22. „Mária Terézia” SS-önkéntes

lovashadosztály különítménye) lepték el a török követség épületének környékét.

Kállay attól való félelmében, hogy behatolnak az épületbe és elrabolják, úgy ha-

tározott, hogy feladja magát.430 Alighogy kilépett a kapun, Hain egy pártszolgálatos

kíséretében azonnal őrizetbe vette. A volt miniszterelnököt hamarosan átadták a Nemze-

ti Számonkérő szervezetnek, majd a Margit körúti honvéd fogházban, később Sopron-

kőhidán tartották fogva.

November közepén Hain Péter magához rendelte vezető beosztásban szolgálatot

teljesítő detektívjeit, Koltay Lászlót, dr. Versényi Tibort, valamint dr. Wayand Tibort,

és megmutatta nekik azt a listát, amelyet a nyilas párt vezetése, Kovarcz Emil, az ország

totális mozgósításával és harcbaállításával megbízott tárca nélküli miniszter, valamint

Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezredes, a honvédelmi miniszter helyettese állított

össze. Azon a rendszerrel szembenálló olyan személyek nevei szerepeltek, akikről a

nyilasok indokoltnak tartották, hogy a főváros kiürítése során nyugatra, különböző in-

ternálótáborokba szállítsák.

Hain miután a kapott listát átanulmányozta, utasította a három detektívet, hogy

az első változatában mintegy 50-60 nevet tartalmazó listát egészítsék ki a nyomozati

területükről ismert személyek neveivel, különösen azokkal, akikről feltételezik, hogy

egy esetleges ellenkormányban szerepet kaphatnak. Wayand néhány kommunista, szo-

ciáldemokrata politikust csatolt a listához, míg Koltay állítólag a telefonkönyvet lapoz-

gatva (!) improvizált néhány nevet, majd a névsort visszaküldték a Belügyminisztéri-

umba.

429 Vincelllér: Szálasi hat hónapja… 124. o.
430 Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam 1942-1944. Egy nemzet küzdelme a második

világháborúban. (Budapest, 1991.) 228. o.
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Pár nap múlva a detektívek visszakapták a listát, amely addigra 120-130 fősre

duzzadt. Hain utasította dr. Versényit, hogy azokat, akik szerepelnek rajta és még nin-

csenek őrizetben, tartoztassa le, és vigye a Lomnic szállóba. A listán szereplők begyűj-

tése november végén vette kezdetét.

Közöttük volt a korszak ismert színésze, Jávor Pál is, akit még október 16-án a

nyilas párt, Barcsay Árpád nyugállományú csendőr alezredes vezette nyomozócsoport-

ja431 tartóztatott le. Jávort – hivatalos nyugta ellenében – a PRO képviseletében

Szentpéteri detektívfelügyelő vette át a Lomnicban.

Rajta kívül a szállodában fogvatartottak között volt Szombathelyi Ferenc vezér-

ezredes, a Honvéd Vezérkar volt főnöke, Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérezredes, a hon-

védelmi miniszter, valamint Arnóthy-Jungerth Mihály, a külügymniszter volt helyettese.

Az előző napokban rajtuk kívül a Lomnic szállóban őrizték az „október 16-a” előtti ma-

gyar közélet jeles szereplőit, köztük több minisztert, így Kánya Kálmánt, Nagy Vilmost

és Rakovszky Ivánt is.432

Annak ellenére, hogy egyik, november 28-i szóváltásuk során Hain Péter detek-

tív főfelügyelő személyesen biztosította Szombathelyi vezérezredest, a vezérkar volt

főnökét arról, hogy a fogvatartottak ellen nincs vád és rövidesen hazamehetnek, a poli-

tikai foglyokat – Budapest kiürítése keretében – a Beszkárt autóbuszain fokozatosan

Sopronkőhidára szállították, ahol ún. védőőrizet alá kerültek. A fegyház köztörvénye-

sektől elkülönített részeiben helyezték el a Hain-csoport által őrizetbe vett, a Lomnic

szállóban összegyűjtött személyeket, valamint a Margit körúti honvéd fogházban

fogvatartottakat (zömmel a Nemzeti Számonkérés szervezet által letartóztatottak) is.

431 1940-ben a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalmon belül, Gál Csaba irányítása és felügyelete

alatt egy nyomozócsoportot hoztak létre, amelyet a pártnyelv Fekete Frontnak nevezett. Hivatalosan

Országos Pártvédelmi Osztály néven működött, feladata volt a párt külső és belső ellenségeinek felde-

rítése. A nyomozócsoport vezetését egy szélsőjobboldali, kegyetlen módszereiről hírhedtté vált volt

csendőrtisztre, Barcsay Árpád nyugállományú alezredesre bízták. A hungarista hatalomátvétel során a

csoport – valószínűleg előre kidolgozott forgatókönyv alapján – kulcsszerepet játszott a letartóztatá-

sokban. Főhadiszállásul október 16-án lefoglalták Jávor Pál Pasaréti út 12. sz. alatt levő villáját. Buda-

pest bekerítése előtt a nyomozócsoport Sopronkőhidára helyezte át székhelyét, ahol közreműködött a

Nemzeti Számonkérő Szék munkájában. 1945. március 3-tól Barcsay lett a fegyház parancsnoka, illet-

ve pár nap múlva magyar részről ugyancsak ő volt a parancsnoka annak a kíséretnek, amely a foglyo-

kat gyalogmenetben Mauthausen felé indította.
432 Jávor Pál: Egy színész elmondja… (Budapest, 1987.) 31. o.
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Ám a politikai rendészeti osztály minden igyekezete ellenére sem sikerült elfog-

ni valamennyi, a listán feltűntetett személyt. Számos „gyanúsítottat” valaki, vagy vala-

kik időben értesítettek, így ők meg tudtak szökni az elfogásukra küldött detektívek és

pártszolgálatosok elől. A névsorban szereplők neveit kiszivárogtató személy ügyében

néhány nappal később dr. Antal István detektív főfelügyelő vizsgálatot rendelt el,

amelynek keretében még dr. Wayand Tibort is kérdőre vonták.433

Később kiderült: az adatokat Kudar Lajos csendőr ezredes szolgáltatta ki a né-

met- és nyilas hatalommal szembehelyezkedő csoportok számára. Kudart 1944. decem-

ber 5-én tartóztatták le, majd a Margit körúti honvéd fogházba, később a Pestvidéki tör-

vényszéken (Fő utca), illetve a Parlamentben tartották fogva. December közepén átad-

ták  a  német  SD-nek,  amely  1945.  január  11-én  a  BM  Várbeli  épületébe  szállította.  A

kitörés előtt, 1945. február 11-én a mintegy 330 ott fogvatartott személy negyedét, köz-

tük Kudart is kivégezték.434 (A minisztérium egykori épületének falán, 1992-ben emlék-

táblát helyeztek el az ott kivégzettek, köztük kiemelt helyen Kudar Lajos emlékére.)

Miközben zajlott a névsorban szereplő személyek felkutatása, december első

napjaiban Hain magához kérette Wayandot, s utasította, hogy kerítsék kézre Rajk Lász-

lót,  mert  a  belügyminiszter  állítása  szerint  alaposan  gyanúsítható  a  Margit  híd  felrob-

bantásával.435 Vajna mindkét nyomozótestület, a politikai rendészeti osztály és az Nem-

zeti Számonkérés számára egyaránt személyesen adta ki a kommunista politikus elfogá-

sára vonatkozó rendelkezést. Wayand – mint a Rajk ügyében jártas nyomozó – jelezte

felettesének, hogy nem tartja valószínűnek „Kirgiz” megtalálását, tekintettel arra, hogy

hetek óta illegalitásban tartózkodik és az elmúlt időszakban semminemű információ

nem keletkezett hollétéről. A nyomozókat végül a véletlen vezette rá a kommunista po-

litikus elfogásához.

433 ÁBTL A-1098/1. 81-82. o.
434 Kislexikon… 179. o., valamint Gazsi József: Ki volt Kudar ezredes? In: Magyar Nemzet, LV. (1992.)

évf., 71. (március 12.) sz., 6. o.
435 A Margit-híd pesti oldalra eső pillérei 1944. november 4-én, a német utászok – akik a híd megsemmi-

sítését készítették elő arra az esetre, ha a szovjet csapatok elől vissza kell vonulni Pestről – mulasztása

következtében, a nappali csúcsforgalom idején robbant fel. A németek – bár erről nem maradt fenn bi-

zonyíték – valószínűleg a szűken vett nyilas vezetést tájékoztatták a tényekről, ám a széles nyilvános-

ság számára a balesetet a belső ellenség szabotázsakciójaként tálalták, a napilapok is erről cikkeztek. A

híd összeomlása a nyilas állambiztonsági szervek számára jó ürügyet kínált a belső ellenzékkel való to-

vábbi vizsgálatokhoz. Ennek apropóján nemcsak Rajk Lászlót tartóztatták le, hanem – mint korábban

ismertettük – az ún. Fürjes-Nagy csoport tagjait is.
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A baloldali politikusok által Horthy-kormányzóhoz, a kiugrási kísérletet meg-

előzően eljuttatott memorandum436 ügyében nyomozó K. Horváth-csoport az egyik

megfigyelési akció során véletlenül ráakadt Rajk László egyik, előttük ismert kapcsola-

tára, akit követve eljutottak egészen a kommunista politikus búvóhelyéig. Rajkot de-

cember 7-én tartóztatták le437, éppen akkor érték tetten, amikor egy, a korábbi emlékira-

tához hasonló munkán dolgozott.

Wayand – mivel Hain nem tartózkodott az irodájában – otthon hívta fel telefo-

non főnökét, hogy értesítse a kedvező fejleményről. Hainné vette fel a kagylót, s mikor

Wayand üzenetet hagyott főnökének, az asszony a detektív meglepetésére csak annyit

mondott, hogy nagyszerű, azonnal értesíti a minisztert.438 (Hainné – mint arra korábban

utaltam – kiváló kapcsolatokat ápolt az új politikai elittel. Vajna belügyminisztert több-

ször is meglátogatta hivatalában, bár állítólag szakmai ügyekről sohasem konzultál-

tak.439) Wayand az esti órákban a Svábhegyről a főkapitányságra ment, ahol a K. Hor-

váth-csoporttól átvette a lefoglalt bűnjeleket és a foglyul ejtett kommunistát.

A detektív később így emlékezett: „Tájékozódásom után egy külön szobába hí-

vattam Rajkot s ott vele négyszemközt beszéltem. Láttam Rajkon, hogy még érkezésem

előtt megverték. Rajk mielőtt én a beszélgetést kezdeményeztem volna, hozzám fordult az

alábbiakat mondva: „Kérem dr. úr maga ismer engem, tudja hogy én tisztességes, be-

csületes ember vagyok. Ajánlatot teszek Önnek, szöktessen meg és én ígérem, hogy sem

magának, sem az Ön által megnevezett hozzátartozóinak bántódása nem lesz. Ön tudja

azt is, hogy akik még ma és holnap Budapesten vannak, azok itt is maradnak, mert az

oroszok napokon belül Budapesten lesznek. Tudja azt is, hogy számottevő ember leszek

a jövő Magyarországán és ígéretemet be is fogom tudni váltani.”440

436 Horthy október 16-át megelőzően két, a szovjetekkel való megegyezést sürgető memorandumot ka-

pott. Az elsőt a Magyar Front tagjai állították össze szeptember 20-án. Ezt Tildy Zoltán a kisgazdapárt,

Szakasits Árpád a szociáldemokrata párt, valamint Kállai Gyula a kommunista párt (akkori nevén: Bé-

kepárt) nevében írta alá. A második memorandumot, október 7-én Ujszászy István vezérőrnagy közve-

títésével Kovács Imre és Rajk László adták át a kormányzónak. A K. Horváth Sándor vezette csoport

ezen utóbbi, „kommunista” memorandum ügyében folytatta vizsgálatait.  A memorandumok hatására –

keresve az együttműködés lehetőségeit – a kormányzó október 11-én fogadta a Magyar Front küldötte-

it, Szakasits Árpádot és Tildy Zoltánt.
437 Kislexikon… 271. o.
438 ÁBTL A-1098/1. 81-82. o.
439 ÁBTL A-644. 289. o.
440 ÁBTL A-1098/1. 82. o.
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Tekintettel arra, hogy a Wayand-beszámoló akkor készült (1946 február-március

folyamán), amikor Rajk a „jövő” Magyarországának (még) nagyhatalmú személyisége

volt, a történet későbbi részeit erős forráskritikával kell kezelnünk. Wayand megtagadta

a segítségnyújtást, ám beszámolója szerint mindent elkövetett annak érdekében, hogy

Hainnál elérje a kommunista vezető szabadon bocsátását. Állítólag még azzal is érvelt,

hogy mindketten családtagjaikat fogják hátrahagyni, és „jól jöhet” egy kommunista, aki

a szovjet megszállás alatt közbenjár érdekükben.

Amikor Hain – végső érvként – közölte, hogy Rajkot ki kell végezni, Wayand

állítólag még nagyhatalmú feleségét is felkereste annak reményében, hogy férjénél ke-

resztül tudja vinni a fogoly elengedését. Tőle tudta meg, hogy Rajk László elfogására

valójában nem is a Margít-híd felrobbantása, hanem testvére, Rajk Endre készletgazdál-

kodási kormánybiztos személyes kérésére került sor, aki barátjaként kérte meg a bel-

ügyminisztert, hogy szabadítsa meg öccsétől, akinek kommunista működése kezdett

egyre kellemetlenebbé válni a nyilas testvér számára.441 Rajkot később K. Horváth Sán-

dor adta át Dominich Vilmos hadbíró őrnagynak. Sopronkőhidára szállították, ahol had-

bíróság elé állították, majd 1945 tavaszán az ún. bernaui menetben feleségével, Földi

Júliával együtt Németországba hurcolták.

Az egy-egy vonalon zajló folyamatos nyomozati tevékenység mellett a Politikai

Rendészeti Osztálynak megelőző jellegű, védelmi feladatai is voltak. Az intézmények

élére kinevezett hungarista vezetők többször keresték meg azzal, hogy hajtsák végre

egyes személyek – ma így mondanánk – biztonsági ellenőrzését. Mohay Gyula főpol-

gármester például több alkalommal intézett átiratot Hain detektív főfelügyelőnek,

amelyben egy-egy tisztviselő átvilágítását kérte annak „politikai megbízhatósága, nem-

zethűsége” szempontjából.442 A detektívek által elvégzett biztonsági ellenőrzések meny-

nyiségéről, eredményéről – a rendelkezésre álló iratanyag hiánya miatt – nem tudunk

pontos képet alkotni.

A nyilas Politikai Rendészeti Osztály történetének első fejezete Budapest bekerí-

tésével, majd kiürítésével lezárult. A főváros elhagyását követően a szervezet a Bel-

ügyminisztérium és  rendőrség  más  részeivel  együtt  a  Dunántúlra  települt,  ahol  Szom-

bathely központtal az egyre zsugorodó felségterületükün – úgymond – „országos hatás-

körrel” folytatta működését.

441 A két testvér és a Rajk-család történetéhez lásd: Shiels, Duncan: A Rajk-fivérek. (Budapest, 2007.)
442 BFL VII. 5. e. 7594/1950. 346. p.
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Az eljárások során tapasztalt brutalitásnak leginkább a jogaiktól fosztott zsidó-

ság volt kitéve, amelynek nyomozások során elkobzott vagyona zömmel a detektívek és

a pártszolgálatosok zsebébe vándorolt. Az elfogott zsidókkal szembeni atrocitásokról

szóló beszámolók szinte számolatlanul töltötték meg a háború utáni, Tömpe András,

illetve Péter Gábor vezette, vidéki és budapesti Politikai Rendészeti Osztályok dossziéit,

valamint a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) irattárát.443

3. 3. 4.  A Politikai Rendészeti Osztály tevékenysége a Dunántúlon és Németországban

Hain Péter november elején kezdte meg a politikai rendészeti osztály nyugatra

telepítésének előkészületeit. Utasította dr. Versényi Tibor detektív felügyelőt, hogy a

beosztottak hozzátartozóit írja össze, egyúttal Lábody Gyula detektív felügyelőt meg-

bízta azzal, hogy a nyomozók és a hozzátartozók csomagjait kezdje meg

Kázmérpusztára szállítatni, ahol már gondoskodott a megfelelő raktárhelyiségek kiuta-

lásáról. Hain intézkedett, hogy a csoportja számára szükséges élelmiszert és egyéb ingó-

ságokat ugyancsak a kázmérpusztai raktárakban helyezzék el.

A nyomozók családtagjait Hain egyenesen német birodalmi területre kívánta át-

telepíteni. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot régi barátjával, a bécsi német bizton-

sági szervek vezetőjével, Franz Josef Huber SS-Brigadeführer és a rendőrség vezérőr-

nagyával. Megállapodtak, hogy az ausztriai Pölten térségében három településben bizto-

sítanak helyet a magyar detektívek családtagjai számára, akik egy különvonattal, de-

cember 9-ével kezdődően kezdték meg a kitelepülést.444

A főváros kiürítésével párhuzamosan – a német rendőrtiszttel folytatott megbe-

szélések eredményeképpen – a M. Kir. Rendőrség Budapesti Főkapitánysága Politikai

Rendészeti Osztályának központi szervét, Hain Péter irodáját Bécsben, a Martzin Platz

4. sz. alatt található épületben állították fel, míg a szálláscsinálók ezzel párhuzamosan

kirendeltségek létesítését kezdték meg a nagyobb dunántúli településekben.

443 A háború utáni PRO nyomozati anyagainak jelentős része az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Levéltárában, valamint – a népügyészségi és népbírósági anyagok csatolmányaként – Budapest Főváros

Levéltárában található. A DEGOB iratok a Magyar Zsidó Levéltárban kutathatók.
444 ÁBTL A-1098/1. 85. o.
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A politikai prioráló iratanyagát még november 3-án elszállították Oroszvárra, a

személyzet december 9-én települt ki.445 Huber SS-Brigadeführer intézkedett arról,

hogy az adattár és a bécsi központ között közvetlen vonal létesüljön. Az iratok fontos-

ságát jelzi, hogy a prioráló kiürítésére Huber egy teherautót küldött a gépjárműhiányban

szenvedő osztály számára.

A politikai osztály tisztviselői és a családtagok többsége közvetlenül a bekerítés

előtt, december 24-25-én hagyták el Budapestet. A 24-ére virradó hajnalon, 01.00 körül

Hain – dr. Wayand kivételével – magához rendelte a még Budapesten lévő detektíveket.

Közölte velük, hogy mivel a város körülzárása már csak órák kérdése, a még német-

magyar kézen lévő útvonalakon keresztül mihamarabb el kell hagyni Budapestet.

Elrendelte, hogy a detektívek legkésőbb 06.00 órakor családtagjaikkal együtt, a

rendelkezésre álló gépjárművekkel induljanak Magyaróvárra, míg ő maga családjával

Kázmérpusztára utazott (feleségét – Vajna belügyminiszter és Kutasi rendőrkapitány

szomszédjaként – a szombathelyi Pethő-villába költöztette), majd onnét – hivatalos

ügyben – Berlinbe távozott. A gépjárművek kevés száma és benzinhiány miatt a detek-

tívek kitelepülése lassan haladt.

Eközben Vajna a közbiztonsági szervek vezetőit december 24-én, 12.30 órára

helyzetmegbeszélésre hívta össze a minisztériumba, ahová a politikai rendészeti osztály

részéről – rangidős tisztként – Wayand Tibort delegálták. Az értekezleten megjelent dr.

Sédey Gyula megbízott budapesti főkapitány, Orendy csendőr ezredes, az NSZK veze-

tője, további két-három csendőrtiszt, valamint a Fegyveres Párt- illetve Nemzetszolgálat

parancsnokai, Olaszi Sándor és Návay Imre. A miniszter csaknem másfél órás késéssel,

14.00 körül érkezett meg. Röviden ismertette, hogy Budapest bekerítése kivédhetetlen

ezért elrendeli, hogy a közbiztonsági szervek csak a legszükségesebb erőt, létszámuk

átlag 30%-át hagyják hátra, a többiek legkésőbb 16.00-kor távozzanak a városból.

Rövid bevezetőjét követően a miniszter helyzetbeszámolót kért a megjelentektől.

Wayand ismertette, hogy a politikai osztály mintegy 80 detektívje van még hozzátarto-

zóikkal együtt a városban, akiknek elszállítására csupán 5-6 gépkocsi áll rendelkezésre.

Vajna erre közölte, hogy – a rendvédelmi testületek számára kiadott, általános érvényű

utasításának megfelelően – mintegy 30 önként jelentkező detektív, egy kijelölt parancs-

nok vezetésével maradjon a városban.446

445 ÁBTL V-98.687. 17. o.
446 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (Jelentés, 1945. január 16.) 1. o.
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A gépjárműhiányra tekintettel Vajna úgy rendelkezett, hogy Komáromig ingajá-

ratban végezzék a kiürítést egészen addig, ameddig a még rendelkezésre álló útvonalon,

az esztergomi 10-es úton keresztül a főváros elhagyása még lehetséges. A megbeszélés

15.00 óra körül ért véget. Wayand ezután azonnal a Svábhegyre sietett és a még ott tar-

tózkodó detektívekkel ismertette az értekezleten elhangzottakat.447

A belügyminiszter utasítása szerint a késő délutáni eligazításon önként jelentke-

zőket kértek a városban maradásra. A felszólításra 39 fő jelentkezett, vezetőjükké B.

Szilágyi János „csoportvezetőt” jelölték ki, aki utasítást kapott, hogy a PRO veszélyez-

tetettsége esetén a detektíveknek a M. Kir. Belügyminisztérium épületében elhelyezett

német SD-szervekhez kell csatlakozniuk.448 A Budapesten maradt politikai detektívek

tevékenységéről további adatokkal nem rendelkezünk, az ostrom idején – az utasítások-

nak megfelelően – feltehetően a német Biztonsági Szolgálat alárendeltségébe kerültek.

A gépjárműhiány (az osztály egyetlen, 3 és fél tonnás tehergépjárműve decem-

ber 22-én éjjel balesetet szenvedett és összetört) mellett a politikai osztály evakuálását

késleltette, hogy a detektívek közül számosan a szentestét még a fővárosban kívánták

tölteni, így a kitelepülés érdemben csak december 24-25-e éjjelén vette kezdetét. A M.

Kir. Rendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osztályának a fővá-

rosi állomány 59 tisztviselőjét és 17 hozzátartozóját sikerült elszállítatnia Bécsbe, vala-

mint a Dunántúlon megjelölt helységekbe. Az önként jelentkezőkön felül is számos (a

pontos adat nem ismert) detektív és hozzátartozó rekedt az ostromlott városban.

A Budapestről kimenekített detektív és tisztviselői állomány jelentős részét a

Német Birodalom területére, elsősorban a PRO bécsi irodájához vezényelték. Az állo-

mány elosztásával kapcsolatosan Hain, Ernst Kaltenbrunner SS-Obergurppenführerrel,

a rendőrség tábornokával, a német Biztonsági Szolgálat (SD) és a Birodalmi Biztonsági

Főhivatal (RSHA) főnökével folytatott megbeszéléseket, amelynek eredményeképp 64

magyar detektívet kívántak beosztani különböző, Németországban működő magyar és

német nyomozati szervekhez.

Közülük – az elképzelések szerint – 30 fő Bécsben, illetőleg az ottani Gestapo

Leitstelle (kirendeltség) mellett (vezetők: dr. Kotsis Árpád és dr. Koltay László detektív

felügyelők), 20 fő Berlinben (vezető: dr. Versényi Tibor detektív felügyelő), 8 fő Linz-

ben (vezető: Bödő Károly detektív felügyelő) és 6 fő Grazban (vezető: dr. Wayand Ti-

447 ÁBTL A-1098/1. 86-87. o.
448 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (Jelentés, 1945. január 16.) 1. o.
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bor detektív felügyelő) fog szolgálatot teljesíteni. (A grazi csoport vezetésére kiszemelt

Wayand később elérte, hogy ne kelljen Németországba mennie, ehelyett a politikai osz-

tály Magyaróváron működő csoportjának vezetését bízták rá.) E koncepcióhoz képest

később a Németországban működő detektívek létszáma nem, csak szolgálati helyük

változott: több politikai nyomozót küldtek Bécsbe és kevesebbet Berlinbe.

 Hain detektív főfelügyelő egyik jelentésében a magyar rendőrtisztek nagyará-

nyú birodalmi kihelyezését az alábbiakkal indokolta: „Említettek munkásságának célja

elsősorban az országból kitelepített személyekhez csatlakozott nemkívánatos elemek

felderítése és szemmel tartása lesz, kik a határátlépés könnyebbségét felhasználva sod-

ródhattak át nagyobb számban Németországba. Különösen súlyt kell helyezniök [sic!] a

felderítések során az átszivárgott kommunista, vagy zsidó személyek felderítésére és

elfogására, a legitimista érzésűek megfigyelésére, esetleg szervezkedés felderítésére,

általában az államrendészet, állambiztonság szempontjából fontos politikai cselekmé-

nyek, vagy mozgalmak figyelésére.449 Ez okból szoros kapcsolatot kell fenntartani az

állomáshelyükön lévő magyar külképviseleti szervekkel is. Gondoskodtam arról is, hogy

fölöttes hatóságaim gyors és egységes tájékoztatása céljából, valamint az egyes szervek

teljes helyzetismerete céljából a felvilágosító [tájékoztató] szolgálat kölcsönösen folya-

matba tétessék.”450

A főváros kiürítését követően a nagyobb dunántúli városokban PRO-csoportokat

létesítettek, amelyek létszáma és elhelyezése – a körülményekhez és a hadműveleti

helyzethez igazodóan – folyamatosan változott. Ezeket a politikai osztály magyar terü-

letekre kiterjedő, országos hatáskörű központjának, a M. Kir. Rendőrség Politikai Ren-

dészeti Osztálya Szombathelyi kirendeltségének rendelték alá, amelynek vezetésével

Hain dr. Antal István detektív főfelügyelőt bízta meg. 1945. február 19-én a Politikai

Rendészeti Osztály létszáma és elhelyezése – beleértve a nyolc gépkocsivezetőt és két

segédhivatali tisztviselőt – mindössze 150 fő volt:451

449 Vajna belügyminiszter már 1944. november 17-én rendeletben utasította a közigazgatási és rendvé-

delmi szerveket, hogy derítsék fel és akadályozzák meg a különböző feletekhez tartozó lelkészek legi-

timista, sőt Titóbarát politikáját, mert azok „hangoztatják, hogy az orosz megszállás nem is olyan ré-

mes, nem is végleges, mert közeledik az angolszász hadsereg, mely Magyarországot fel fogja szabadí-

tani és Habsburgi Ottót [sic!] fogja trónra ültetni.” In: Sorsforduló I. 170. o.
450 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (Jelentés, 1945. január 16.) 3. o.
451 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (Eml., 1945. febr. 23.) 1. o.
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Magyar területeken szolgálatot teljesít

- Szombathelyen 41 detektív
- Sopronban 11 detektív
- Mosonmagyaróváron 2 detektív
- minisztériumokhoz vezényelve 22 detektív
- összesen 76 detektív

Birodalmi területen szolgálatot teljesít

- Bécsben 41 detektív
- Grazban 6 detektív
- Linzben 6 detektív
- Berlinben 4 detektív
- Kilb-ben 4 detektív
- családtagok telephelyein 3 detektív
- összesen: 64 detektív

Bár a politikai osztály szombathelyi kirendeltsége országos hatáskörrel irányítot-

ta és hangolta össze a magyar városokban tevékenykedő „PRO-irodákat”, ám feladatai

ellátásához minimális létszám és eszköz állt rendelkezésére. A katonai szükségletek

folytán a gépjárműveket fokozatosan elvonták a rendőrségtől, amelynek kerületi pa-

rancsnokságai így kénytelenek voltak a kisebb rendőri szervek gépjárműparkját felül-

vizsgálni.

A szombathelyi kirendeltségnek 1945. január végére mindössze egy gépkocsija

maradt. Amikor ezt is el akarták venni a detektívektől, Hain kétségbeesett átiratot inté-

zett a szombathelyi III. rendőrkerületi parancsnokságra, amelyben egyúttal kérte a nem-

zetvezető mellé beosztott detektív rendelkezésére bocsátott BMW motorkerékpár meg-

hagyását is.452 A M. Kir. Rendőrség gépjárműparkjának 1945. február 22-i kimutatásá-

ban a két jármű nem szerepel. A rendőrség addigra döbbenetesen alacsony járműállo-

mánnyal rendelkezett, mindössze 30 személygépkocsija, 11 tehergépjárműve és – első-

sorban futárfeladatokra – 11 motorkerékpárja volt.453 A nyomozók csak  kivételes  ese-

tekben juthattak járművekhez és benzinhez.

452 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (Átirat, 1945. január 23.) 1. o.
453 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n. (Kimutatás, 1945. február 22.)

1-2. o.
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A Dunántúlon megváltozott a politikai rendészeti osztály tevékenysége és a ki-

terjedt, ügyszerű feldolgozó-munkák helyett elsősorban már csak a biztonsági helyzetet

általánosan értékelő, ún. „hangulat-jelentések” készültek. E formális, rutinszerű tevé-

kenység során a detektívek figyelték a kocsmákban, éttermekben beszélgetőket, elve-

gyültek a munkából hazatérők közé. A közhangulat általános ellenőrzése mellett kato-

naszökevényeket, szervezkedőket és kémeket kerestek.

A lakosság hangulatáról készült jelentések közül számos fennmaradt, amely

alapján jól körvonalazhatóak a detektívek dunántúli tevékenységének mindennapjai. A

nyomozók csoportosan, általában kézifegyverekkel felszerelt pártszolgálatosok kísére-

tében rutinszerű járőrfeladatokat és razziákat hajtottak végre a nagyobb településeken.

Nincs nyoma annak, hogy a Dunántúlon kiterjedt hálózatok szervezésébe kezdtek volna,

a konkrét intézkedéseket kiváltó értesülések túlnyomórészt lakossági bejelentésekből,

„alkalmi besúgásokból” származtak, nagyobb szabású nyomozásokra ekkor már nem

kerülhetett sor.

Egyik, 1945. január 8-i hangulatjelentésében dr. Antal István, a politikai rendé-

szeti osztály szombathelyi kirendeltségét vezető detektív főfelügyelő – többek között –

arról tesz említést, hogy a lakosság rossz véleménnyel van a honvédségről, mert „sze-

rintük teljesen érthetetlen, hogy amikor az ország fővárosát az ellenség ostromolja, ad-

dig Szombathelyen ezrével szaladgálnak az egészséges katonaköteles férfiak, a magyar

katonatisztek teljesen gondtalanul vacsoráznak, sokan női hozzátartozóikkal cigányzene

mellett, mintha minden rendben volna és az ország nem volna ilyen súlyos helyzet-

ben.”454

A detektívek az 1945. év első nyolc napja alatt, Szombathelyen 176 személyt

igazoltattak, akik közül 11-et szökés, illetve szolgálati hely elhagyása miatt, négy főt

bevonulási kötelezettség elmulasztása miatt, egy zsidó munkaszolgálatost szökés miatt,

míg egy külföldi állampolgárt kémkedés gyanújával a m. kir. szombathelyi honvéd ál-

lomásparancsnokságnak adtak át. Az ellenőrzöttek között volt egy orosz állampolgár is,

aki sem lakhatási, sem tartózkodási engedélyt nem tudott felmutatni, ezért a szombathe-

lyi rendőrkapitányságon eljárás alá vonták.

454 Sorsforduló I. 459. o. A jelentést ismét közzétette: Ungváry Krisztián (szerk.): A második világhábo-

rú. (Budapest, 2005. A továbbiakban: A második világháború…) 493-496. o.
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Egy másik, 1945. január 30-i keltezésű jelentésben a honvédséget ért lakossági

kifogások megismétlődnek. A Budapest felmentését célzó Konrad 3. hadművelet455 si-

kerei, Székesfehérvár január 20-i visszafoglalása Antal szerint „nem váltott ki a közön-

ség köréből nagyobb megkönnyebbülést, mert azt csak időleges részletsikernek könyvel-

ték el.”456 Furcsa mód másnapi, Kocsárd Emánuel, Vas vármegye főispánja számára

készített jelentésében ennek ellenkezőjét jegyzi fel, kifejtve, hogy: „[Szombathely] vá-

ros közönségének hangulata a harctéri helyzettel kapcsolatban bizakodó, különös

örömmel és boldogan vette tudomásul Székesfehérvár visszafoglalását, és előszeretettel

beszél a harctéren küzdő honvédekről. Erősen bíznak és reménykednek a főváros felsza-

badításában is. A hadi helyzet sikeres alakulásával kapcsolatban mintha a katonák har-

ci kedve is fokozódnék.”457

Január 17-e és 30-a között a politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendelt-

sége folytatta a razziákat, amelyek során 820 főt igazoltattak. Közülük 29 személyt állí-

tottak elő, akiknek jelentős részét (23-at) később elbocsátották, míg hat főt, aki nem

tettek eleget bevonulási kötelezettségüknek, átadták a szombathelyi honvéd állomáspa-

rancsnokságnak. A razziák mellett a detektívek folyamatos járőrszolgálatot is teljesítet-

tek, amely során 17-e és 30-a között eltelt 13 nap alatt 576 személyt igazoltattak. A ki-

lenc előállított közül – a szolgálati hely önkényes elhagyása miatt – végül hármat átad-

tak a városi honvéd állomásparancsnokságnak, amely a további eljárást lefolyatta.458

A felmentési kísérletek révén időlegesen visszafoglalt területek közállapotainak

felmérésére Hain Péter hírszerző és megfigyelő szolgálatra külön detektívcsoportot léte-

sített, akik Veszprémen keresztül közelítették meg Székesfehérvár térségét. A tapaszta-

latokról 1945. február 7-én Hain személyesen tett jelentést Hódosy Pál vezérőrnagynak,

a m. kir. rendőrség felügyelőjének. A jelentés gyakorlatilag sorra vette a visszafoglalt

településeket (Balatonszabadi, Balatonfőkajár, Lajoskomárom, Enying, Székesfehérvár)

és viszonylagos tárgyilagossággal írta le a szovjet Vörös Hadsereg magatartását, a kato-

nák által elkövetett atrocitásokat és fosztogatásokat, a „GPU” (akkor már NKVD) által

végrehajtott intézkedéseket. A lakosság által elmondottak alapján terjedelmes – ma már

számos forrásból ismerhető – képet rajzolt a szovjet katonáról, aki a fémes tárgyakat

gyűjtögeti, a nyugati kultúrához nem szokott, és elege van a harcból.

455 Lásd ehhez: Számvéber Norbert: Konrad 3 – Páncéloscsata Budapestért. (Budapest, 2001.)
456 HL M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, sz. n.
457 A második világháború… 504. o.
458 A második világháború… 508-509. o.
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Hain jelentése azonban – a korszak általános demagóg hangvétele ellenére –

nemcsak a szovjetek pusztításairól számol be. Olyan esetekről is említést tesz, amikor

élelemmel segítették a lakosságot, és utal arra a jellegzetes magatartásra, amellyel a

szovjet katonák a gyerekek iránt viseltettek. Leírja, hogy a vörös katonák „több lakás-

ban Horthy képét látták, vagy a Horthy szobrát vagy domborművét, azokat nagy szere-

tettel simogatják és egy színes ronggyal, vagy papírdarabbal leterített bútordarabra

teszik. Azt beszélik a szovjet katonák, hogy Horthy nagyon jó volt, csak kár, hogy kivé-

gezték.” 459

A politikai vezetés azonban mélységi információkat akart a szovjetek által elfog-

lalt magyar területek helyzetéről. Hain Péter ezért Bécsbe rendelte Wayand Tibort, aki

az utasításnak megfelelően február 14-én hagyta el magyaróvári detektív csoportját.

Hain az egykori császárvárosban közölte vele, hogy egy kisebb felderítőcsoporttal hala-

déktalanul vissza kell térnie Magyarországra, ahol fel kell vennie a kapcsolatot a szovje-

tek által elfoglalt területek lakosságával. Wayand 1945. február első napjaiban utazott

Szombathelyre.

Ott a feladat végrehajtása céljából rendőröket kért a PRO-kirendeltséget vezető

dr. Antal István detektív főfelügyelőtől, aki végül négy detektívet és két polgári ruhás

rendőrt bocsátott Wayand rendelkezésére. (Egy 1945. február 23-án kelt jelentés460 sze-

rint a Nyugat-Magyarországon, hadműveleti területen működő felderítő, hírszerző cso-

portnál 8 detektív és egy polgári ruhás rendőr teljesített szolgálatot.) Wayand kétfős

csoportokban olyan városokba – Marcaliba, Érsekújvárra és Székesfehérvárra – küldte

az embereit, amelyeket a szovjetek várhatóan napokon belül el- illetve visszafoglalnak,

így gyakorlatilag nincs más dolguk, mint elvegyülni és kivárni a szovjet csapatok beér-

kezését.

A mélységi információszerző csoportok azonban csak nagy késéssel, két hét

múlva tértek vissza Szombathelyre. Mivel a hozott híranyag zömmel – a hadműveleti

helyzet gyors változása következtében – aktualitását vesztette, Hain nem volt megelé-

gedve a felderítőcsoport munkájával ezért Wayandot írásbeli paranccsal ismét Bécsbe

rendelte. A detektív azonban nem akarta elhagyni Magyarországot, ezért beteget jelen-

tett, és elintézte, hogy három hét betegszabadságot kapjon.

459 HL M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, 667. számú gyűjtő, sz. n.
460 HL A M. Kir. Rendőrség országos felügyelője iratai, 21. doboz, 170/1945. pol. rend  I. sz., 3. o.
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Február végén Hain megjelent Szombathelyen. Kérdőre akarta vonni Wayandot,

ám felindulásán enyhített az egészségügyi igazolás. Wayandot ismét megbízta egy fel-

derítőcsoport szervezésével, ám ezúttal több embert bocsátott a rendelkezésére, mert –

mint mondta – „a hadi helyzet alakulása reményt ad arra, hogy tavasszal ismét Buda-

pestre mehessenek.”461 Wayandot utasította, hogy felépülése után, legkésőbb március

15-én személyesen jelentkezzen Győrben, hogy onnan a készülő német támadás csapás-

irányában felderítő tevékenységet végezzen, és ily módon előkészítse a terepet.

Hain tájékozottságára jellemző, hogy ekkor már valószínűleg tudott a németek,

egyébként rendkívüli titoktartás közepette előkészített kora tavaszi offenzívájáról462,

amely egyben a háború utolsó nagyobb szabású német ellentámadását is jelentette. A

március 6-án kezdődő Frühlingserwachen (Tavasz ébredése) hadművelethez jelentős

erőket összpontosítottak Magyarországon, ám a támadás terveiben Budapest visszafog-

lalása csak áttételesen szerepelt, a fő cél a zalai olajmezők biztosítása, míg a másodla-

gos cél a 2. és 3. Ukrán Front kettévágása volt. A német ellentámadás – a sár és a kitű-

nően védekező szovjet páncéltörőkörletek miatt – csak helyi sikereket tudott felmutatni,

s néhány napon belül kifulladt.463

Március  15-én  –  miközben  a  Dunántúl  keleti  részein  súlyos  harcok  zajlottak  –

Wayand Győrben jelentkezett Hainnál, aki a déli órákban Vajna Gábor belügyminiszter-

rel együtt érkezett a városba. Miután Vajna elmondta lelkesítő, ünnepi beszédét („…ha

a fene fenét eszik ezt a háborút megnyerjük!”), Wayand – Hain jelenlétében – jelentke-

zett a nyilas belügyminiszternél, aki utasította a detektívet, hogy másnap vegye fel a

kapcsolatot a Győrben állomásozó hadtest hírszerző és kémelhárító osztályának vezető-

jével, Kecskeméthy Tibor alezredessel.

461 ÁBTL A-1098/1. 89. o.
462 A titoktartásra jellemző, hogy a Magyarországra a nyugati frontról rövid pihentetés után átdobott SS-

csapatok jelzéseit központi parancsra eltávolították, míg a támadás súlypontját képező 6. [SS]

páncéloshadsereg parancsnoka, Josef Diettrich SS-Oberstgruppenführer és a Waffen-SS vezérőrnagya,

hogy a szovjet felderítés előtt leplezzék jelenlétét fedőbeosztásban érkezett Magyarországra.
463 Sajnos a magyarországi harcokról megjelent hadtörténeti munkák eddig nem fordítottak kellő figyel-

met a Frühlingserwachen hadműveletnek, annak ellenére, hogy jelentős politikai kihatásai voltak. Az

offenzíva az egyre kisebb területre visszaszoruló nyilasok „utolsó szalmaszálát” jelentette. Eredményeit

– az 1945 januári Konrad 3. hadművelethez hasonlóan, amelynek kétségtelen sikerei a nyilasok remé-

nyeit ébren tartották – élénk figyelemmel kísérték. Eddig a témában két OTDK dolgozat látott napvilá-

got Kovács Zoltán András (Az utolsó virágzás keleten, Bp. 1999.) és Lippay Péter (A Tavaszi ébre-

dés hadművelet, Bp. 1999.) tollából.
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Kecskeméthy javaslatára Wayand Tataóvárost szemelte ki tevékenysége köz-

pontjául, ám miután elindultak az – a szovjetek bécsi támadó hadművelete miatt – csak-

hamar frontvárossá vált, így végül Komáromban kötöttek ki, amelyet pár nap múlva,

március 22-én ugyancsak el kellet hagyniuk. A felderítőcsoport végül visszafordult

Győrbe, majd 25-e körül megérkeztek Szombathelyre. Ott Hain közölte Wayanddal,

hogy a német támadás összeomlott és elrendelte, hogy a politikai rendészeti osztály va-

lamennyi tagja menjen az osztály bécsi központjába. Hain, Vajna belügyminiszterrel

együtt március 27-én reggel hagyta el Szombathelyt.464

3. 3. 5.  A Hain vezette politikai rendészeti osztály utolsó napjai

A magyar területek elhagyása után a politikai rendészeti osztály gyakorlatilag

beszüntette működését és a detektívek többségét a családtagok és saját személyük me-

nekítése foglalkozatta. Alighogy Hain megérkezett Bécsbe máris intézkedett arról, hogy

osztályának megmaradt részei tovább költözhessenek nyugatra. Ő maga március 29-én

távozott az osztrák fővárosból Gmundenbe, ahol arra várt, hogy detektívjei csatlakozza-

nak hozzá. A nyomozók egy nagyobb csoportja pár nap késésben volt, és csak néhány

nappal  az  osztrák  főváros  elfoglalása  előtt,  április  3-án  indult  el  nyugatra,  követve  az

osztályvezetőt.

Gmundenben Hain Péter tájékoztatta a detektíveket, hogy végleges kitelepülési

helyükül a bajorországi Vilshofen járási központot jelölték ki. Az általános gépjármű és

benzinhiányra tekintettel csak Hainnak jutott autó, a detektívek családtagjaikkal együtt

gyalogmenetben indultak Dél-Németország irányába. A menetet – a családtagokkal

együtt 41 főt – a politikai rendészeti osztály helyettes vezetője, dr. Kotsis Árpád detek-

tív felügyelő vezette.

A detektívek menete április közepén érte el Vilshofent, ahol a párt helyi irodájá-

ban közölték velük, hogy az osztály központját Ramsdorf községben kell felállítaniuk.

A rendőrtisztviselők és hozzátartozóik végül április 18-án értek a községbe, ahol az iro-

dát tábori körülmények között a helyi vendéglő tekepályáján állították fel.465

464 ÁBTL A-1098/1. 89. o.
465 ÁBTL A-1098/1. 90. o.
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A fegyverletétel után a detektívek különváltak. Sokan közülük – így Wayand

Tibor is – a helyben maradást választotta. Őt november 14-én tartóztatták le az amerikai

katonai hatóságok. Hain Pétert még korábban elfogták, feleségével együtt Attersee mel-

letti rejtekhelyéről Salzburgba csalták, ahol letartóztatták. Miután a prominens detektí-

veket  –  Cser  Istvánt,  Koltay  Lászlót,  Wayand  Tibort  és  Hain  Pétert  –  az  amerikaiak

1945 novemberében kiadták Magyarországnak, velük szemben a nyomozati eljárást egy

nevében azonos szervezet folytatta le. A Péter Gábor vezette budapesti Politikai Rendé-

szeti Osztály (PRO) eszközei, módszerei nem különböztek az „elődszervezet” praxisá-

tól, de – jószerivel ugyanazt – immár ellentétes ideológiától vezérelve tették.

3. 4.  Adalékok a M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnoksága

október 15. utáni történetéhez

3. 4. 1. A M. Kir. Csendőrség nyomozati szerve (szervezettörténeti áttekintés)

A M. Kir. Csendőrség nyomozati szervének létrehozása Hajnácskőy László

csendőr százados nevéhez köthető, aki a szentendrei szárny parancsnokaként felismerte,

hogy az őrsök egyenruhás járőrei nem képesek a területükön felmerülő bűncselekmé-

nyek eredményes felderítésére, ezért tanulmányozni kezdte a rendőrségi detektívek

munkáját. Kezdeményezése vezetett Scitovszky Béla belügyminiszter 1930. március 1-

jei (71.464/VI-b. – 1930. sz.) rendeletéhez, amely budapesti székhellyel létrehozta a M.

Kir. Csendőrség Nyomozó Osztályparancsnokságát. Először három kerületben – Szom-

bathelyen, Szegeden és Debrecenben – szerveztek területi nyomozó alosztályokat, majd

két éven belül, párhuzamosan a csendőrnyomozói képzés előrehaladtával, a többi kerü-

letben is létrejöttek hasonló szervek. A területi alosztályok révén az osztályparancsnok-

ság országos hatáskörű bűnüldöző és bűnmegelőző szervvé vált.

A csendőrség nyomozati szerve a BM VII. osztály irányítása alá tartozott, ame-

lyet az Államvédelmi Központ 1942. június 26-i felállítása annyiban módosított, hogy

azt követően mindkét szerv felé beszámolási kötelezettséggel tartozott, illetőleg néhány

csendőrnyomozót az újonnan felállított Központhoz osztottak be. Az ÁvK létrehozásá-

val összhangban – talán a korábban vázolt hatalomféltési és presztízs-okokból – a szerv

elnevezését M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságra változtatták.
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A csendőr nyomozó-parancsnokság állambiztonsági munkában érintett szerveze-

ti egysége az ún. A. (államrendészeti) előadócsoport volt, amely 1944 márciusára már öt

fő irányra – I. baloldali, II. jobboldali, III. zsidó, IV. nemzetiségi és V. kémkedési al-

csoportra – osztva végezte a titkos nyomozásokat. Az előadócsoporthoz tartozó nyomo-

zók az 1930-as évektől kezdve szinte valamennyi, az 1945 utáni történetírás által túlrep-

rezentált, elhíresült nyílt nyomozati eljárásban részt vettek.

Több alkalommal előfordult, hogy egyes speciális nyomozásokat igénylő ügyek-

ben vegyes, rendőrségi detektívekből és csendőrnyomozókból álló csoportokat hoztak

létre, amelyek elnevezésüket nem ritkán vezetőjük után kapták (ilyen volt például a már

említett Wayand-csoport). A két hatóság közötti együttműködésről egy a parancsnok-

sághoz beosztott rendőrségi összekötő tiszt gondoskodott, amely naponta 13.30-tól

másnap 08.00 óráig ügyeleti szolgálatot látott el.466

Amikor a hadműveletek elérték Magyarországot – a területi nyomozó alosztály-

ok felderítőmunkája révén – a központi nyomozó parancsnokságnak elsőként volt lehe-

tősége a szovjetek megszállta területekről adatokat gyűjteni. Az onnan szerzett tapaszta-

latokról 1944 szeptemberétől folyamatosan informálni tudták a kormányzatot. A felte-

hetően több tucatnyi jelentés közül mára már csak néhány maradt fenn. Ezek alapján

megállapítható, hogy – hasonlóan a Hain-csoport Dunántúlon készült „tapasztalati” je-

lentéseihez – a csendőrségi anyagok is, megcáfolva a korszak jól ismert hangvételét,

meglehetősen tárgyilagos és objektív képet adnak a szovjetek által megszállt területeken

uralkodó állapotokról.

Egy 1944. november 10-én készült jelentésben például ezt írták: „Vencsellő köz-

ségben a szovjet haderő tagjai állítólag nem erőszakoskodtak. A lakosságtól vásárolt

dolgokat megfizették. Egy másik helyen pedig az orosz katonák tejet akartak vásárolni,

a tejadásnál azonban meglátták, hogy a háznál három gyermek van, a tejet nem fogad-

ták el mondván, hogy szükséges az ott lévő gyermekeknek. A község r.k. lelkészét ki a

községben maradt és polgári ruhában elrejtőzött. [sic!] Elrejtőzéséről a szovjet katonák

értesülve behívatták a plébániára, hol közölték vele, hogy hivatását zavartalanul végez-

heti, azonban ők működéséért fizetni nem fognak.”467

466 Kiss Gábor volt csendőr főhadnagy beszámolója a M. Kir. Csendőrség nyomozati szervéről. (Másola-

ta a szerző birtokában.)
467 MOL K-475. 1. csomó, B/c tétel, 272. o.
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A hungarista hatalomátvétel idején a M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó

Parancsnokságának parancsnoka Czigány József ezredes volt, aki 1943. február 1-jétől

látta el beosztását.468 A csendőrnyomozók az október 15-16-i eseményekben közvetle-

nül ugyan nem vettek részt, ám közülük számosan szimpatizáltak a hungarista mozga-

lommal, és Vajnán keresztül információkkal támogatták a hatalom megszerzésére tett

előkészületeket. Így például – többek között – hírt adtak Faragho Gábor altábornagy, a

csendőrség és a rendőrség felügyelőjének eltűnéséről is.

3. 4. 2. Csendőrnyomozók a hungarista hatalomátvétel után

A szélsőjobboldali koalíció hatalomra kerülése után a csendőrség központi nyo-

mozó parancsnoksága is bekapcsolódott a kiugrási kísérletben részt vevő katonatisztek

elleni nyomozásokba. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Számonkérés szervezetét főleg a

nyomozó parancsnokság „bázisán” kívánták létrehozni a csendőrség nyomozati szervé-

nek állambiztonsági szerepe a háttérbe szorult.

Számos tapasztalt csendőrnyomozót vezényeltek az új szervhez, aminek követ-

keztében a csendőrség nyomozó apparátusának létszáma – és vélhetően a tapaszatalati

tőke átcsoportosításával felderítő kapacitása, képességei is – jelentősen csökkentek.469

Valószínűleg az Nemzeti Számonkérő szervezet felállítása, és az azzal kapcsolatos áthe-

lyezések időigényességével magyarázható, hogy a csendőrség központi nyomozó pa-

rancsnokságának személyi ügyeinek rendezésére csak nagyjából egy hónappal a hunga-

rista hatalomátvétel után került sor.

1944. november közepén a parancsnokság élére Ferenczy László csendőr alezre-

dest, segédtisztjévé Lullai Leó László nyug. csendőr századost nevezték ki, míg az ál-

lambiztonsági ügyekben illetékes A) (államrendészeti) előadócsoport vezetője Bakonyi

István csendőr százados lett.470 Nem kizárt – bár erről nem rendelkezünk konkrét ada-

tokkal –, hogy Ferenczy alezredes kinevezését a németek vitták keresztül, akik meg

voltak elégedve a csendőrtiszt 1944 tavaszán/nyarán, a magyarországi zsidóság deportá-

lása során tanusított szolgálatkészségével.

468 ÁBTL V-141.630. 5. o., valamint Szakály: MKFV… 67. o.
469 ÁBTL SZ-2062. 54. o.
470 ÁBTL SZ-2062. 55. o.
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1944 november végén a központi nyomozó parancsnokság megkezdte áttelepü-

lését a Dunántúlra, miközben a törzsalosztály már november 20-a körül Répcelakra köl-

tözött. Az annak alárendelt A. (államrendészeti) és B. (bűnügyi) előadócsoportok csak a

szükséges létszámmal maradtak Budapesten és elsősorban adminisztrációs feladatokat

láttak el: heti helyzetjelentéseket továbbítottak Répcelakra, a törzsalosztály számára.

Emellett már csak kisebb súlyú állambiztonsági ügyekben nyomoztak, amelyek kiindu-

lópontját legtöbbször a baloldali mozgalmak illegális kiadványai képezték.

Ferenczy a nyomozó parancsnoksághoz „magával vitte” – a megszállástól datál-

ható, folyamatos és szoros együttműködéséből származó – német kapcsolatait is. Ezt a

beosztott csendőrnyomozók abból (is) érzékeltek, hogy közvetve egyre több munkát a

németek adtak ki számukra. Ferenczy december elején magához kérette az A. előadó-

csoportba beosztott Juhász István csendőr főtörzsőrmestert, akinek egy német eredetű

listát adott át, amelyen a gr. Pallavicini nevével jelzett királypárti mozgalom tagjai sze-

repeltek. Juhász parancsot kapott, hogy gyűjtse be és hallgassa ki a listán szereplőket.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálatok során bizonyítékot nem sikerült találnia arra vonat-

kozóan, hogy az állambiztonságot veszélyeztető, aktív mozgalmi tevékenységet fejtenek

ki, az elfogottakat szabadon bocsátották.

A Szálasi-kormány idején a M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó Parancs-

nokságának szervezeti felépítésén mindössze annyiban változtattak, hogy az annak alá-

rendelt vasúti szárnyat, osztállyá bővítették. A vasúti csendőrség átszervezését elsősor-

ban a fokozódó katonai szállítások és a kitelepített menekültek tömege révén elszaporo-

dó bűncselekmények indokolták. A belügyminiszter 1944. december 1-jei hatállyal

(30.960/Res. XX. 1944. számú rendeletével) intézkedett a M. Kir. Csendőr Vasúti Osz-

tályparancsnokság felállításáról. A vasúti csendőrséget – a meglevő mellett – egy újabb

szárnnyal (Budapest) erősítették meg, amelynek feladata a MÁV objektumainak (sze-

mély- és teherpályaudvarok, műhelyek stb.) védelme volt.

A vasúti osztály 1. szárnya a fontosabb helyeken karhatalmi őrsöket szervezett,

amelyet egy-egy hivatásos csendőr-tiszthelyettes vezetett, beosztottai – többnyire – a

csendőrséghez bevonultatott MÁV tisztviselők voltak. Ezen utóbbiak fizetéséről, kikép-

zéséről és felszereléséről (beleértve az előírások szerinti felfegyverzést is) a MÁV-nak

kellett gondoskodnia.
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A vasúti osztály 2. szárnya (Budapest) az eredeti szárny-parancsnokság feladata-

it látta el: a meglevő vasúti őrsöket irányította, hivatásos csendőri állománnyal.471

A megerősített vasúti csendőrség későbbi történetéről nem rendelkezünk adatokkal, a

MÁV alkalmazottainak célzott bevonultatására feltehetően – összefüggésben a közigaz-

gatás németországi áttelepítésével – a későbbiekben is sor került. A vasúti csendőrség

megerősítésével a csendőrség központi nyomozó parancsnokságának szervezeti felépí-

tése 1944. december közepén az alábbi képet mutatta472:

M. KIR. CSENDŐRSÉG KÖZPONTI NYOMOZÓ PARANCSNOKSÁG

- parancsnok: Ferenczy László csendőr alezredes

- parancsnokhelyettes: Dr. Lullai Leó László csendőr százados

TÖRZSALOSZTÁLY

- parancsnok: Kun László csendőr százados [?]

A. (államrendészeti) előadó csoport (pk.: Bakonyi István csendőr százados)

B. (bűnügyi) előadó csoport (pk.: Fadgyas László csendőr főhadnagy)

HÍRKÖZPONT

- parancsnok: Simonyi József csendőr alezredes

BŰNÜGYI LABORATÓRIUM

- parancsnok: Székely Frigyes csendőr százados [?]

VASÚTI OSZTÁLY

- parancsnok: Németh László csendőr százados [?]

1. szárny: Budapest (pk.: n. a.)

2. szárny: Budapest (pk.: n. a.)

REPÜLŐTÉRI SZÁRNY

- parancsnok: n. a.

471 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) K-475. 1. csomó, B/C tétel, o. n.
472 ÁBTL SZ-2062. 92-93. o. Juhász István terjedelmes feljegyzésében az egyes szervezeti egységek veze-

tőiként csak néhány csendőrtisztet nevesítenek (1944. december közepére vonatkozó állapot). A hiány-

zó neveket a Magyar Királyi Csendőrség 1944. évi zsebkönyvéből pótoltam, amely a német megszállás

előtti állapotokat tükrözte. Ezen utóbbiakat [?] jelöltem.



193

Ferenczy alezredes, a csendőrség központi nyomozó parancsnokságának pa-

rancsnoka december 23-án követte a törzsalosztályt Répcelakra. A csendőrnyomozók

irányítását Budapesten helyettese, Dr. Lullay Leó László százados vette át, aki a város

csaknem teljes bekerítését követően (25-én) parancsot adott, hogy a nyomozó parancs-

nokságot a Böszörményi úti központból telepítsék át a Várba, a központi illetményhiva-

tal épületébe. Az ostrom következtében a budapesti pályaudvarok őrzése feleslegessé

vált, így a vasúti osztály ki nem telepített állománya képezte a parancsnokság karhatal-

mi részét. A vasúti csendőröket az ostrom első napjaiban a MÁV központi épületében

gyűjtötték össze.

Az átköltözés  még folyamatban  volt,  amikor  Lullait  felkereste  a  svéd  követség

egyik vezető munkatársa – feltehetően Raoul Wallenberg követségi titkár – és arra kér-

te, hogy a nyilas csőcselék pusztításait megelőzendő vezényeljen csendőrnyomozókat a

városban lévő külképviseletek védelmére. Lullay százados habozott: nem mert felsőbb

parancs nélkül eleget tenni a diplomata kérésének. Az egyik csendőrnyomozó – aki

kapcsolatban állt a M. Kir. Fővezérség Különleges Csoportjával – a svéd követség tiszt-

viselőjét elvitte Mikó Zoltánhoz, a különleges csoport parancsnokához. Mikó százados

készséggel kiállította a Lullai által igényelt felsőbb parancsot, amelynek eredménye-

képpen attól kezdve hat-nyolc csendőr őrizte a svéd, törtök, svájci, spanyol és vatikáni

követségek épületét.

1945 januárjától kezdve egyre gyakrabban fordult elő, hogy csendőrnyomozók

megszöktek a további, egyre feleslegesebbnek, kilátástalanabbnak tartott szolgálattétel

elől. Juhász István néhány társával a budapesti I. hadtest egyik ellátó oszlopánál húzta

meg magát, ahova egyiküknek Korondi Béla csendőr századossal fenálló ismeretsége

révén kerültek. Remélték, hogy a logisztikai csapattal át tudják vészelni a főváros teljes

elfogalása előtti utolsó napokta.

Korondit – Kudarral együtt – 1944 decemberében tartoztatta le a német SD,

majd amikor a Parlamentben őrizték, sikerült megszöknie, majd az ellátó oszlopnál el-

bújnia. Amikor a csendőrök hírét vették, hogy a Böszörményi úti laktanyát Zalasdy Fe-

renc csendőr alezredes (szolgálati helye nem ismert) alá rendelt néhány csendőr, honvéd

és egy német kisegység a végsőkig kíván védelmezni, elhatározták, hogy cselekednek.

Korondiék rávették az ellátó oszlop parancsnokát, hogy embereivel vegye át a laktanya

védelmét és adják meg magukat. A terv sikerrel járt: elhitették Zalasdyval, hogy vállal-

ják a kitartó harcot, rá és embereire nagyobb szükség lehet a Várban.
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A szovjetek 1945. február 5-én érték el a csendőrlaktanyát, amelyet Korondi és

Juhász révén egyetlen puskalövés nélkül foglaltak el. A csendőrség nyomozó parancs-

nokságának budapesti maradványai feltehetően a Várban estek fogságba, ahol a kitörés

után egyrészt az utóvéd szerepét bízták rájuk, másrészt az iratok (amelynek zömét az

ostrom előtt Répcelakra szállították) megsemmisítésére kaptak parancsot.473 Sajnos  a

parancsnokság Ferenczy alezredes vezetése alatt maradt, Dunántúlra kitelepült részeiről

nem rendelkezünk további információkkal. Valószínűleg a BM központi szerveivel

együtt később Németországba települtek, ahol a háború utolsó napjaiig fenntartották

formális működésüket.

473 ÁBTL SZ-2062. 58-59. o.
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IV. FEJEZET

RENDVÉDELEM A SZÁLASI-KORMÁNY IDEJÉN

4. 1.  A Magyar Királyi Csendőrség474

4. 1. 1.  A csendőrség 1944. október 15-16-án

A hungarista hatalomátvétel előkészületeinek részeként mind a honvédség, mind

pedig a rendvédelmi szervek nyilas-szimpatizáns tisztjei bekapcsolódtak az „átállás”

tervezési munkálataiba. Honvédségi vonalon a párt részéről Csia Sándor tartotta a kap-

csolatot a Porzezinsky György vk. alezredes, a 7/ö vkf. osztály és a hadihíradás vezetője

köré csoportosuló tisztekkel (Andreánszky Jenő alezredes, dr. Bán Mihály vk. ezredes,

Szávay Sándor vk. ezredes és Sáska Elemér vk. ezredes), akiknek a feladata a hatalom-

átvétel honvédségi biztosításának tervezése és megszervezése volt.475

Rendvédelmi kérdésekben a párt részéről a kiszemelt belügyminiszter, Vajna

Gábor tartotta a kapcsolatot, ám a hatalom megszerzésére tett előkészületek során a

csendőr- és rendőrtisztek nem annyira a tervezésben, mint inkább az információszerzés-

ben jeleskedtek. Az általuk szerzett ismereteket Vajna átadta Csiának, ő pedig továbbí-

totta azokat Porzezinsky csoportja számára. A konkrét tervezési munkálatok megkezdé-

sére és a szükséges előkészületek megtételére Szálasi 1944. szeptember 13-án adott uta-

sítást mind a Porzezinsky-féle katonai vonalnak, mind a Kovarcz Emil által irányított

hungarista karhatalmi szerveknek.

474 A Magyar Királyi Csendőrség 1944-1945-re vonatkozó iratanyaga szinte teljes egészében hiányzik.

Egyes információk szerint egy részét a szovjetek vitték magukkal és az iratok egy nagyobb kontingense

ma valahol az orosz levéltárakban lapul. Az időszakra vonatkozó források döntő hányada nem egykorú

irat, hanem a háború után – az emigrációban, illetőleg a magyarországi eljárások során – keletkezett be-

számoló. A testület történetének, azon belül második világháborús szerepvállalásának teljes feltárása

még várat magára. A szervezet történetéhez lásd: Dr. Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség ok-

nyomozó története. (Cleveland, 1980. A továbbiakban: Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség…), Csa-

pó Csaba: A M. Kir. Csendőrség története 1881-1914. (Pécs, 1999.), Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi

Csendőrség története a két világháború között. (Pécs, 2002.), valamint Szakály Sándor: A magyar tá-

bori csendőrség története. (Budapest, 2000. A továbbiakban: Szakály: A magyar tábori csendőrség…).
475 HL Personalia 230. doboz, 10. o.
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1944. szeptember 28-án a Vajnával kapcsolatot tartó csendőrök (kilétük nem is-

mert, Orendy és Láday nem tartózkodott Budapesten) értékes információt juttattak el a

németekhez és a hatalomátvétel tervezését – „szükség esetén” – végző katonatisztekhez.

Csendőrnyomozók megállapították, hogy Faragho Gábor vezérezredes, a Magyar Kirá-

lyi Csendőrség és (1944. július 1-jétől) Rendőrség felügyelője a közzétett hírekkel el-

lentétben nem tartózkodik vidéki, határmenti birtokán.476 Bár eltűnésének okairól nem

rendelkeztek bizonyítóerejű információkkal, tekintettel a felügyelő Moszkvában, kato-

nai attaséként eltöltött éveire nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy hová, és milyen cél-

lal távozott. A kormány fegyverszüneti szándékairól csak pár nappal később kerültek

konkrét adatok a németek és a nyilasok birtokába.

Faragho elutazása után az előkészületek felgyorsultak. A katonai csoport tétele-

sen számba vette a Budapesten és környékén tartózkodó honvéd, illetve karhatalmi ala-

kulatokat, amelyeket parancsnokaik és tisztjeik alapján aszerint kategorizálták, hogy

melyek a (1.) teljesen megbízhatóak, a (2.) bizonytalanok  és melyek azok, amelyek (3.)

velük szemben állnak (ilyen a felsorolás szerint nem volt). A rendvédelmi erők tekinte-

tében a galántai [1.] csendőr zászlóaljat (Láday volt alakulatát) és a rendőrség karhatal-

mi zászlóalját teljesen megbízhatónak, míg a 2. csendőr zászlóaljat és a M. Kir. Csend-

őrség felügyelőségét bizonytalannak tekintették. Szálasi elgondolása az volt, hogy a

hatalomátvételt Kovarcz Emilnek és a hungarista karhatalomnak kell fegyveresen bizto-

sítania, így a katonai (Csia) és a rendvédelmi (Vajna) vonal feladata elsősorban abban

állt, hogy elérjék, majd garantálják a beavatkozásra képes alakulatok passzivitását.477

Miközben a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom és a németek lázasan

folytatták az előkészületeket, a „másik oldalról”, a csendőrséget – minthogy a kiugrási

kísérlet biztosítására kidolgozott tervek szinte nem is léteztek – semmilyen, a proklamá-

cióval összefüggő eligazításban nem részesítették, sőt még a parancsnokok sem sejtettek

semmit a készülődő eseményekből. A testület felügyeletét Faragho távollétében helyet-

tese, vitéz Szabadhegyi Ferenc vezérőrnagy vette át. Rajta kívül legfelső szinten – te-

kintettel a csendőrség kettős minisztériumi alárendeltségére – a sorsdöntő október köze-

pi napokban utasítási joggal rendelkezett báró Schell Péter belügy- és Csatay Lajos

honvédelmi miniszter is.

476 HL Personalia 230. doboz, 11. és 22. o.
477 HL Personalia 230. doboz, 13. o.
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Október 15-16-án a proklamáció elhangzását követő magatartás vonatkozásában

egyikük sem adott ki egyöntetű parancsot a csendőrség számára. Így a csendőralakula-

tok a hatalomátvétel eseményeinek sodrában gyakorlatilag saját belátásuk szerint csele-

kedtek. A Budapesten és vidéken lévő karhatalmi egységek körében ennek megfelelően

teljes volt a zűrzavar és a tanácstalanság.478 A területi alapon szervezett, budapesti I.

csendőrkerületi parancsnokság (parancsnoka: Halmy József ezredes) alárendeltségébe

tartozó csendőrségi erőkön és a testülethez tartozó központi intézményeken kívül Buda-

pesten, 1944. október 15-16-án több, karhatalmi célokra szervezett csendőrcsapat állo-

másozott.

Az országban ekkoriban a legnagyobb karhatalmi erőt a galántai csendőrzászló-

alj képviselte, amelynek részei 1944. október első napjaiban érkeztek (vissza) a főváros

térségébe.479 Budapesten emellett további két karhatalmi csendőrzászlóalj felállítása

volt folyamatban a Böszörményi úti csendőr laktanyában, Takács Sándor és Kara Lász-

ló csendőr századosok parancsnoksága alatt. Az utóbbiakat azonban – ellentétben a

galántai zászlóaljjal – nem a sorozott állományból, hanem a szovjetek által elfoglalt

területek hivatásos csendőri állományából, a csendőrőrsök és szárnyak legénységéből,

„improvizáltan” hozták létre.480

478 Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 280. o.
479 A karhatalmi sorcsendőr-zászlóalj felállítását 1942-ben Galántán kezdték meg, azt követően, hogy

Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter kiadta a karhatalmi szolgálatról szóló (115.645/eln.

20-942. számú) utasítását. A miniszter ebben a honvédség fokozott harctevékenysége miatt számolt a

hátország közbiztonságát súlyosabban veszélyeztető cselekményekkel (zavargások, lázongások, tünte-

tések), amelyek kezelésére a csendőrségnek fel kellett készülnie. A zászlóaljnak csak a tiszti állománya

állt hivatásosokból, legénységét sorozták. Csak katonai szolgálatukat töltötték a csendőrségnél, és ha-

gyományos rendvédelmi feladatokat (pl. járőrszolgálatot) nem kellett ellátniuk. A zászlóalj érintett volt

az ún. csendőrpuccsban is, amely során első ízben rendelték Budapestre. Az alakulatot  - a karhatalmi

feladatokhoz mérten – példásan felszerelték. 1944 decemberére hat századából három puskás, egy-egy

kerékpáros, nehézfegyver- (aknavetőkkel, géppuskákkal és páncéltörő ágyúkkal) és könnyű

harckocsiszázad volt, kiegészítve egy híradó- és egy árkász-szakasszal. A páncélosszázad 12 Ansaldo

kisharckocsival, illetve egy szakasz Csaba típusú páncélgépkocsival volt felszerelve, amelyek ugyan a

háború eme szakaszában már elavultnak számítottak, karhatalmi feladatokra kiválóan megfeleltek. A

zászlóalj első parancsnoka Czigány József csendőr alezredes volt, majd őt Láday István csendőr alezre-

des követte. Később, Szálasi kormányzása idején, mindketten vezető szerepet vállaltak.
480  Rektorral (vö. Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 281. o.) ellentétben úgy véljük, hogy a Bö-

szörményi úti laktanyában – Takács és Kara századosok parancsnoksága alatt – ekkor még csak két

karhatalmi század létrehozása volt folyamatban, amelyek a felállítás alatt lévő [2.] (valószínűleg a besz-
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Október 15-16-án Budapesten, jelentős, 1.500-2.000 főre tehető csendőr karha-

talmi  erő állt  rendelkezésre,  ám  ezek  a  kormányzói  proklamáció  elhangzása  után  sem

kaptak semmiféle eligazítást.481 Noha Faragho altábornagy egyik háború utáni vallomá-

sában482 arról  tett  említést,  hogy  a  csendőr  karhatalmat  október  elején  szándékosan,  a

kiugrás támogatására rendelték Budapestre, a valóság ennél sokkal árnyaltabb képet

mutatott.

Kijelenthető, hogy a proklamáció előkészítésében szerepet játszó, Horthy kor-

mányzó közvetlen környezetéhez tartozó szűk személyi kör 1944 októberére – a júliusi

„csendőrpuccs” és a csendőrségben eluralkodó német befolyás miatt (amelyről egyéb-

ként részben maguk is tehettek) – ahhoz már elvesztette bizalmát a testület iránt, hogy

sem alkalmazásával, akár csak a létfontosságú objektumok – pl. a rádió – védelménél,

számoljon, vagy egyáltalán merjen számolni.483

A fentiek fényében meglepő, hogy a kormányzó Kabinetirodája, amint értesült

ifj. Horthy Miklós elrablásáról, a helyzet megoldását (részben) a Budapesten állomáso-

zó csendőr karhatalomtól remélte. 1944. október 15-én, a déli órákban valaki az irodáról

(valószínűleg Ambrózy Gyula, a kormányzó kabinetirodájának főnöke) utasította a

galántai csendőrzászlóalj parancsnokát, Péterffy Jenő csendőr ezredest, hogy vezényel-

jen egy karhatalmi osztagot az Eskü térre, ahol tűzharc alakult ki a kormányzó fiának

testőrei és az őt elrabolni szándékozó SS-különítmény között. André László csendőr

százados, a kiküldött csendőrszakasz parancsnoka később így emlékezett:

„Októberben, a Ludovika Akadémián voltunk elszállásolva. Az akkori beosztá-

som a Csaba páncélgépkocsi szakasz parancsnoksága volt. Október 15-én sürgősen

hivat Péterffy ezredes a zászlóalj parancsnokom, akitől a következő parancsot kaptam:

tercei) csendőr karhatalmi zászlóalj részeit képezték. Andreánszky a feljegyzéseiben is csak két, az [1.]

galántai, valamint a [2.] karhatalmi csendőr zászlóaljat említi Budapest környékén. (A csendőr zászló-

aljak – megőrizve a testület területi jellegét – nem kaptak hadrendi számot. Elnevezésüket a felállítási

helyük, vagy korábbi működési területük után kapták. Később ez változott, de a hadrendi számozást

szabályozó központi utasítást nem bocsátottak ki.)
481 Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 281. o.
482 ÁBTL V-99.065. 5. o.
483 A csendőrség és általában a fegyveres erők mellőzésében, illetve a nyilasokkal való rokonszenvében

közrejátszhatott az is, amelyre Andreánszky Jenő világított rá emlékirataiban (HL Personalia 229. do-

boz). A fegyveres erők tagjai a Horthy korban szigorú antibolsevista nevelésben részesültek és meg

voltak győződve arról, hogy a Szovjetunióval való esetleges fegyverszünet után, egy lehetséges balol-

dali kormányzás esetén sorsuk kedvezőtlenre fordul, korábbi tetteikért felelősségre vonhatják őket.
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„Azonnal szereljél fel két páncélgépkocsit, teljes lőszer kiszabattal és a legsür-

gősebben vezessél le az Eskü tér 11. sz. alá, ahol ifj. Horthy Miklós Tito megbízottaival

tárgyalva a Gestapo fogságába esett és tudomásunk szerint még ott van. Feladatod, ifj.

Horthy Miklóst kiszabadítani a Gestapo fogságából. Végeztem.” Először a meglepetés-

től nem tudtam szóhoz jutni, hiszen ez egy katonai és politikai feladatnak hangzott, amit

ennyi felvilágosítás után, hogyan tudtam volna ellátni az én nyolc oldalfegyveres csend-

őrömmel. Erre jelentettem, hogy kérek bővebb felvilágítást. Mire ezredesem hangot vál-

toztatva közli, sajnálom Laci fiam, többet nem tudok, ezt is most kaptam, mint parancsot

a Kabinetirodától. Tegyél belátásod szerint.

Letisztelegtem és távoztam. Nem rohanva, csak annyira amennyire a közúti for-

galom megengedte, leértünk az adott címhez. Útközben átgondoltam, hogy mit is fogok

csinálni, ez egy roham szakasznak lenne a feladata nem pedig két páncélgépkocsié.

Ahogy leértünk látom, hogy a tér már is egy honvéd alakulattal van körülvéve. Megkér-

dezem az egyik honvédet, hogy milyen alakulathoz tartozik. Jelenti, hogy a gépkocsizó

gyalogezredhez és Vaska ezredes [helyesen: Vaska István alezredes] a parancsnoka.

Mindjárt megkerestem és jelentettem, hogy milyen feladattal lettem kiküldve. Er-

re az ezredes úr közli, hogy elkéstem mivel az események már korábban lezajlottak. Rö-

vid tűzharc után, ahol egy testőr és egy SS katona meghalt. A németek behatoltak az

épületbe és a harmadik emeleten tárgyaló ifj. Horthyt szönyegbe csavarva kivitték az

épületböl és ismeretlen helyre távoztak. Ezután kértem további parancsot, közölte, hogy

foglaljak tüzelöállást a tér két sarkánál és várjak. A várakozás közben sétálva hallom,

az ablakokba kitett rádiokon keresztül a Kormányzó Úr beszédét amiben tűzszünetet kér

az oroszoktól. Ezt hallva szó nélkül azonnal ott-hagytam az Esküteret és bevonultam a

Ludovikán lévő zászlóaljamhoz.

Itt már nagy sürgés forgás volt a hír hallatára  és tisztigyülésen úgy döntöttünk,

hogy azonnal átmegyünk Budára ahol kedvezöbb feltételek voltak az esetleges harcok-

hoz. Kb. a híd közepéig jutott a zászlóalj, amikor egy tiszti járőr kocsival utolért és

azonnal vissza rendelte az egész csapatot a Ludovikára, azzal, hogy új kormány alakult

és tovább folytatjuk a harcot. A hatalom átvétele megtörtént és mi – mint eddig is – to-

vább teljesítettük a parancsokat, amit az új kormány adott ki. Mi itt már különben is

mint egy harcos alakulat szepeltünk nem pedig mint egy közbiztonsági csendőr egység.

Tehát katonák voltunk.”484

484 Dr. André László volt csendőr százados levele a szerzőhöz. (2006. június 27.).
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Aznap délután 16.00 és 16.30 között a Böszörményi úti csendőrlaktanyából

Temesváry Endre vezérőrnagy a csendőr és rendőr karhatalom parancsnoka jelentette a

miniszterelnökségnek, hogy – rendőrségi forrásból származó információi szerint – né-

met-nyilas egységek indultak a Magyar Rádió elfoglalására. Lakatos miniszterelnök a

hír hallatán személyesen adott parancsot Temesvárynak, hogy a vezénylete alatt álló

csendőr karhatalmi erőkkel azonnal vonuljon ki a rádió épületéhez. Elkéstek: pár óra

múlva Temesváry maga jelentette telefonon a miniszterelnökségnek, hogy a németek

már megszállták az épületet.485

Noha a kormányzói proklamációt követően néhány órán belül már látni lehetett,

hogy a kiugrási kísérlet kudarcra ítéltetett, 22.00 óra körül Temesváry Endre vezérőr-

nagy, a csendőr és rendőr karhatalom parancsnoka jelentette a Belügyminisztériumnak,

hogy a karhatalmi csendőrség hű a kormányzóhoz. Ezért másnap, a kora reggeli órák-

ban a németek letartóztatták a csendőrtábornokot, azaz inkább „érte mentek”. Néhány,

valószínűleg a német Biztonsági Szolgálathoz tartozó SS-katona mindennemű ellenállás

nélkül bejutott a csendőrök által zsúfolt Böszörményi úti laktanyába, ahol a vezérőrna-

gyot őrizetbe vették, és kihallgatásra a Svábhegyre szállították. Temesváryt október 18-

án engedték szabadon, majd azonnal jelentkezett Beregfy honvédelmi miniszternél, aki

letétette Szálasira a miniszterelnöki esküt és – meglepő fordulatként – tudatta vele, hogy

kinevezik a csendőrség felügyelőjévé.486

A nyilas korszak csendőrfelügyelőjének 1944. október 15-16-i magatartása a

mai napig tisztázatlan. Háború utáni népbírósági eljárása során kérdőre vonták, hogy bár

lehetősége lett volna az ellenállásra, mégsem tette és a csendőröktől hemzsegő lakta-

nyában hagyta magát a németek által őrizetbe venni, majd szabadulása után mégis –

megmagyarázhatatlan okokból – önként jelentkezett szolgálattételre.487 A németek való-

színűleg azért hallgatták ki, mert a kiugrási kísérletet megelőzően Temesváryra bízták a

csendőr karhatalom irányítását, így részben neki kellett volna a proklamációhoz kapcso-

lódó biztosítási feladatokat, objektumvédelmi intézkedéseket végrehajtania. (Ám a fel-

adat végrehajtásához további információkat nem osztottak meg vele.)

485 A Szálasi-per… 512-513. o.
486 ÁBTL V-99.065. 4-5. o.
487 Vö. (szerző nélkül): Miért nem koncoltatta fel a német járőrt Temesváry vezérőrnagy? – Vádirat a

nyilasok karhatalmi főparancsnoka ellen. In: Népbírósági Közlöny, 1946. évi (II. évf.) 9. szám (március

2.), 4. o.
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Noha nem tudjuk, hogy Temesváryt a kiugrási kísérlet részleteibe egyáltalán be-

avatták-e (valószínűleg nem), az általa vezetett csendőr és rendőr karhatalom október

15-16-án gyakorlatilag passzív volt, s miután a német kihallgatások során tisztázódott,

hogy ő maga legfeljebb csak szóban, s tettekben nem támogatta Horthyék kiugrási kí-

sérletét, szabadon bocsátották.

A sorsdöntő október 15-16-án a Budapesten lévő csendőr és rendőr alakulatok

egyik oldalon sem vettek részt az eseményekben. Nem támogatták sem a fegyverszüneti

szándékot, sem annak meghiúsítását, holott akadt példa arra, hogy egyes honvédcsapa-

tok (pl. a 9. gyalogezred II. zászlóalja, amely később Szálasi testőrségét alkotta) a kor-

mányzónak tett eskü ellenére nyilas karszalagot öltöttek. A Budapesten állomásozó

galántai zászlóalj néhány hungarista érzelmű tisztje a hatalomátvételt követő napon,

október 17-én felkereste a Belügyminisztérium új államtitkárát, korábbi parancsnoku-

kat.

Láday később következőképpen emlékezett: „Amikor október 17-én Orendy la-

kására érkeztünk a harctérről ott értesülve hazaérkezésünkről, ebédelés közben felkere-

sett Malonyai László százados és Pálffy főhadnagy a galántai zászlóaljtól és elmesélték

az október 15-16-iki eseményeket. Az elbeszélésből látható volt, hogy különös szerepe a

zászlóaljnak nem volt, mert sem mellette, sem ellene tulajdonképpen nem tett semmit.

Malonyai kérte, mivel úgy tudja én csendőr felügyelő leszek, mert azt beszélik, hassak

oda, hogy a galántai zászlóalj hordhassa a nyilas karszalagot. Erre mondottam, hogy

majd a dolgok után nézek és azt is el fogom rendelni, hogy a zászlóalj nyilas köszöntés-

sel tisztelegjen. Innen kerülhetett az a hír, hogy ezt el is rendeltem, holott ehhez jogom

nem lett volna, tehát nem is tehettem meg. Egyébként a nyilas köszöntés később a hon-

védségnél és a közbiztonsági szerveknél szabályoztatott Honvédelmi Minisztériumi ren-

delettel.”488

4. 1. 2. Változások a csendőrség vezetésében – A felügyelők és a kerületi parancsnokok

A Szálasi-kormány alatti csendőrség vezetői közül Temesváry Endre vezérőr-

nagy volt az első, aki az új kormánytól megbízást kapott. Az eddigi „kettős”, a csendőr-

ség és rendőrség felügyelője szolgálati állás helyett, az ismét különválasztott csendőr-

488 ÁBTL V-130.792. 107-108. o.
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felügyelői beosztás jelezte, hogy a rendőrség és a csendőrség irányítását a Szálasi-

kormány új alapokra kívánja helyezni. Pár napon belül a rendőrség felügyelőjévé

Hódosy Pál nyugállományú ezredest nevezték ki (szóban 1944. október 20-a körül, „pa-

píron” november 27-i hatállyal489), míg Faragho altábornagy utódlása, azaz a „csendőr-

ség és a rendőrség felügyelője” szolgálati állásra történő kinevezés személyügyi prob-

lémák miatt elhúzódott.

A csendőrség vezető beosztásainak betöltésére – ahogy a belügy és tágabb érte-

lemben az államigazgatás más területein is – a párt már 1944. szeptember elejére elké-

szíttette a megbízhatósági listát, amelyen feltűntették azon csendőrtiszteknek a nevét,

akiknek a jövőben vezető tisztséget lehet ajánlani. A névsor összeállításában jelentős

szerepe volt Láday István államtitkárnak is, akinek Vajnával folytatott egyik augusztusi

megbeszélése rávilágít a lista keletkezésének körülményeire:

„Ez alkalommal [1944 augusztusának egyik hétvégéjén] tárgyaltunk még arról

is, hogy a csendőr tisztikarban kik volnának azok a személyek, akik nyilas szempontból

megbízhatóak. Emlékezetem szerint Tölgyesy vőrgy. [Tölgyesy Győző csendőr vezérőr-

nagy, akkoriban a VIII. (Kassa) csendőrkerület parancsnoka]490, Hódosy ezds. [Hódosy

Pál nyugállományú ezredes, a csendőrség szabályzatszerkesztő és tanulmányi bizottsá-

gának elnöke] Abay alezredes [Abay Kálmán alezredes, a HM 20. (csendőrségi) osztá-

lyának előadótisztje], Perlaky szds. [dr. Perlaky Gyula főhadnagy, a csendőr híradó osz-

tályparancsnokság (Budapest) segédtisztje] és még egy pár olyan úrnak a nevéről volt

szó, akikre már nem emlékezem. Beosztás tekintetében szó nem került csupán Hódosy és

Tölgyesy ezredesekről, előbbi a rendőrség parancsnokául, utóbbi a csendőrség pa-

rancsnokául jelentkeztetett.”491

A névsorban szereplő csendőrtiszteket az október 16-át követő napokban egy-

más után hívták be a Belügyminisztériumba, ahol Láday István csendőr ezredes, belügyi

államtitkár tájékoztatta őket a kialakult helyzetről és új beosztásukról.

489 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. december 2-i (276.) szám. 1. o., valamint Belügyi Közlöny.

1944. évi december 10-i (51.) szám, 1738. o.
490 A felsorolt személyek 1944 augusztusi beosztásaihoz felhasznált források: Szakály Sándor: A magyar

katonai felső vezetés 1938-1945. (Budapest, 2003. A továbbiakban: Szakály: MKFV…), valamint [Hi-

vatalos kiadás.]: A magyar királyi csendőrség 1944. évi zsebkönyve. (Budapest, 1944.).
491 ÁBTL V-130.792. 76. o.
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A listára és a hatalomátvétel utáni kinevezésekre Czigány József, (1944. novem-

beréig) a M. Kir. Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságának parancsnoka a

következőképpen emlékezett vissza egyik, háború után készült tanúvallomásában:

„Ezen a listán mint a tanulmányi bizottság [helyesen: m. kir. csendőrség sza-

bályzatszerkesztő- és tanulmányi bizottsága] helyettes vezetője szerepeltem. Ezt azonnal

közöltem Kudarral, azzal a megjegyzéssel, hogy betegségem alatt, valamint alárendelt

beosztásom miatt úgyis le fogok mondani. Kudar azt mondotta, hogy feltétlen maradni

kell. Másnap felhívattak Láday államtitkárhoz, s ő tudomásomra hozta, hogy családi

körülményeimre való tekintettel nem mellőztek. Én bejelentettem, hogy nem vállalom a

beosztást, különben is beteg vagyok. Láday azt mondotta, hogy még a nyugdíjasokat is

behívják és Németországba vezénylik. Nyolc napig semmi nem történt majd értesítést

kaptam, hogy Szombathelyre kell mennem, mert az oda összegyűjtött csendőrség ellátá-

sát és továbbindítását nekem kell megcsinálni. A honvédségnél elintézték, hogy kocsit

kapjak s így leutaztam […], ahol utasítást kaptam a III. csendőrkerület ideiglenes veze-

tésére, mint rangidős tiszt.”492

A nyilasok hatalomra kerülése után a csendőrkerületek vezetőit nagyrészt levál-

tották, illetve más beosztásba helyezték, helyükre fokozatosan a számukra megbízha-

tó(bba)kat nevezték ki. Bár a csendőrkerületeket493 – a honvédség hadtesteihez hasonló-

an – területi alapon szervezték, és számos csendőrkerület, illetőleg annak részei 1944.

október 16-án már szovjet megszállás alatt állt, a parancsnokságok többsége gyakorlati-

lag a háború utolsó napjáig folytatták (formális) működésüket, és a Vörös hadsereg elő-

renyomulásával párhuzamosan településről településre húzódtak vissza Magyarország,

majd a Harmadik Birodalom egyre nyugatabbi területeire.

A csendőrségi iratállomány szinte teljes hiánya miatt, a háború utáni beszámo-

lókból csak néhány parancsnokság „útvonalát” ismerjük. 1944. október 16-án már szov-

jet megszállás alatt volt a szegedi V., a debreceni VI., a miskolci VII. csendőrkerület

területének jelentős része, valamint elfoglalták a két erdélyi kerületet, a kolozsvári IX-et

és a marosvásárhelyi X-et. A hungarista hatalomátvétel után az egyes csendőrkerületek

vezetésében bekövetkezett személyi változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

492 ÁBTL V-141.690. 70. o.
493 A Magyar Királyi Csendőrség területi szerveinek, Magyarország hadszíntérré válása előtti szervezeti

felépítéséhez lásd az 10. sz. mellékletet.
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ParancsnokCsendőrkerület

1944. október 16. előtt 1944. október 16. után

I. csendőrkerület (Budapest) Halmy József Zámbory Árpád

II. csendőrkerület (Székesfehérvár) Sellyey Vilmos n. a.

III. csendőrkerület (Szombathely) Orbán László Czigány József

IV. csendőrkerület (Pécs) Hajnácskőy László (10. 25-ig) n. a.

V. csendőrkerület (Szeged) Liptay László Nagy Jenő (12. 15-től)

VI. csendőrkerület (Debrecen) Szilády Gyula Gyulay Ödön (12. 23-tól)

VII. csendőrkerület (Miskolc) Kiss Jenő Rezsőházy Boldizsár

VIII. csendőrkerület (Kassa) Tölgyesy Győző Sáróy Kálmán

IX. csendőrkerület (Kolozsvár) Paksy-Kiss Tibor Péterffy Jenő

X. csendőrkerület (Marosvásárhely) Dr. Papp János III. n. a.

A Moszkvában tárgyaló Faragho Gábor, a csendőrséget és a rendőrséget fel-

ügyelő tábornok pótlásáról csak később, 1944. november elején tudott intézkedni a

csendőrség személyzeti ügyeiben illetékes Honvédelmi Minisztérium, ugyanis a beosz-

tásra a nyilaskeresztesek által korábban kiszemelt Kozma István altábornagy a nyár kö-

zepén szerzett sebesüléséből még nem épült fel. Végül Finta József altábornagy, a VII.

hadtesthez beosztott tábornok mellett döntöttek, akit 1944. november 5-én rendeltek fel

a HM-be, ahol Beregfy honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka (HM és

Hfp.) közölte vele új beosztását.

Finta először nem akarta elvállalni a megbízatást. Arra hivatkozott, hogy mint

katona nem ért a rendvédelemhez, és kérte, hogy korábbi szolgálati helyén maradhas-

son. Beregfy a kérést elutasította azza az indokkal, hogy a nemzetvezető elhatározta a

rendőrség „katonásítását”, és az átszervezés folyamatát – mint tapasztalt katona –

Fintának kell ellenőriznie.494

Finta kinevezésével gyakorlatilag letették az alapjait azoknak az intézkedések-

nek, amelyek a rendvédelmi szervek centralizált irányítását célozták, mivel az altábor-

nagy alárendeltségébe tartoztak a csendőrség (Temesváry Endre vezérőrnagy) és a

rendőrség (Hódosy Pál nyugállományú csendőr ezredes) felügyelői, akik közvetlenül

ellenőrizték a két testület katonai célokat szolgáló átszervezését. (A csendőrség és a

rendőrség új irányítási struktúrájához lásd az 11. sz. mellékletet.)

494 ÁBTL V-98.687. 62-63. o.



205

A rendvédelmi szervek együttes vezetésére tett kísérleteket katonai szükségletek

váltották ki, amit már az is kellően érzékeltetett, hogy a nyilas vezetés a folymatot kato-

násításnak nevezte. A rendvédelem centralizációját leképezte a csendőrséget irányító két

minisztérium átalakított szervezeti felépítése is. A M. Kir. Belügyminisztérium – koráb-

ban részletesebben ismertetett – átszervezése során ennek megfelelően a (XX.) csendőr-

ségi osztályt összevonták a (VI.) rendőrségi osztállyal, amely így VI. (rendőrségi és

csendőrségi szolgálati) osztályként (vezetője: Beőthy Kálmán csendőr ezredes) folytatta

tevékenységét.495

1944. december 4-ére Vajna belügyminiszter egy nagyobb szabású értekezletet

hívott  össze  a  rendvédelmi  testületek  vezetői  számára,  amelyre  a  rendőri  és  csendőri

vezetőkön kívül meghívták a párt képviselőit is. Az értekezleten Láday államtitkár is-

mertette a Tábori Biztonsági szolgálatról szóló utasítást, majd ezt követően a megjelent

csendőri vezetők (a kerületek és a központi szervek parancsnokai) félrevonultak és kü-

lön folytatták tanácskozásukat.

Ezen bemutatkoztak a felügyelők (Finta altábornagy, Hódosy ezredes és

Temesváry vezérőrnagy), akik nagy vonalakban vázolták a két testület átszervezésére

vonatkozó nyilas elvárásokat.496 Kifejezeték Szálasi határozott elképzelését arra nézve,

hogy a rendőrséget a csendőrséghez hasonló katonailag szervezett őrtestületté kell át-

szervezni, miközben folytatni kell a csendőr (karhatalmi) zászlóaljak szervezését is.

Szálasi, 1944. október 26-i belügyminisztériumi látogatása során ismertetett elvárása

mögött valóban katonai célok húzódtak meg, hiszen a rendvédelmi testületek katonai

alkalmazásával kiválthatóak voltak a front mögöttes területein, főképp rendfenntartó

célokkal állomásoztatott csapatok, amelyeket így az első vonalakban lehetett bevetni.

Szálasi elképzelése „jól hangzott” ugyan, de a valóságban nem volt életképes,

tekintettel arra, hogy – mint azt később részletesebben ismertetjük – a csendőr karha-

talmi zászlóaljakat a katonai parancsnokságok sokszor az első vonalakban vetették be,

ahol a harcok során, mivel harcászati feladatokra kiképzésük, illetve felszereltségük

elégtelensége okán alkalmatlanok voltak, többnyire felmorzsolódtak. A központi irányí-

tás, a rendvédelem centralizációjának megvalósítását – paradox módon – főképp olyan

tényezők hátráltatták, amelyeket épp a nyilas kormány intézkedései váltottak ki.

495 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) K-775. 1. csomó, 4. tétel, 4. o.
496 ÁBTL V-141.630. 8. o.
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A rendfenntartó alakulatokkal például a mindenben elsőbbséget élvező katonai

parancsnokságok mellett, területi alapon később a hadműveleti kormánybiztosok is ren-

delkezhettek, amely számos összeütközést generált a kormánybiztosok, illetőleg a ha-

gyományos közbiztonsági szervek között. (A területileg „nem beépített” karhatalom,

azaz a csendőrzászlóaljak felett kizárólag a belügyminiszter rendelkezhetett, és ez csak

abban az esetben változott, ha a hadműveleti helyzet szükségessé tette a zászlóaljak

katonai parancsnokságoknak történő alárendelését.) A hagyományos és a katonai köz-

igazgatási intézmények közötti hatásköri viták csak 1945 januárjában rendeződtek, ami-

kor a kormány döntött a kormánybiztosi állások megszüntetéséről.497

A másik tényező, amely a hagyományos rendvédelmi szervek katonai feladatok-

ra történő, centralizált átszervezését hátráltatta, maga a Nyilaskeresztes Párt – Hungaris-

ta Mozgalom volt, tekintettel arra, hogy félkatonai szervezeteinek (Fegyveres Pártszol-

gálat) rendvédelmi szerepköre, és államigazgatásban elfoglalt helye – a párt belső vitái

és hatalmi konfliktusai miatt – mindvégig bizonytalan maradt, nem is szólva arról, hogy

jelentős mennyiségű eszközt vontak el más testületektől. A párt „fegyveres bandái” mi-

att eleve kialakuló tagoltságot tetézte, hogy a kormány – a rendőrség és a csendőrség

mellett a (köz)rendvédelem harmadik „szereplőjeként”, ugyancsak a M. Kir. Belügymi-

nisztérium alárendeltségében – 1944. november 25-én létrehozta a Fegyveres Nemzet-

szolgálatot (FNSZ) is.

A nyilas kormányzat rendvédelmi intézkedései kaotikus képet mutatnak és –

némileg leegyszerűsítve a folyamatot – kijelenthető, hogy noha a kormány államigazga-

tási szereplőként, a „hagyományos” testületek átszervezésére alapozott, centralizált

rendvédelmet igyekezett kiépíteni, valójában nem tudott (vagy nem akart) úrrá lenni a

párt által diktált, ideológiai-hatalmi érdekeken (modern kifejezéssel élve a „pártlob-

byn”), ami már önmagában (azaz háborús körülmények nélkül is) a kormányzati akarat

aláásását kellett, hogy eredményezze.

Források híján nem tudunk tiszta képet alkotni arról, hogy a csendőrségnél mi-

lyen, a szervezet működését befolyásoló intézkedések történtek 1944. október 16-a után.

Szálasi testülettel kapcsolatos egyetlen utasítása, hogy a karhatalmi zászlóaljak szerve-

zése fokozottabb tempóban folytatódjék, adott volt tekintettel arra, hogy az ország keleti

területeiről számolatlanul húzódott vissza az őrsök, azaz szolgálati hely nélkül maradt

őrszemélyzeti állomány.

497 MOL K-775. 1. csomó, 2. tétel, 3. o.
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Ennek ellenére az egykor közel 20.000 főt számláló testület állománya a háborús

viszonyok, a gyakori „helyben maradások” miatt jelentős mértékben csökkent, olyany-

nyira, hogy a zászlóaljak szervezése mellett már a hagyományos csendőri szervek meg-

erősítésére sem állt rendelkezésre elegendő, közrendvédelmi-katonai feladatokra kikép-

zett emberanyag. Gyakran előfordult, hogy rendőrökkel egészítették ki a csendőrség

állományát, sőt Vajna belügyminiszter a vasúti csendőrséget például a Magyar Állam-

vasutak tényleges szolgálatában álló, katonai szolgálatra kötelezett, katonai kiképzésben

részesült tagjainak behívásával erősítette meg.

4. 1. 3.  A Tábori Biztonsági Szolgálat és a rendvédelmi szervek

A Szálasi-kormány a tábori rendészeti szolgálat ellátását – összhangban Ma-

gyarország egészének hadműveleti területté nyilvánításával és az arcvonal folyamatos

nyugatra tolódásával – új alapokra kívánta helyezni. A Tábori Biztonsági Szolgálat

(TB) szervezését és a szabályzat kidolgozását Szálasi Vajna Gábor belügyminiszterre és

Baky László nyugalmazott belügyi államtitkárra bízta.498 Bakyt  később  kinevezte  a

gyakorlatban semmilyen érdemi funkciót, hatalmat nem jelentő, ún. Nemzetbiztonsági

Iroda vezetőjévé, ezzel is maga mellett kívánta tudni régi, nem szívlelt riválisát, akit

még későbbi országjárásaira is magával vitt.

A TB-re vonatkozó elképzelések kidolgozásába Szálasi közvetlenül is beavatko-

zott. A szabályzatot végül november 28-án jegyezte ellen Beregfy vezérezredes, honvé-

delmi miniszter és a vezérkar főnöke. Mivel az ország egésze hadműveleti területté vált,

a tábori biztonság rendszerében a rendvédelmi szerveket, a csendőrséget és a rendőrsé-

get is bekapcsolták. A szolgálat szervezésére vonatkozó rendelet első pontja rögzítette,

hogy  „a magyar királyi csendőrséget és rendőrséget és a tábori rendészeti szolgálat

ellátására hivatott egyéb szerveket Tábori biztonsági szervezetbe”499 összevontan, Tá-

bori Biztonsági Parancsok alá rendelték. A TB parancsnoka Finta József altábornagy, a

m. kir. csendőrség és rendőrség felügyelője lett, akit közvetlenül a Fővezérségnek ren-

deltek alá.

498 A Tábori Biztonsági Szolgálattal kapcsolatban fellelhető forrásokat közzétette és feldolgozta: Szakály

Sándor. In: Szakály: A magyar tábori csendőrség… 94-102. és 122-128. o.
499 Szakály: A magyar tábori csendőrség… 122. o.
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A Tábori Biztonság szolgálat intézménye lényegében egyesítette a „hagyomá-

nyos” katonai rendészeti szerveket a közrendvédelmi szervekkel, amelyeket így egysé-

ges, a hadműveleti területhez igazodó intézkedési jogosultságokkal ruháztak fel. Az

intézkedési jogok közé tartozott a „felkoncolási” jog is, amely azt jelentette, hogy „a TB

tagja jogosult agyonlőni a) a tetten ért, illetve körözött katonaszökevényt, hadiüzemi és

munkahadseregbeli munkásszökevékenyeket; b) ellenben köteles agyonlőni: a tetten ért

kémeket, fosztogatókat, erőszakos rombolást végzőket, lázadókat, zendülőket, megfuta-

modókat és az ellenséggel bármilyen egyetértésbe bocsátkozókat.”500

1945 elejére a TB ellátására vonatkozó szabályzato(ka)t ismertették a rendőrség

és a csendőrség szerveivel és csapataival501, amelyeknek – a Tábori Rendészeti szolgá-

lat teljes kiépítéséig – „hiánypótló” jelleggel gyakorta be kellett kapcsolódnia a katonai

rendészeti feladatok ellátásába. A Tábori Biztonsági Szolgálat néven összefogott rend-

védelmi szervek a fennmaradt jelentések azt tükrözik, hogy fel tudták mutatni a tőlük

elvárt  eredményeket.  A  TB  egyik,  1945  januári  jelentése  szerint  a  razziák  során  több

ezer katona-, munkaszolgálatos és hadiüzemi szökevényt tartóztattak le, akik közül 150

főt „koncoltak fel”.502

A közbiztonsági (azaz polgári rendvédelmi) szervek bekapcsolása a Tábori Biz-

tonsági Szolgálat komplex szervezetrendszerébe azt eredményezte, hogy a rendőrség és

a csendőrség a továbbiakban lényegesen kiterjesztett intézkedési jogosultságokkal látta

el közrendvédelmi feladatait. Az említett jelentés például a statáriális intézkedésekkel

kapcsolatban megjegyzi, hogy a „felkoncolási jog gyakorlása igen jótékonyan érezteti

hatását a közbiztonsági szolgálatban. E joggal csendőrségünk példát statuálóan él

is.”503

500 Szakály: A magyar tábori csendőrség… 97. o.
501 A M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének irataiból kiderül, hogy a Tábori Biztonsági Szolgálat

ellátásával kapcsolatban 1945 februárjában egy emlékeztetőt készítettek. Az 1500 példányban kinyom-

tatott tájékoztató füzetet valamennyi alsóbb és felsőbb szintű rendőri szervnek meg kellett (volna) kap-

nia. Az átvételt igazoló elismervények közül számos fennmaradt a parancsnokság iratai között, ám ma-

ga az Emlékeztető ezidáig nem került elő. Lásd: HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai,

21. doboz, szám nélküli iratok.
502 A jelentés adatait részletesen idézi: Teleki: Nyilas uralom… 275-276. o., valamint Szakály: A magyar

tábori csendőrség… 99. o.
503 Teleki: Nyilas uralom… 276. o.
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4. 1. 4.  A harcoló csendőrség – a karhatalmi zászlóaljak

A  Vörös  Hadsereg  a  M.  Kir.  Csendőrség  egyre  több  kerületét  foglalta  el,  és  a

testület területi szervei fokozatosan húzódtak vissza az ország nyugatabbi részeire. A

visszavonulás során a csendőrkerületi parancsnokságokat és azok közvetleneit (pl. a

nyomozó alosztályokat) – (egy ideig) megőrizve szervezetük intaktságát – folyamatosan

áttelepítették, míg az azoknak alárendelt szervek, az osztályok, a szárnyak és őrsök ál-

lományából karhatalmi alakulatok szervezését kezdték meg.

Ez a tendencia a tiszántúli és észak-erdélyi csendőrkerületek elfoglalása során

még számottevő központi irányítás nélkül zajlott, majd később – összhangban a Szálasi-

kormány ama szándékával, hogy a csendőrség minél nagyobb mértékben kapcsolódjon

be a hadviselésbe – már szabályozták, hogy a szovjetek által veszélyeztetett kerületek-

nek milyen módon kell visszavonulniuk és az egyes csendőri szerveknek (osztályok,

szárnyak, őrsök), hogyan kell átszerveződniük.504

A hungarista hatalomátvétel idején, október 16-án már négy karhatalmi célokra

szervezett csendőr zászlóalj létezett az országban, amelyek közül eredetileg mindössze

egyet (az [1.] galántait) állítottak fel karhatalmi feladatokra. A másik hármat – a kapos-

várit, a beszterceit és a székelyudvarhelyit – improvizáltan, a kaposvári kivételével első-

sorban a szovjetek elől visszahúzódott területi szervek, főképp a IX. (kolozsvári) és a X.

(marosvásárhelyi) kerület hivatásos állományából hozták létre, illetőleg kezdték meg

szervezésüket.

504 A csendőrkerületek visszavonulására és átszervezésére valószínűleg 1944 októberében kibocsátottak

egy egységes, valamennyi kerület számára mértékadó iránymutatást. Eszerint az egyes kerületeken be-

lül a csendőrség területi szerveinek osztályról-osztályra, őrsről-őrsre kellett visszavonulniuk a szovjetek

elől mindaddig, míg egy másik kerület határaihoz nem érnek el, ahol a megjelölt felvevő helyeken kar-

hatalmi alakulatokká kellet szerveződniük. Ennek során az osztályok csendőr karhatalmi zászlóaljpa-

rancsnokságokká, míg az őrsök csendőr karhatalmi századokká transzformálódtak, miközben a kerületi

parancsnokságok és azok közvetleneit mindaddig megtartották, amíg remény volt a kerület visszaszer-

zésére. A csendőrség iratanyagának hiánya miatt nem rendelkezünk részletes információkkal arról,

hogy ily módon, a második világháború alatt pontosan hány csendőr karhatalmi alakulat szerveződött.

(A csendőrség területi szervei számára kiadott egységes utasítás esetleges létezésére az I. [budapesti]

csendőrkerületi parancsnokság fennmaradt visszavonulási parancsából következtethetünk, amelyet

Rektor Béla tett közzé. In: Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 483-485. o.)



210

A kaposvári csendőr zászlóalj felállítását – a Dunántúlon és a Drávavidéken fo-

kozódó jugoszláv partizántevékenység elhárítására – 1944 nyarán kezdték meg. Állo-

mánya főleg a járőrtárs iskolák növendékeiből állt, a zászlóalj eredetileg a lenti, a

letenyei, a főherceglaki, valamint a kaposvári csendőr-tanszázadok összevonásával jött

létre. Közvetlenül a hungarista hatalomátvétel után, 1944. október 18-án a zászlóalj pa-

rancsnokává Reviczky Zsigmond csendőr alezredest nevezték ki.

Az alakulatot nem vezényelték Budapestre, így (az október 16-án meglevő zász-

lóaljak közül egyedüliként) elkerülte az ostrom jelentette megsemmisülést. 1944 végén

biztosító feladatokat láttak el a német-magyar vonalak mögött, majd 1945 januárjában,

Marcali térségében kapcsolódtak be a harcokba. Márciusra a zászlóalj századai átlago-

san 30-50%-os veszteséget szenvedtek, majd a Balaton és Magyaród község térségében

folytatott védelmi harcokban teljesen felmorzsolódtak. A zászlólalj maradványait beol-

vasztották a Szent László hadosztályba.505

A székelyudvarhelyi csendőr zászlóalj (amelyet Budapesten később még egy be-

regszászi csendőrszázaddal is megerősítettek) 1944. szeptember 12-én alakult kb. 300

fős létszámmal Szászrégenben. Az egység a kolozsvári IX. hadtest alárendeltségébe

került, majd az Észak-Erdélyből való visszavonulás során többnyire útbiztosítási, irányí-

tási feladatokat látott el. November elején vonultak Budapestre, ahol a Bolyai laktanyá-

ban szállásoltak el. A beregszászi század és egyéb pótlások a zászlóalj létszámát kb. 700

főre emelték, amely három századra tagozódott. 506

A besztercei zászlóalj létrehozásáról és történetéről alig rendelkezünk informá-

ciókkal. A rendelkezésre álló adatok alapján valószínű, hogy a marosvásárhelyi X.

csendőrkerület szerveiből – osztályai és őrsei állományából – állították fel 1944 szep-

temberében. A nyilas hatalomátvétel idején még folyt a zászlóalj szervezése, amelynek

két százada a Böszörményi úti laktanyában állomásozott. A zászlóalj december elején

kb. 320 főnyi legénységből állt. A töredékes információkból megállapítható, hogy kará-

csony környékén a német „Feldherrnhalle” páncélos hadosztály alárendeltségében vett

részt a Csömör környéki harcokban, ahol kisebb műszaki csapat-töredékek munkálatait

biztosították.507 Német iratok tanúsága szerint, 1945. január 7-én a zászlóalj még mindig

a  „Feldherrnhalle” magyar egységei között szerepelt, de ekkor már mindössze 87 fős

505 Rektor: A Magyar Királyi Csemdőrség… 285-286. o.
506 Pálfalvy Nándor: Esküszöm, hogy hű leszek. Vit. Kiss László élettörténete.  (Bp., 1990.) 68-72. o.
507 Számvéber Norbert: Adalékok a budapesti hídfőben harcoló magyar alakulatok harcértékéhez az

újabban hazatért levéltári források tükrében. In: Ad Acta (2001), 68. o.
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létszámot jelentettek.508 Az ostrom alatti alkalmazásról nem állnak rendelkezésre infor-

mációk, valószínűleg a frontvonal mögötti területeken láttak el biztosítási (forgalomirá-

nyítási, objektumvédelmi) feladatokat.

A hungarista hatalomátvétel után – részben a területileg szervezett őrsök, osztá-

lyok elvesztéséből adódó kényszer miatt, részben pedig a „totális hadviselés” érdekében

– tovább folytatódott a csendőr karhatalmi alakulatok szervezése. A főváros ostromáig,

immár a nyilas vezetésű honvédelmi és belügyi tárca felügyelete mellett további két

zászlóaljat állítottak fel. Budapesten így december elején már öt karhatalmi csendőr

zászlóalj, a galántai (pk.: Szily István csendőr őrnagy) a székelyudvarhelyi (pk.: Kiss

László csendőr alezredes), a besztercei (pk.: vitéz Pásztóhi Ernő csendőr alezredes), a

zilahi (pk.: Andrási Gyula csendőr őrnagy), valamint a pécsi (pk.: Gaál Lajos csendőr

alezredes) állomásozott.

Amikor Vörös vezérezredes, a vezérkar főnöke 1944. október 9-én elrendelte,

hogy a (budapesti) I. hadtest vezérkari főnöke (Horváth Sándor III. vk. alezredes), kezd-

je meg a főváros védelmének tervezését, a honvéd alakulatok mellett rendelkezésére

bocsátotta a Budapesten, illetve környékén állomásozó csendőr és rendőr alakulatokat

is.509 E döntés következtében a fővárosban lévő, harcászati alkalmazásra elégtelenül

kiképzett és felszerelt csendőr zászlóaljak, különböző csapatok alárendeltségében be-

kapcsolódtak a védelmi hadműveletekbe.

A szovjet gyűrű bezárása idején a Budapesten rekedt öt zászlóalj és további

csendőrcsapat-töredékek összesen mintegy 160 tisztet és 3.000 fő legénységet számlál-

tak.510 A városban bekerített csendőrségi erők parancsnokává 1944. december 23-án – a

VI. (debreceni) csendőrkerület korábbi vezetőjét – Szilády Gyula csendőr ezredest ne-

vezték ki.

A Vajna Gábor belügyminisztersége idején a főváros bekerítéséig felállított két

csendőr karhatalmi zászlóalj közül a zilahi szervezését valószínűleg Budapesten kezdték

meg 1944. november végén, december elején.511 Az állomány egy része korábban a

508 Számvéber Norbert (szerk.): Erőd a Duna mentén – A Budapestért 1944-45-ben folytatott harcok

katonai iratai a Hadtörténelmi Levéltárban. (Bp. 1999. A továbbiakban: Erőd…), 29. o.
509 Erőd…. 75. o.
510 Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. (Budapest, é. n. [1997.] A továbbiakban Ungváry: Budapest

ostroma…), 67. és 100.o., valamint Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 282. o.
511 ÁBTL V-146.090. 45. o.
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nagyváradi tanzászlóaljhoz tartozott,512 egyes adatok szerint a bánfihunyadi csendőr

század maradványait is beolvasztották zászlóaljba. A kiképzés már közvetlenül az ost-

romot megelőzően vette kezdetét: a zászlóalj december 20-án a Vérmezőn vett részt

harcászati gyakorlaton, majd egy héttel később már a 4. huszárezred leharcolt részeit

váltotta fel Csömör közelében.513

Később további védelmi harcokban vettek részt Káposztásmegyer környékén,

ahonnan a csupán karabélyokkal és néhány golyószóróval felszerelt, nehézfegyverek

támogatása nélkül bevetett csendőregység 1945. januárjának elején Újpestre vonult

vissza. A székesfőváros ostroma idején valószínűleg mindvégig a német

„Feldherrnhalle” páncéloshadosztály alárendeltségébe tartozott. Január első felében

harcolva vonultak vissza a lakott részeken a Belváros irányába. Eddigre már nem alkot-

tak egységes harcászati alakulatot, részeik a Lehel térnél, illetve a Révész utcánál kerül-

tek fogságba január közepén.514

A pécsi csendőr zászlóalj szervezése a kerület szovjet megszállása előtt vette

kezdetét 1944 november elején. A zászlóalj december 23-án érkezett a Böszörményi úti

csendőr laktanyába, majd azonnal bevetették őket a város budai oldala hézagos védel-

mének megerősítése érdekében.  Az óbudai téglagyárban lévő állásaikban január köze-

pén a galántai csendőr zászlóalj 3. százada váltotta fel őket, a legénységi állomány egy

része pedig dr. Tegzes Ernő parancsnoksága alatt Dél-Budán került bevetésre, ahol a

védekező harcokban fokozatosan felmorzsolódott.515 A pécsi lehetett az a magyar

csendőr alakulat, amelyet a 8. „Florian Geyer” SS-lovashadosztály alárendeltségébe

utaltak 1945. január közepén, Lágymányoson (a Duna és a Fehérvári út közötti szaka-

szon), együtt a belvárosi hungarista harccsoporttal.516 Miközben a pécsi zászlóalj részei

az első vonalakban harcoltak, a zöm, a zászlóalj-parancsnokság irányítása alatt továbbra

is karhatalmi feladatokat látott el a front mögöttes területein.517

512 ÁBTL V-145.705. 151. o.
513 Sőregi Zoltán: Magyar huszárok az ostromlott Budapest védelmében. In: Markó György (szerk.): Az

elsodort város. Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok 60. évfordulójára 1944/45. (Budapest,

2005.), 121. o.
514 ÁBTL V-146.091. 153. o.
515 ÁBTL V-145.705. 203. o.
516 vö. Ungváry: Budapest ostroma… 135.o.
517 Bús János - Szabó Péter: Béke poraikra. (Budapest, 2001.), 144. o.
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A Budapesten bekerített öt csendőr zászlóalj a városban folytatott védekező har-

cokban teljesen felmorzsolódott.518 Rádiójuk február 12-én hajnalban adta utolsó adását:

„Csendőr bajtársak! A királyi vár romjai között teljesen körül vagyunk zárva. Kenye-

rünk, vizünk már napok óta nincs. Életünkkel leszámoltunk, sorsunkat a jó Istenre bíz-

tuk. Ha nem éljük túl ezt a poklot, családunkról gondoskodjatok. Isten áldd meg a ma-

gyart! Éljen Magyarország! Éljen a Magyar Királyi Csendőrség!” Az előző este meg-

kezdődő ún. kitörés során a csendőr alakulatok maradványai is besoroltak, míg a

galántai zászlóalj jelentős része utóvédként a Várban, az egykori Honvédelmi Miniszté-

rium környékén maradt állásban. Később szovjet fogságba estek. Február 14-én hajnal-

ban a budai ostromgyűrűből kitörők közül mindössze 11 magyar érte el a saját vonala-

kat, köztük egyetlen csendőrtiszt, Komár Andor csendőr hadnagy volt.519

Budapest ostroma után, a dunántúli kerületek zsugorodásával további csendőr

zászlóaljak felállítására is sor került, ám ezek száma, története – az iratanyag hiányából

adódóan részletesen – nem ismert. Sorsuk szerteágazó. Számos rögtönzött csendőr ala-

kulatot német és magyar csapatok közé beékelve vetettek be a Vörös Hadsereg ellen. A

harcok során legtöbbször felmorzsolódtak, maradványaikat különböző honvéd csapa-

tokba olvasztották be. Előfordult, hogy a kisebb területi szervek a helyükön maradtak és

bevárták a szovjet csapatokat, majd – a fegyverek elcsendesedése után – továbbra is

igyekeztek ellátni a közbiztonsági feladatokat és a lakosság védelmét.

Akadt példa arra is, hogy az átszervezésre kiadott központi utasítást maguk a pa-

rancsnokok szabotálták el. Amikor például a szovjet csapatok 1945. márciusában betör-

tek a szombathelyi III. csendőrkerület területére, parancsot kaptak a belügyminisztertől,

hogy a törzs és a közvetlenek vonuljanak vissza birodalmi területre, míg az osztályok,

őrsök és szárnyak állományából alakítsanak csendőr zászlóaljakat. A kerület parancsno-

ka, Czigány József csendőr ezredes azonban nem engedelmeskedett az utasításnak és

miután értelmetlen véráldozatnak tartotta a csendőrök bevetését, hagyta, hogy aláren-

deltjei a saját belátásuk szerint cselekedjenek. Czigányt pár nappal később, már Német-

országban vonták tettéért felelősségre.520

518 A Budapesten bekerített csendőr zászlóaljak történetéhez lásd: Ravasz István: Csendőr alakulatok a

budapesti harcokban. In: Magyar Csendőr, 2005. évi (I. évf.) 1. sz., valamint Kovács Zoltán András –

Sőregi Zoltán: Adalékok a Budapest ostromában harcoló csendőr zászlóaljak történetéhez. (Megjele-

nés alatt.)
519 Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 285. o.
520 ÁBTL V-141.630. 7. o.
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4. 1. 5.  A főváros kiürítésétől a németországi kitelepülésig

Vajna Gábor belügyminiszter Budapest kiürítése tárgyában tartott 1944. decem-

ber 24-e délutáni eligazításán utasítást adott Zámbory Árpád csendőr ezredesnek, a bu-

dapesti I. csendőrkerület parancsnokának, hogy próbáljon meg minél több csendőrt át-

menteni a jövő számára, majd hozzátette: „katonát ki lehet képezni nyolc hét alatt hasz-

nálható csatárrá, de ahhoz, hogy valakiből használható csendőr váljék, hosszantartó

kiképzésen kívül évek tapasztalatára is szükség van”.521

Zámbory ezredes még az eligazítást megelőzően, december 11-én kiadta a visz-

szavonulásra vonatkozó utasítást, amelyben úgy rendelkezett, hogy az őrsök a kerület

nyugati határáig őrsről őrsre húzódjanak vissza, majd a II. (székesfehérvári) csendőrke-

rület határára érve a szárnyak karhatalmi század-, míg az osztályok karhatalmi zászlóalj-

parancsnokságokká szerveződjenek.

A belügyminiszter eligazításának megfelelően az I. csendőrkerület még 24-én

elhagyta állomáshelyét, és törzsével Tatára húzódott vissza, ahol fokozatosan csatlakoz-

tak hozzá a visszavonult, Budapest területéről kijutott csendőri szervek. A kerületnek

alárendelt két osztály, valamint a szárnyak és őrsök karhatalmi alakulatokká szerveződ-

tek. A budapesti osztályból Tatán létrehozták az 1./I., míg a gödöllői osztályból Győrön

az 1/II. karhatalmi zászlóaljparancsnokságot. A szárnyak karhatalmi csendőr század-

parancsnokságokká alakultak, megtartva a korábbi alárendeltségi viszonyokat.

Ennek megfelelően az 1/I. zászlóalj alá tartoztak a budapesti 1. (Kocs felállítási

területtel) és 2. (Mocsa), valamint a szentendrei (Naszály) szárnyból szervezett 1./1-3.

századok, míg az 1/II. zászlóaljnak rendelték alá a korábbi gödöllői (Győrszentmárton)

és jászberényi (Bőnyrét) szárnyakból létesített 1./4-5. századokat. Az I. (budapesti) ke-

rülethez tartozó kiskunhalasi lovas tan-alosztályt nem sikerült a visszavonulásról értesí-

teni ugyanis a csendőrség vezetésének tudta nélkül a honvédség már előzetesen a Du-

nántúlra szállította.522

521 Zámbory Árpád: A m. kir. Csendőrség alakulatai amerikai szolgálatban. (Grossmain, 1965.), 2. o.

Idézi: Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 288. o.
522 Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 484. o.
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A budapesti I. csendőrkerület elvesztésével 1944. december végére a tíz csend-

őrkerületből már csak négy, a szombathelyi III. egésze, valamint a székesfehérvári II., a

miskolci VII. és a pécsi IV. részei voltak magyar kézen. A parancsnokságok közül ek-

kor már csak a szombathelyi működött eredeti székhelyén a többi kerület törzsét külön-

böző dunántúli városokba – Győrbe, Szombathelyre, Mosonmagyaróvárra, Zalaeger-

szegre – telepítették. A területükett vesztett kerületi parancsnokságokat – feltehetően

annak reményében, hogy a visszavonulás csak átmeneti jellegű és hamarosan sor kerül

az elvesztett területek visszafoglalására – egy ideig „életben tartották” és 1945 elején

szintén a Dunántúl nagyobb településein működtek.

A keleti – erdélyi és tiszántúli – csendőrkerületek közül később, 1945 március

közepén számosat még magyar területeken felszámoltak, vagy – mint a IX. kolozsvári

és X. marosvásárhelyi – a főváros ostroma során morzsolódtak fel. Egy 1945. január 21-

i iraton már csak az I. (budapesti), a II. (székesfehérvári), a III. (szombathelyi), a IV.

(pécsi), a VI. (debreceni), valamint a VII. (miskolci) és a VIII. (kassai) csendőrkerületi

parancsnokságok szerepeltek, így addigra már a szegedi V. is megszűnt.523

A csendőrkerület-parancsnokságok közül csak kevésnek ismerjük a sorsát. A

Szilády Gyula csendőr ezredes (később a Budapesten körülzárt csendőri erők parancs-

noka) vezette debreceni VI. csendőrkerület a szovjet csapatok elől október közepén Ba-

lassagyarmatra húzódott vissza, majd onnét december 10-én Galántára települt át, ahol a

csendőr zászlóalj laktanyában kapott elhelyezést. A hónap közepén Sziládytól Gyulay

Ödön csendőr alezredes vette át a kerület irányítását, majd a BM-től utasítást kapott,

hogy kezdje meg a törzs felszámolását, egyúttal vonuljon Szombathelyre.

A VI. kerület maradványa – főleg irodai szolgálatot ellátó tiszthelyettesek és a

nyomozó-alosztály egy-két tagja – 1945 január közepén kezdte meg áttelepülését Csor-

nán, Beleden és Répcelakon keresztül. Nicket elérve épp egy szovjet betörés közelébe

kerültek, így a törzs maradékát is felszámolták és beolvasztották egy ott lévő, más

csendőregységekből szervezett „ad hoc” harccsoportba. A VI. kerület csendőrei

Horvátzsidánynál lépték át a határt, egy ideig Linzben, majd Graz térségében állomá-

soztak, ahol – miközben fegyvereiktől a németek megfosztották őket – ún. családvé-

delmi zászlóaljat szerveztek belőlük, amely feladata a kitelepített csendőrcsaládok köz-

biztonsági védelme volt.524

523 HL A m. kir. rendőrség országos felügyelőjének iratai, 21. doboz. (220.644/eln. 20-1944. sz. irat) o. n.
524 ÁBTL V-98.687. 4. o.
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A magyar területek elvesztésével párhuzamosan a Belügyminisztérium irányítá-

sa alatt 1945 januárjától fokozatosan megkezdődött a közigazgatás kitelepítése a Német

Birodalom területére. Sajnos nem rendelkezünk információkkal arról, hogy – a rendőr-

séghez hasonlóan – létezett-e a csendőrség birodalmi területeken való berendezkedésére

bármiféle egységes utasítás.

A kutatás nem tárt  fel  arra utaló adatot sem, hogy a kitelepítés során Németor-

szágban – rendőrkerületekhez hasonlóan – sor került volna új csendőrkerületek létreho-

zására. Egyes adatok arra utalnak, hogy Berlinben – M. Kir. Csendőr és Rendőr Pa-

rancsnokság elnevezéssel – 1945. februárjában működött egy szerv, ám annak funkció-

járól, vezetőjéről nem rendelkezünk információkkal. Valószínűleg ennek a parancsnok-

ságnak lett volna a feladata megszervezni a magyar közbiztonsági szervek németországi

tevékenységét, ám erre a birodalmi fővárosért folytatott harcok miatt már aligha lett

volna lehetősége. 525

Tekintettel arra, hogy a csendőrséggel a német-magyar katonai hatóságok 1944-

45-ben elsősorban, mint harcoló alakulatokkal számoltak (így csendőrcsapatok előzetes,

tervszerű áttelepítésére aligha lett volna lehetőség), a magyarok számára kijelölt biro-

dalmi területeken a közrendvédelmi feladatok ellátása főként a rendőrségre hárult. A

Magyar Királyi Csendőrség a honvédséggel együtt hagyta el az országot, és németor-

szági elhelyezésére nem a polgári, hanem a katonai közigazgatás szerint került sor, így a

parancsokságok maradványait a különböző német hadkerületeknek alárendelten

(Wehrkreis) szállásolták el.

A M. Kir. Csendőrség kerületi parancsnokságai 1945 március végétől kezdődően

kezdték meg áttelepülésüket a Német Birodalom területére. A budapesti I. csendőrkerü-

let március 25-én települt át Győrből Mosonszentjánosba, majd két nap múlva lépték át

a határt. A székesfehérvári II. csendőrkerület március 27-e körül, Kőszeg térségében,

míg a pécsi IV. – a kaposvári csendőrzászlóalj maradványaival együtt – április 4-én

Csáktornyánál lépte át Ausztria és Magyarország határát. A miskolci VII. és a kassai

VIII. csendőrkerület törzse feltehetően a Dunától északra, április elején vonult vissza

német területekre.526

525 Dr. Szakály Sándor közlése, akinek ezúton is szeretném megköszönni munkámhoz nyújtott önzetlen és

pótolhatatlan segítségét.
526 Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 289-290. o.
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A VI. (debreceni) csendőrkerület maradványai 1945 március végén – április ele-

jén Horvátzsidány községben kaptak parancsot a visszavonulásra és a Linzbe történő

áttelepülésre. A parancsnokságra beosztott Lakatos János csendőr főtörzsőrmester ké-

sőbb az alábbiakban emlékezett: „[…] kijelentettük, hogy mi a határt át nem lépjük,

mire az ott lévő tisztek közölték, hogy ők sem. Azonban az orosz előretörés oly gyors

volt, hogy az egyik reggelen parancsot kaptunk a felmálházáshoz amikor pedig felmál-

háztunk Szentandrási százados és Botond főhadnagy kiadták a parancsot, hogy senki

meg ne merjen szökni, mert agyonlövetik. Elindultunk Ausztriába. A határig kb. öt eset-

ben olvastak meg bennünket. Itt már az idősebb alhadnagyok is közreműködtek a kény-

szerítésben. Ausztriában Aspang nevezetű városban az osztrákok leszedték a fegyvert

azzal, hogy mi úgy sem harcoló alakulatok vagyunk és megyünk Linzbe.”527 A debreceni

kerület parancsnokságához tartozó csendőrök a háború utolsó napjaiban a Grazba átte-

lepített szombathelyi hadifogolytábort őrizték, majd Klagenfurt térségéig vonultak visz-

sza, ahol amerikai fogságba estek.

A csendőrkerületek közül a III. (szombathelyi) hagyta el utoljára eredeti műkö-

dési területét. Szombathelyet március 26-án amerikai bombatámadás érte, majd miután

a szovjet tüzérség is lőni kezdte a várost Czigány József csendőr ezredes, kerületi pa-

rancsnok utasítást kapott az áttelepülésre. Április elején Búcsúnál lépték át a határt és az

ausztriai Alhe községbe települtek.528 Áttelepülés közben László Dezső vezérezredes, az

1. hadsereg parancsnoka 10 tisztet és 100 csendőrt kért a kerülettől, akik tábori csendőri

feladatokat láttak el a hadsereg-parancsnokság területén.

A fegyverletételt követően a M. Kir. Csendőrség nagy része angolszász fogságba

került. Az angolszász hatóságok a testület számos kitelepült szervét érintetlenül hagy-

ták, és rendfenntartó feladatokra használták fel, sőt 1945 augusztusában Zámbory Árpád

csendőr ezredes, az I. kerület volt parancsnokának irányításával egy Egyesített Csend-

őrkerületi Parancsnokságot hoztak létre az osztrák területen lévő mintegy 6.000–8.000

magyar csendőrből.529 A Magyar Vöröskereszt passaui kutatóirodájának részleges ki-

mutatása szerint a szombathelyi III. csendőrkerületi parancsnokság 1945. szeptember

13-án még mindig működött Peterskirchen községben.530

527 ÁBTL V-98.687. 4. o.
528 ÁBTL V-141.630. 8. o.
529 Rektor: A Magyar Királyi Csendőrség… 514-515. o.
530 Dr. Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének tanulmá-

nyozásához 1938-1945. (Budapest, 1961.) 357. o.
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4. 2.  A Magyar Királyi Rendőrség

4. 2. 1.  A m. kir. rendőrség átszervezése: az elképzelések…

A Magyar Királyi Rendőrség átszervezésére vonatkozó alapvetések – a csendőr-

séghez hasonló, „katonailag szervezet őrtestület” létrehozása – a hungarista hatalomát-

vételt követően váltak ismertté. A kormány e szándékának Szálasi több kormányülésen

és a Belügyminisztériumban tett október 26-i látogatása során is hangot adott.531 A

rendőrség „katonásítása” – ahogy a pártvezető és miniszterelnök fogalmazott – azonban

nem volt új keletű kezdeményezés. A rendőrség részleges átszervezéséről a Sztójay-

kormány, 1944. június 21-i minisztertanácsi ülésén már (elvi) határozat született.

A minisztertanács ezen elvi határozatát a június 25-én közzétett, 2.300/1944.

M. E. sz. rendelet részletezte, amelynek értelmében a rendvédelmi szerv átszervezését

július 1-jével meg kellett volna kezdeni.532 A Sztójay Döme vezette magyar királyi kor-

mány a rendőrség átszervezése érdekében a csendőrség felügyelőjét – Faragho Gábor

altábornagyot – 1944. július 1-jével egyúttal a rendőrség felügyelőjévé is kinevezte. Ez

a beosztás a korábbi rendvédelmi gyakorlatban nem létezett. A szervezés és a testület

átalakítása azonban ekkor még nem, illetőleg csak kezdetleges szinten indult meg.

A Magyar Királyi Rendőrség átszervezésére vonatkozó első, érdemi rendeletek

csak 1944 végén – 1945 elején láttak napvilágot. Beregfy Károly vezérezredes, honvé-

delmi miniszter és a vezérkar főnöke az új rendőrségi jogszabály végrehajtásáról 1945.

január 8-án (a 912/eln. 1./a. – 1945. számú HM és HFP rendelettel) intézkedett.533  A

kibocsátott jogszabály kijelentette, hogy a rendőrség katonailag szervezett őrtestületté

alakul át, amely Magyar Királyi Rendőrség néven illeszkedik a fegyveres erő szerveze-

tébe.  Ugyanakkor leszögezte, hogy a rendőrséget a csendőrség mintájára, ám „a rend-

őri szolgálat eltérő viszonyainak figyelembevételével” kell átszervezni.

531 Sokat mond a rendőrség felügyelőjének kinevezéséről intézkedő rendelet szövegezése is: „A m. kir.

belügyminiszter előterjesztésére Hódosy Pál nyugállományú csendőr ezredest a m. kir. rendőrség terv-

be vett átállításának megtörténtéig [1944. november 27-i hatállyal] a m. kir. rendőrség ideiglenes veze-

tésével és az átszervezéssel kapcsolatosan a m. kir. rendőrség keretein belül jelentkező feladatok meg-

oldásával megbízom.” (Belügyi Közlöny, 1944. évi. 276. sz., december 2., 1. o.)
532 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. június 25-i (142.) szám, 2. o.
533 Hivatalos Közlöny [Sopron], 1945. évi 9. sz. (február 9.), 3-8. o.
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A Szálasi-kormány rendelete kimondta, hogy a rendőrség szervezete központi

vezetésre és szervekre, valamint csapatalakulatokra tagolódott. A központi vezetés szer-

vei: „a m. kir. HM és HFK 20. (csendőrségi és rendőrségi) osztálya, a m. kir. BM-ben a

(VI.) rendőri szolgálati osztály, végül a M. Kir. Rendőrség felügyelője.” Utóbbi a m. kir.

csendőrség és a rendőrség főfelügyelőjének közvetlenül van alárendelve. A csapatalaku-

latok vagy területi, vagy központi alakulatok lehettek.

A  fővárosban  a  „M. Kir. Rendőrség budapesti parancsnoksága alakul meg,

amelynek alárendelve négy budapesti kerületi (budai, pest-központi, pest-déli, pest-

északi) és karhatalmi ezredparancsnokság, továbbá a még szükséges közvetlen alakula-

tok működnek.” A jogszabály értelmében a rendőrkerületi parancsnokságok állomáshe-

lye és sorszámozása – a négy budapesti kerületen felül – a csendőrkerületekével azonos

lett volna (pl. M. Kir. marosvásárhelyi X. rendőrkerületi parancsnokság), azaz összesen

14 rendőrkerületi parancsnokságnak kellett volna a rendeletet követően felállnia.

A Szálasi-kormány direktívái szerint a rendőrség a továbbiakban csak közbiz-

tonsági és gazdászati ügyekben volt a belügyminiszternek alárendelve, minden más te-

kintetben a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozott. A kerületek alárendeltségében meg-

szervezendő csapatalakulatok osztályokra (élükön rendőrezredes, vagy rendőr alezre-

des), azok alosztályokra (élükön rendőr őrnagy, vagy rendőr százados), majd őrsökre

tagolódtak. Mindezen felül a rendelet leszögezte, hogy a „nyomozó cselekmények vég-

rehajtására hivatott rendőrségi szervek és alakulatok együttesen egy csapattestet alkot-

nak”, amely közvetlenül a rendőrség felügyelőjének volt alárendelve. A rendelet meg-

szűntette a rendőrségi tisztviselői állomány hagyományos, ún. rozetták szerint kialakí-

tott szolgálati alá-fölérendeltségi viszonyait, illetve állománykategóriáit, és helyettük

katonai rendfokozatokat léptetett életbe.534

534 A M. Kir. Rendőrségnél szolgálatot teljesítő tisztviselők két fő kategóriája, az egyenruhaviselésre jo-

gosult (ide tartozott a fogalmazói és felügyelői szak, valamint az őrszemélyzet)  és  nem jogosult állo-

mány (ide tartoztak a számvevők, orvosok, irodai tisztviselők mellett a detektívtestület tagjai) különít-

hető el. A fogalmazói szakba tartozó személyeknek jogvégzettséggel kellett rendelkezniük, a vizsgálók

és a rendőrség felső vezetése e katogóriához tartozott. A felügyelői szak zömmel (bűnügyi) nyomozók-

ból (kivéve a titkos nyomozásokat végző detektíveket) állt. A testület döntő hányadát az őrszemélyzet

alkotta, amely a járőrszolgálatot, közrendvédelmi feladatokat ellátó állományt takarta. A rendőrség a

maival összehasonlítva tulajdonképpen egy hivatalnoki-tisztviselői testület volt, amelyet jelképez az is,

hogy a fegyverviselés joga is sokkal korlátozottabb volt. Az őrszemélyzet pl. az angol „bobby”-khoz

hasonlóan lőfegyvert nem hordtak magukkal, egyetlen önvédelmi eszközük a kard volt.
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Jellemző a rendelet utóéletére, hogy például a belügyminiszter a hivatalos kine-

vezések során mindvégig a régi rendfokozati megjelöléseket használta. A korszak kao-

tikus, háborús viszonyai közepette a rendőrség átszervezéséről szóló intézkedésnek alig-

alig tudtak érvényt szerezni. A rendőrkerületek felállítása csak a vonatkozó utasítások

kidolgozása után, 1945 januárjában kezdődött meg és az átszervezések csak részlegesen

történtek meg.

4. 2. 2. …és a valóság: a rendőrség 1944. október 16. után

1944. október 15-16-át követően a Szálasi-kormány utasításainak megfelelően

megkezdődött a M. Kir. Rendőrség katonai szempontok szerinti átszervezése, amely

első lépcsőben a rendőri állomány fel- illetve átfegyverzését, erőinek átcsoportosítását

és részleges átképzését jelentette. A csendőrség mintájára, sietve felállított rendőri szer-

vekről és csapatalakulatokról kevés adat maradt fenn.

A hadműveleti helyzet kényszere számtalan esetben eredményezte a rendőr csa-

patok első vonalbeli bevetését, amely során a harctéri feladatokra felkészületlen állo-

mány jelentős része veszett oda. A rendőr (karhatalmi) zászlóalj is hasonló sorsra jutott.

Felállítását 1944 november elején kezdték meg a Károlyi-laktanyában, majd később

Kubissy Béla rendőr-felügyelő, a kerékpáros osztály volt parancsnokának vezetésével a

budapesti csata alatt Fót környékén vetették be, ahol állományának mintegy 70%-át

veszítette el.535

Még mielőtt a szovjet csapatok teljesen bekerítették volna a fővárost Vajna bel-

ügyminiszter a főváros kiürítésével kapcsolatban december 24-én délutánra egy megbe-

szélést hívott össze. A rendőrséggel kapcsolatos utasításai – ha voltak ilyenek – sajnos

nem ismertek. Annyi bizonyos, hogy Hódosy vezérőrnagy, a M. Kir. Rendőrség fel-

ügyelője részt vett a megbeszélésen.536

535 Lexikon… 384. o.
536 A belügyminiszter Budapest elhagyása kapcsán összehívott eligazítását az előző fejezetben, mind a

Nemzeti Számonkérés szervezetének, mind pedig az Állambiztonsági Rendészet vonatkozásában is-

mertettük. Vajna általános érvényű utasítása szerint a rendvédelmi testületeknek csak a legszüksége-

sebb állományt (a teljes létszám maximum 30%-át) – lehetőleg önként jelentkezőket – lehetett hátra-

hagyni. A belügyminiszter rendőrségre vonatkozó, esetlegesen a többi szervtől eltérő utasításai nem

ismertek.
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A M. Kir. Rendőrség Felügyelőségének és Vidéki Főkapitányságának az eligazí-

tás szerint Mosonmagyaróvárra kellett kitelepülnie, míg a Budapesti Főkapitányság –

csökkentett állománnyal – a fővárosban maradt, megbízott parancsnokává és a budapes-

ti rendőri karhatalom vezetőjévé dr. Sédey Gyula rendőrfőtanácsost, egykori élvonalbeli

tőrvívót nevezték ki. A vidéki főkapitányság december 24-én az esti órákban Komá-

romba költözött, majd onnét három nappal később uszállyal Oroszvárra, 1945. január 2-

án pedig a kijelölt működési helyre, Mosonmagyaróvárra hajózott. Amikor a vidéki

főkapitányság 3-án ismét megkezdte működését állományába mindössze 11 tiszt, hat

hivatali altiszt, négy számvevőségi és 10 segédhivatali tisztviselő, valamint 38 főnyi

őrszemélyzet tartozott.537

Hódosy Pál, a rendőrség felügyelője egyébként nem engedelmeskedett a bel-

ügyminiszter utasításának és 24-én (amikor még az Esztergomra vezető 10-es út német-

magyar ellenőrzés alatt volt) nem hagyta el Budapestet. A vezérőrnagy csak napokkal a

főváros bekerítése után, egy a Vérmezőről felszálló futárgéppel követte törzsét Nyugat-

Magyarországra. „Tartsatok ki a végsőkig!” – állítólag csak ennyit mondott hátrahagyott

tisztjeinek, mielőtt beszállt a gépbe.538

A szovjet ostromgyűrűbe zárt magyar királyi rendőralakulatok pontos összeté-

telét, létszámát a rendelkezésre álló források alapján nem lehet meghatározni. A fővá-

rosban a jelentős számú, csapatokba nem szervezett őrszemélyzet mellett a karhatalmi

ezredparancsnokság alárendeltségébe tartozó I. és II. zászlóaljak részeit, továbbá az

ezred egyik tanzászlóalját, valamint a páncélos és a kerékpáros osztályparancsnokságot,

két légoltalmi századot (ezek valószínűleg „ad hoc” alakulatok voltak, mert a rendőrség

szervezeti felépítésében ilyenek nem szerepeltek) hagyták hátra, együttes létszámukat

Ungváry Krisztián 7.000 főre becsülte, amelyből 2.000 fő képezte a gyalogosan bevet-

hető részt.539

Viszonyításképpen 1944. január 10-én – ez tekinthető az utolsó megbízható

adatnak – a M. Kir. Rendőrség tényleges, szolgálatot teljesítő összlétszáma 18.222 fő

volt. Az egyenruhaviselésre jogosult állomány 15.091 főt tett ki, amelyből a fogalmazói

537 HL A M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945.), 21. doboz, 538-539. lap
538 Lám Béla: Emlékképek a gyertyafényben. 12 év háborúban és békében 1943-1954. (Budapest, 1998.)

61. o.
539 Ungváry: Budapest ostroma… 67. és 100. o. Ungváry számai más adatok összevetésével túlzónak

tűnnek, tekintettel arra, hogy a rendőrség őrszemélyzetének teljes állományát mások 6.300 főre becsül-

ték. (Lásd Kis István Géza szócikkét. In: Lexikon… 384. o.)



222

szakhoz 828, a felügyelői szakhoz 345, az őrszemélyzethez 12.784 fő, az altiszti karhoz

pedig 1.137 fő tartozott. A rendőri állomány másik fele az egyenruhaviselésre nem jo-

gosított személyzetből állt, aminek összlétszáma 3.131 fő volt. Közülük 27 fő az orvosi,

93 fő a számvevőségi, és 942 fő a kezelési szakhoz, 1494 fő pedig a detektívtestülethez

tartozott, és további 555 fő volt az altisztek és a szolgák létszáma.540

Ezen adatok alapján Ungváry Krisztián becslése nem tűnhet túlzónak főleg, ha

figyelembe vesszük, hogy a M. Kir. Rendőrség teljes állományának jelentős részét –

nagyjából a felét – a budapesti főkapitányságon szolgálatot teljesítők tették ki. A fővá-

rosi rendőrök száma feltehetően inkább gyarapodhatott azon rendőrökkel, akik koráb-

ban az ország keleti területein teljesítettek szolgálatot, és a harcok következtében el-

hagyni kényszerültek állomáshelyüket. A Budapesten bekerített rendőrök nagy része

valószínűleg az őrszemélyzethez tartozott, míg a rendőrtisztviselői kar jelentős részét a

Dunántúli területekre evakuálták.

  A fővárosba szorult rendőri erőket elsősorban – szerepkörüknek megfelelően –

közrendvédelmi, forgalomirányítási és karhatalmi feladatokra kívánták felhasználni.

Számosat azonban a védekező német-magyar csapatok parancsnokságainak rendeltek

alá,  amelyeket az erősödő szovjet támadások sokszor arra késztettek, hogy a rendőröket

„ad hoc” harccsoportokba szervezzék és az első vonalakban vessék be. Ennek következ-

tében a katonailag nem, vagy csak alig felkészített rendőri erők jelentős része veszett

oda Budapest ostroma során.

A bekerítést követően a rendőr őrszemélyzeti állományból egy harccsoportot is

szerveztek. Hingyi László a rendőr-rohamzászlóalj (máshol: „Budapest” rendőr-

zászlóalj) létszámát 1630 főben adta meg.541 A zászlóalj különböző, német és magyar

seregtestek alárendeltségében harcolt az ostrom idején (1945. január 7-én például a

„Feldherrnhalle” páncélgránátos-hadosztály heti állományjelentése említi542), ám rész-

letes története a rendelkezésre álló források alapján nem rekonstruálható.    Almay Béla

ezredes Budapesti harcokról készített, 1945. január 4-i összeállítása megemlíti, hogy a

rendőrséget a nyilas párt nem tartja megbízhatónak.

540 [Hiv. kiad.]: Budapesti útmutató és címtár – Rendőrségi zsebkönyv 1944. XXIV. évf. (Bp. 1944.) 54 -

55. o
541 Hingyi László: Önkéntes és különleges magyar alakulatok Budapest védelmében. In: Hadtudományi

Tájékoztató, 1994. évi X. szám. 191. o.
542 Erőd… 75. o.
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A városban még olyan hírek is lábra keltek, hogy december 27-én a Mosonyi ut-

cai rendőrlaktanyában 2.000 fő álig felfegyverzett rendőr puccsot készít elő, ám csak-

hamar kiderült, hogy a laktanyában mindössze 180 fő volt készenlétben. Almay jelenté-

se jól tükrözi a lakosság rendőrségről alkotott korabeli megítélését. Általános vélekedés

volt, hogy a rendőrség előzékenyebb, és az új rendszert nem támogatja. (Talán ennek is

köszönhető, hogy a második világháború után szervezetét nem számolták fel, mint a

csendőrséget, hanem – tulajdonképpen az 1944. október 16-a előtti szervezetét alapul

véve – állították fel újra.)

Hódosy Pál vezérőrnagy, a rendőrség országos felügyelője 1945. január 25-én

utasította dr. Kovács Buna Károly rendőrfőkapitányt, hogy tegyen jelentést a Komárom

és Esztergom megye területén, valamint a Budapesten lévő rendőri erők helyzetéről. A

fővárosi helyzetkép összeállításához szükséges értesüléseit Kovács egy, a városból kiju-

tott nyilastól szerezte. Ez alapján – mindössze néhány nappal a budapesti harcok befeje-

zése előtt – 1945. február 7-én az alábbiakat jelentette a M. Kir. Rendőrség felügyelőjé-

nek:

„A X. kerületben Mávag területén erősebb csendőr és kisebb rendőr és nyilas

osztagok még tartják magukat. A XIV. kerületben az északi pályaudvar térségében na-

gyobb csendőr és kisebb rendőr és nyilas osztagok tartják magukat. A Vecsési kiserdő-

ben nagyobb rendőr, csendőr alakulatok állanak harcban, ezek helyzete válságos. […]

A kikérdezett hírhozó szerint a Hűvösvölgynek „Elmegyógyintézet” és Hárshegyi vona-

lán nagyobb rendőr és csendőr alakulatok harcolnak nyilasokkal együtt. A

Jánoshegynek Cserkész parki részén szintén nagyobb rendőr és csendőr ellen-állás

[sic!] észlelhető. Ezek az ellenállási fészkek és vonalak a Várban elhelyezett erőkkel

részben összeköttetésben állnak, részben nem. Az ellenállásban fegyveresen nyilas párt-

hoz tartozó nők is részt vesznek, a polgári lakosság kevésbé.”543

1945. február 9-én – azaz két nappal a kitörés, és négy nappal a budapesti harcok

befejezése előtt – egy a M. Kir. Rendőrség tiszti-tiszthelyettesi állományát összesítő

jelentés szerint a „budai megszállt területen” – nem számítva a politikai rendőrség kü-

lönítményét, valamint az időközben vezérőrnaggyá és főkapitány-helyettessé kinevezett

dr. Sédey Gyulát, a budapesti rendőri erők parancsnokát – 31 fogalmazói karba és 12

543 Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai

(1945), 21. doboz, 1945/395/1. sz. irat.
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felügyelői karba tartozó, összesen 43 tiszt és tiszthelyettes volt nyilvántartásban.544 Kö-

zülük valószínűleg számosan odavesztek a német-magyar csapatok 1945. február 11-i

kitörési kísérlete során. Az ostrom során a harcoló rendőrök közül január közepéig 11-et

a német Vaskereszt II. osztályával is kitüntettek, míg parancsnokukat, Sédey Gyulát,

valamint Kubissy Bélát, a pesti oldal rendőri karhatalmának parancsnokát rendőrfőkapi-

tány-helyettessé, illetőleg rendőr-törzsfőfelügyelővé neveztek ki.545

Miközben a rendőrség jelentős része felmorzsolódott Budapest ostromában,

Hódosy vezérőrnagy, felügyelő 1945 január elején Mosonmagyaróváron állította fel

parancsnokságát, amely hivatalosan a „M. Kir. Rendőrség felügyelőjének kikülönített

törzse” néven működött. Amikor január 8-án Beregfy vezérezredes honvédelmi minisz-

ter és a honvédség főparancsnoka – előzőekben ismertetett utasításával – elrendelte a

rendőrség átszervezésére vonatkozó előírások végrehajtását, Hódosy lázas munkába

kezdett, és megtett minden tőle telhetőt, hogy az átszervezésre vonatkozó irányelveket

(főképp a kerületek/osztályok/alosztályok szerinti szervezést) megvalósítsa. Ehhez

azonban először tisztában kellett volna lennie azzal, hogy egyáltalán milyen egységek

felett parancsnokol és ezek alárendeltségében mekkora létszámmal számolhat.

Még a főváros elhagyását megelőzően, 1944. december 4-én a M. Kir. Rendőr-

ség felügyelője – „a rendőrség átszervezésének személyi végrehajtása céljából” – ún.

személyi kérdőlapok kiállítását rendelte el, amelyet az egyes parancsnokságoknak va-

lamennyi, a rendőrség állományában lévő rendőrről ki kellett töltenie. (A kérdőlapok

közül számos fennmaradt Hódosy törzsének, Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratai

között.) Az űrlapok kitöltésének módjáról és végrehajtásáról később (december 15-én)

egy részletes utasítást is kibocsátottak.546

Miután megkezdődött a rendőri állomány számba, illetve (újabb) nyilvántartásba

vétele a dunántúli területeken, 1944 decemberében négy rendőrkerület – a székesfehér-

vári II., a szombathelyi III., a pécsi IV., valamint a miskolci VII.– szervezését kezdték

meg. Felállításuk a főváros kiürítése és a hadműveleti helyzet rosszabbodása miatt kés-

lekedett, és szervezésük csak 1945 januárjában folytatódott, amikor Hódosy a budapesti

katlanból kijutva, ismét hozzálátott a M. Kir. Rendőrség át-, illetve – az ország megma-

radt területeit figyelembe vevő – újjászervezéséhez.

544 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli irat.
545 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, 10/21945. sz. irat, 1. o.
546 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli. A M. Kir.

Rendőrség felügyelőjének 207/1944. sz. (1944. december 4.) utasítása.
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Tevékenysége főképp abból állt, hogy egyre másra adta ki az egyes rendőri szer-

vek felállítását elrendelő utasításait, miközben folyamatosan kérte be a helyzet- és lét-

számjelentéseket. Nyugat-Magyarországon első ízben 1945. január 2-án szólította fel a

rendőri szerveket pontos létszámadataik jelentésére547,  ám  egyes  alakulatoktól  nem,

vagy csak késve érkeztek be az adatok, így a parancsot folyamatosan meg kellett ismé-

telni, hiszen a menekült rendőrök nyilvántartásba vétele és szolgálatba állítása miatt a

helyi rendőri szervek létszámviszonyai gyakran módosultak.  Hódosy utoljára február

végén utasította az alárendelt rendőri szerveket, hogy közöljék március 1-jén hatályos

létszám és szervezési viszonyaikat.

A kerületek felállítását elrendelő parancsok közül csak kettő (a pécsi IV. és a

miskolci VII.) maradt fenn, ám általuk képet alkothatunk arról, hogy a rendőrség átszer-

vezése a gyakorlatban hogyan festhetett. Január 24-én Hódosy vezérőrnagy, a M. Kir.

Rendőrség felügyelője dr. Bordás Árpád rendőrfőtanácsost bízta meg a pécsi (IV.)

rendőrkerület megszervezésével és vezetésével, amelyhez 30.000 pengő átalányt vehe-

tett fel. A pécsi kerület jelentős része és Pécs városa ekkor már szovjet kézen volt, így

Bordás 1945. január 30-ra Szombathelyen rendezte be törzsét, amelynek állománya

mindössze három főből – dr. Sztrókay Tibor rendőrfogalmazóból, Hlatky Géza segéd-

hivatali igazgatóból és Nagy György díjnokból – állt.

A kormány direktívái szerint tulajdonképpen a közrendvédelmi feladatokat a

rendőrségnek kellett átvennie a csendőrségtől, miközben az utóbbit gyakorlatilag kato-

nai feladatokra használták fel. A rendőrség katonai szellemű átszervezését a csendőrség

szervei is támogatták. A rendőrségnek azonban nem volt a csendőri feladatokra felké-

szített, fegyveres kiképzésben részesült állománya ezért Hódosy vezérőrnagy, 1945.

február 13-án javaslatot tett a belügyminiszternek arra, hogy egyrészt a rendőrség fe-

gyelmi és becsületügyi előadóit tapasztalatszerzés céljából a területileg illetékes csend-

őrkerületi parancsnokságokhoz vezényeljék, másrészt, hogy a rendőr-felügyelőséghez

és a rendőrkerületek parancsnokságaira tanácsadói minőségben csendőrtiszteket ossza-

nak be.548 A javaslat alapján – bár a részletek nem ismertek – néhány rendőrtisztet a

csendőrség megmaradt kerületi parancsnokságaihoz vezényeltek, elsősorban ott, ahol a

csendőri és rendőri parancsnokságok együtt, egy épületben voltak elhelyezve.

547 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli. A M. Kir.

Rendőrség felügyelőjének 17/1945. sz. (1945. január 2.) utasítása.
548 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, 612/1945. sz. irat.
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A jogszabályok szerint létrehozandó 14 rendőrkerületből csak négy jött létre, s

azok is – a háborús viszonyok miatt – hiányosan. Elméleti szinten valamennyi rendőrke-

rületnek – törzsén és I. fokú rendőrhatóságán kívül – rendelkeznie kellett volna (járások

szerinti) osztályokkal, (városok szerinti) alosztályokkal, valamint egy közvetlen (karha-

talmi, közrendvédelmi célokra létrehozott) kerületi századdal. (Az utóbbi „papíron”

három szakaszból, azaz 110 főnyi rendőr-őrszemélyzetből és egy szakasz Fegyveres

Nemzetszolgálatosból állt.). A M. Kir. Rendőrkerületek a háborús és a hungarista poli-

tikai-államigazgatási viszonyok kuszasága miatt azonban rendszertelenül és nemritkán

követhetetlenül álltak fel.

A rendőrkerületek központi szervei, a parancsnokságok és az I. fokú rendőrható-

ságok a működésükre kijelölt településeken viszonylag hamar berendezkedtek. A szom-

bathelyi kivételével a rendőrkerületi parancsnokságok a szovjet megszállás és a terüle-

tükön folyó harcok miatt, 1945 januárjától nem az illetékességük szerinti városokban,

hanem Győrben (a székesfehérvári II. és a miskolci VII.) és Szombathelyen (a pécsi

IV.) alakultak meg. A rendőr osztály és alosztály parancsnokságok közül 1945. március

1-jéig összesen 12-őt állítottak fel, amelyek közül néhány (mint például a székesfehér-

vári) a harcok miatt „szeszélyesen” léteztek (egyszer megszűntek, másszor újraalakul-

tak). Önálló alosztályokat hoztak létre Győrön, Pápán, Sopronban, Szombathelyen, Za-

laegerszegen és Székesfehérváron, míg – ezeknek alárendelten – alosztályt létesítettek

Esztergomban, Érsekújváron, Komáromban, Kőszegen, Mosonmagyaróváron és Veszp-

rémben.  A feltehetően a későbbi osztályok alapjául szolgáló, úgynevezett önálló alosz-

tályok549 alárendeltségébe – átlagosan – egy-egy nyomozócsoport és 50-100 főnyi rend-

őr őrszemélyzet tartozott.

A Dunántúlra visszahúzódott hungarista állam átszervezett rendőrségének mű-

ködéséről, napi rutinfeladataról keveset tudunk. Az iratokból kitűnik, hogy Hódosy és

törzse mindent megtett ugyan a rá bízott feladat elvégzéséért, a M. Kir. Rendőrség újjá-

illetve átszervezéséért, a háborús viszonyok miatt csak felemás eredményeket tudott

felmutatni.

549 A fennmaradt jelentések nem említenek egyetlen rendőr-osztályt sem, amelyek szervezését a rendőr-

ség átszervezéséről szóló rendelet egyébként előírta. Ezek valószínűleg megegyeznek az ún. önálló al-

osztályokkal, tekintettel arra, hogy azokat a nagyobb dunántúli városokban, az osztályok tervezett

székhelyén hozták létre. A szovjet csapatok térnyerése természetesen a rendőrség területi szervezésének

a képén folyamatos változtatásokat eredményezett, ám a struktúra 1945 január-márciusa között, a

frontvonalak relatív változatlansága miatt viszonylag állandónak tekinthető.
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A rendőrség még a dunántúli területekre vonatkoztatva sem volt képes hiányta-

lanul, az állománytáblákban foglaltak szerint kiépülni. Működtetésére 1945 tavaszán

már alig-alig álltak rendelkezésre a megfelelő eszközök, az egyre általánosabbá váló

benzinhiány folyamatosan gondokat okozott. A rendőrség számára 1945. február 5-én

mindössze 50 személygépjármű, 11 csapat- és teherszállító gépjármű, valamint 10 mo-

torkerékpár használatát engedélyezték, amelyhez – február 1-jétől kezdődően havonta –

csak 19.900 liter üzemanyagot utaltak ki.550 Figyelemmel az akkori gépjárművek fo-

gyasztási adataira ez a mennyiség a rendőrség számára nagyjából 100.000 km megtétel-

ét tette lehetővé. A működésre is visszaható korlátozások miatt a gépjárművek kiutalá-

sát szigorú engedélyezési procedúrához kötötték.

A katasztrofális katonai helyzet, az általános eszköz- és anyaghiány gyakran ve-

zetett a magyar rendvédelmi szervek (csendőrség, rendőrség) és a Magyarországon har-

coló német fegyveres erők (Heer, Luftwaffe, Waffen-SS) közötti súrlódásokhoz. Finta

József altábornagy a csendőrség és a rendőrség felügyelőjénél a németek szóvá tették,

hogy a magyar rendőrök és csendőrök nem adják meg számukra a Beregfy által rendele-

tileg szabályozott kötelező tisztelgést.

Finta 1945. január 28-án ezért valamennyi csendőri és rendőri vezető számára

elrendelte, hogy alárendeltjei figyelmét hívja fel arra, hogy a tiszteletadás elmulasztása

fegyelmi felelősségrevonást von maga után. Mint utasításában indokolta: „a szövetsége-

sünkkel szembeni bajtársiasság és jóviszony fenntartását és ápolását nem tudom eléggé

hangsúlyozni. A tiszteletadás nem teljesítése a lekicsinylésnek kifejezése, ami ellen teljes

joggal tiltakozhatnak azok, akik az egész világ ellen küzdve a helytállásnak és hősies-

ségnek egészen kimagasló példáját mutatják. Ezzel a hadsereggel szemben teljes meg-

becsülésünket kell kimutatnunk és nyilvánítanunk különösen akkor, amikor hazánk terü-

letének megtartásában és visszaszerzésében is együtt küzdenek véreznek velünk.”551

550 HL M. Kir. Rendőrség Orsz. Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, 76.458/1945. VI. b. sz. irat, o. n.
551 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, 111/eln.-1945. sz. irat, o. n.
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4. 2. 3.  A Magyar Királyi Rendőrség kitelepítése birodalmi területre

A fennmaradt iratanyagok tanúsága szerint a M. Kir. Rendőrség helyi szervei, a

hungarista hatalomátvátel előtt viszonylag nagy arányban választották a helyben mara-

dást, és többnyire együttműködtek a szovjet katonai hatóságokkal. A településekre be-

vonuló szovjet csapatok parancsnokai általában a közrend fenntartásával, németek és

nyilasok felkutatásával, valamint a Vörös Hadsereg elleni akciók megakadályozásával

bízták meg a helyi rendőri szerveket, amelyeket legtöbbször érintetlenül hagytak. A

hátra maradt rendőri egységek felett az irányítást rövidesen az Ideiglenes Nemzeti Kor-

mány, Erdei Ferenc által vezetett Belügyminisztériuma vette át, amely megkezdte a

Magyar Államrendőrség szervezését.

Az  új  rendvédelmi  testület  fellállítását  és  a  M.  Kir.  Csendőrség  feloszlatását  a

debreceni kormány már 1945 februárjában eldöntötte, így a fennhatóságuk alá kerülő

területeken már ennek szellemében kezdték meg az álamrendőrség szervezését. Az erről

szóló hivatalos jogszabályt – az 1.690/1945. M. E. számú rendeletet – csak később,

1945. május 10-én hírdették ki.552 A hungarista kormányzat és az ideiglenes kormány a

hatalmuk alatt álló területeken tulajdonképpen egyszerre, de természetesen eltérő kon-

cepciók mentén szervezett egy „új” magyar rendőrséget. A testület így – sok más köz-

igazgatási intézményhez hasonlóan – 1945 elejétől párhuzamosan létezett.

Erdei belügyminiszter rendszerint új rendőrkapitányt küldött a szovjetek által el-

foglalt területekre, vagy nevezett ki valakit azon kevesek közül, akik szolgálati helyü-

kön maradtak és nem komprommittálódtak. Gyakran előfordult, hogy egy-egy várme-

gyében tapasztalatlan rendőrtisztviselők vették át az irányítást, így például 1945. áprili-

sában a mindössze 25 esztendős Farkas József lett Zala vármegye főkapitánya. Az új

rendőrségi vezetők azonnal intézkedtek a területükün lévő csendőrségi szervek (őrsök,

szárnyak) feletti irányítás átvételéről, amelyek így fokozatosan az álamrendőrség része-

ivé váltak. Felmentették azon rendőrtisztviselőket és csendőrtiszteket, tiszthelyetteseket

is, akikben úgy vélték nem bízhattak.553 Ők később, a háború befejezése után úgy nyer-

hettek ismét felvételt a Magyar Államrendőrség szervezetébe (vagy más közszolgálati

intézménybe), ha alávetetették magukat az ún. igazolási eljárásnak – a csendőrök eseté-

ben ez szigorúbb és a többi igazolóbizottságtól függetlenített procedúrát jelentett –, ahol

tanúkkal bizonyítják, milyen tevékenységet fejtettek ki az előző rendszerben.

552 Magyar Közlöny – Hivatalos Lap, 1945. évi XXVI. (május 10-i) sz. 3-4. o.
553 Dokumentumok Zala megye történetéből… 78-79. o.
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Miután a nyilasok hatalomra juttatásával a magyar területek kiürítésére, majd a

németországi kitelepülésre vonatkozó irányelvek változtak, a Dunántúli területek elha-

gyása során a rendőrségnek már nem volt mérlegelési lehetősége, központilag jelölték

ki azokat, akiknek el kellett hagynia Magyarországot és Németországban – az ott felállí-

tott rendőr-kerületi parancsnokságokhoz beosztottan – kellett közreműködniük a mene-

kült magyarok közbiztonsági védelmében.

Vajna belügyminiszter kitelepítés ügyében, a németekkel folytatott tárgyalásai

során megállapodott abban, hogy a magyar államigazgatási szervek és a menekült la-

kosság számára kijelölt birodalmi területeken a rendőrség és a csendőrség kitelepített

alakulatai gondoskodnak a közrend fenntartásáról. A belügyminiszter ennek megfelelő-

en utasította a rendőrség felügyelőjét, hogy intézkedjék a megfelelő, ideiglenes jelleg-

gel, a németországi tartózkodás időtartamára létrehozott, rendvédelmi szervek felállítá-

sáról, illetőleg birodalmi területre történő áttelepüléséről.

Hódosy Pál rendőr vezérőrnagy, a rendőrség felügyelője 1944. december 14-én

részletes utasítást állított össze a magyarok számára kijelölt birodalmi területeken felál-

lítandó rendőri szervekről és a kitelepülés menetéről. A vezérőrnagy rendelkezése sze-

rint – a meglevő rendőri szervek, a dunántúli kerületek, osztályok, alosztályok mellett –

öt, egyelőre hadrendi szám nélküli rendőrkerületi parancsnokság (alárendeltségükben

egy-egy kerületi rendőrszázaddal) és egy rendőr (karhatalmi) zászlóalj felállítását kellett

haladéktalanul megkezdeni. A kitelepítendő rendőrség állományát központi vezénylés

útján állították össze. A Németországban létesítendő rendőrkerületek és parancsnokai a

következők voltak:554

· (I.) rendőrkerületi parancsnokság (pk.: dr. Csetényi László rendőrtanácsos)

· (II.) rendőrkerületi parancsnokság (pk.: dr. Szerényi Jenő rendőrtanácsos)

· (III.) rendőrkerületi parancsnokság (pk.: dr. Székely György rendőrtanácsos)

· (IV.) rendőrkerületi parancsnokság (pk.: Elek Ferenc rendőrtanácsos)

· (V.) rendőrkerületi parancsnokság (pk.:dr. Paál Andor rendőrtanácsos)

· rendőr (karhatalmi) zászlóalj (pk.: Abonyi József rendőr-törzsfelügyelő)

554 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli. A M. Kir.

Rendőrség felügyelőjének 304/1-1944. sz. (1944. december 14.) utasítása.
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Az áttelepülés elősegítésére és ellenőrzésére a német-magyar határ Duna és Drá-

va közötti szakaszán, a fontosabb közlekedési út- és vasútvonalak mentén 12

(Mexikópuszta, Ágfalva, Zsira, Torony, Rábafüred, Horvátjárfalu, Hegyeshalmon, Sop-

ron I-II., Kőszeg, Szentgotthárd és Muraszombat), a csendőrség, a rendőrség és a párt-

szolgálat tagjaiból álló, ún. „vegyes határszéli áttelepítési közbiztonsági csoportot” léte-

sítettek. A határszéli áttelepítési csoportok felettes szerveként egy ún. Áttelepítési Pa-

rancsnokságot (pk.: dr. Ujvárossy Miklós rendőrtanácsos) létesítettek, amely a BM

szombathelyi épületében rendezkedett be.

A magyar közbiztonsági szervek áttelepítése ügyében a birodalmi szervekkel va-

ló kapcsolattartásra Bécsben egy összekötő csoport állt fel. Az ún. „wien-i” vegyes ösz-

szekötő törzsbe a rendőrség nyolc főt (Örményi Antal rendőrtanácsost, dr. Bereczky

Emil rendőrkapitányt, dr. Sztókay Tibor segédfogalmazót, Kovács Gyula segédhivatali

igazgatót,  Spirek  László  kezelőt,  valamint  Csitós  Lajos,  Izsáki  Péter  és  Veress  István

detektíveket) delegált. Az összekötő törzs mellett, Bécs állomáshellyel, egy közbizton-

sági attasét is kineveztek Várbíró György csendőr százados személyében. Törzséhez a

rendőrség országos felügyelője egy főtisztet, két detektívet és egy segédhivatali munka-

társat vezényelt.555

A csendőrséggel való kapcsolattartásra, a csendőri és rendőri szervek kitelepíté-

sének összehangolására a szombathelyi csendőrlaktanyában felállították a közbiztonsági

szervek áttelepítési parancsnokságát, amelynek vezetőjévé Péterfy Jenő csendőrezre-

dest, a szovjetek által elfoglalt IX. (kolozsvári) csendőrkerület volt parancsnokát nevez-

ték ki. A főképp csendőrségi vezetés alatt álló szerv iratanyaga elveszett, ezért tevé-

kenységéről, a kitelepítésben betöltött konkrét szerepéről nincsenek adataink.

A birodalmi területen létesítendő rendőrkerületi parancsnokságokat és a karha-

talmi zászlóaljat Mosonmagyaróvár vezetési központtal a Hegyeshalom-

Mosonmagyaróvár-Győr – azaz a kitelepítés során használt fő – vasúti vonal menti

helységekben szállásolták el. Az áttelepülő rendőrségi testületek létszáma meglepően

alacsony, mindössze 820 fő volt (ebből: 11 törzstiszt, 31 főtiszt, 772 legénységi állomá-

nyú rendőr, két számvevő és négy fő segédhivatali alkalmazott).

555 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli. A M. Kir.

Rendőrség felügyelőjének 304/1-1944. sz. (1944. december 14.) utasítása.
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Az első lépcsőben kitelepülő rendőri állomány alacsony létszámára magyaráza-

tul szolgálhat, hogy a rendőrség felügyelője vélhetően már számolt azzal, hogy a későb-

biek folyamán a Németországban szolgálatot teljesítő rendőrök száma fokozatosan nö-

vekedni fog a magyar területekről érkező, illetve onnan elmenekült rendőri egységek

révén.

Az 1944. december 17-től Németországba induló 820 fős kontingens és a család-

tagok kitelepítését támogató „ad hoc” jelleggel létrehozott rendőrségi testületekben

– azaz a 12 határszéli áttelepítési csoportban, az Áttelepítési Parancsnokságon, az ún.

wien-i vegyes összekötő törzsben és a csendőri vonalon tevékenykedő közbiztonsági

attasé törzsében – 66-an teljesítettek szolgálatot. A kitelepülésre felállított öt rendőrke-

rület 1945 januárjától kezdve foglalták el a számukra kijelölt működési területeket, s

csak ezt követően kapták meg hadrendi számukat is. A M. Kir. Rendőrség németországi

területi szervei és az oda beosztott állományának létszáma 1945. február 9-én a követ-

kező volt:556

Állománykategória

fog. fü. dtv. lgs. ov. szv. sgh. hva

M. Kir. Rendőr és Csendőr pk-ság (Berlin) 8 1 29 4 - - 2 -

linzi II. rendőrkerületi parancsnokság 3 4 20 109 1 1 1 -

breslaui III. rendőrkerületi parancsnokság 3 4 19 110 1 1 1 -

bayreuth-i IV. rendőrkerületi parancsnokság 5 2 20 109 1 1 1 -

drezdai V. rendőrkerületi parancsnokság 4 3 20 110 1 1 1 -

Összesen 23 14 108 442 4 4 6 -

Összesen 601 fő

A német területen végrehajtandó közrendvédelmi feladatok ellátására létrehozott

rendőri egységek közül az I. kerület és a rendőr zászlóalj keretei csak lassacskán álltak

össze, s emiatt egészen 1945 márciusáig Magyarországon maradtak. A két rendőrcso-

port csak a hónap közepén kezdte meg áttelepülését birodalmi területre, velük együtt az

ott szolgálatot teljesítő rendőrök létszáma újabb 489 fővel egészült ki. Ebből az I. rend-

őrkerület létszáma – közvetlenül a kitelepülést megelőzően – 1945. március 10-én 55 fő

volt (ebből hat fogalmazói, egy felügyelői karba tartozó tiszt, 18 detektív, 28 legénységi

556 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai (1945), 21. doboz, szám nélküli. „Számszerű

létszámkimutatás a Németbirodalomba [sic!] már kitelepített alakulatok beosztottairól.” 11/8-1945. sz.

A táblázat rövidítéseinek feloldása: fog. – fogalmazói karba tartozó tiszt; fü. – felügyelői karba tarto-

zó tiszt; dtv. – detektív; lgs. – legénység; ov. – orvos; szv. – számvevő; sgh. – segédhivatali tisztviselő;

hva. – hivatalnok altiszt.
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állományú rendőr, egy orvos és egy segédhivatali tisztviselő), míg a karhatalmi zászló-

alj 434 főből állt (ebből 30 tiszt, 48 altiszt, 355 legénységi állományú rendőr, 1 segédhi-

vatali tisztviselő).

Az I. rendőrkerületnek az eredeti elképzelések szerint Berlinbe kellett volna

utazni, ám a német főváros csakhamar fronttá változott, így nem valószínű, hogy kijelölt

állomáshelyüket elfoglalták volna. A berlinivel együtt 1945 tavaszáig öt magyar rend-

őrkerületet létesítettek birodalmi területen (Linzben, Breslauban, Bayreuthban és Drez-

dában), azokban a Gaukban, amelyeket a magyarok számára jelöltek ki átmeneti tartóz-

kodási helyül. A németországi illetékességgel létrehozott magyar királyi rendőr alakula-

tok állománya valószínűleg a magyar területek elvesztésével párhuzamosan, a menekült

rendőri-tisztviselői gyarapodott.

A források hiánya nem teszi lehetővé, hogy a háború utolsó napjainak esemé-

nyeiről pontos képet adjunk. Valószínűleg számosan – saját egységükkel harcolva, vagy

„ad hoc” harccsoportokba szervezve – áldozatul estek a katonai eseményeknek, sokan

meghúzták magukat, és megvárták még elcsendesednek a harcok. (A magyar királyi

rendőrség breslaui III. és berlini I. rendőrkerülete – amennyiben nem tudtak időben el-

menekülni – bizonyosan részeseivé vált a második világháború legnagyobb áldozatok-

kal járó városostromainak.)

4. 3.  A Fegyveres Nemzetszolgálat

4. 3. 1. Pártszolgálatból Nemzetszolgálat

Kevéssel a hatalom átvétele előtt, 1944. október 5-én a Nyilaskeresztes Párt –

addig felfegyverzett pártszolgálatként tevékenykedő – félkatonai szervezetét Fegyveres

Pártszolgálat (FPSZ) néven szervezték újjá, amelynek létrehozásával Szálasi Gera Jó-

zsefet, a nyilas pártépítés vezetőjét bízta meg.557 Miután a pártszolgálatosok jelentős

mértékben hozzájárultak a hatalomátvétel sikeréhez, felmerült, hogy a testület működé-

sét immár állami szintre kellene emelni, hiszen értelmetlen lenne egy több ezer fős, po-

litikailag megbízható, a hatalomátvétel időpontjára német és magyar készletekből fel-

szerelt szervezetet szélnek ereszteni.

557 Lexikon… 108. o.
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Szálasi és köre a hatalom megszerzése után azonnal intézkedett, hogy a párt-

szolgálat feladatkörét rendeletileg szabályozzák és az addig a párt keretei között műkö-

dő szervezetet állami keretek közé helyezzék. A közigazgatás és az FPSZ viszonyát

szabályozó rendeletet Vajna belügyminiszter és – a párt képviseletében – Gera József

dolgozták ki, majd végleges formájában a „A közigazgatási hatóságok, közbiztonsági

szervek és a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom pártszolgálatának együttmű-

ködése az állami és közbiztonsági szervezetben” címet viselő (203.400/1944. számú)

belügyminisztériumi rendeletet 1944. október 24-én hirdették ki.558

A rendelet első bekezdése a következőket rögzítette: „Annak, hogy a hungarista

állameszme célkitűzései minél előbb és minél erőteljesebben érvényre jussanak, alapfel-

tétele az, hogy a törvényes rend mindenki által megtartassék. Ez elsősorban a közigaz-

gatási hatóságok és a közbiztonsági szervek feladata, de abból kiveszi részét a pártszol-

gálat is.”559 A „hagyományos” állami intézményekkel való együttműködést a rendelet

második fejezete taglalta, amely a pártszolgálatot lényegében a közigazgatási, közbiz-

tonsági hatóságok segédszerveként definiálta. Mindehhez hozzátették, hogy a „késede-

lemből veszéllyel járó esetekben” az immár hatósági jogkörrel felruházott pártszolgálat

a pártszervezet vezetőjének (Gera József) közvetlen utasítására – kihagyva tehát a köz-

igazgatás egyéb szereplőit (helyhatósági, rendőri, csendőri vezetők) – is eljárhatott.

A pártszolgálat és az állam viszonyát definiáló rendeletet azonban alkotói meg-

lehetős sietséggel szövegezték meg, ami nemcsak azt eredményezte, hogy a szervezet

számos alkalommal szembekerült az állami testületekkel, de emellett súrlódásokhoz

vezetett még a párt felső szintjein is. Nem volt egyértelműen meghatározva ugyanis,

hogy a pártszolgálat személyileg kinek az irányítása alatt áll. A szervezet állami, ható-

sági „szintre emelése” jegyében ugyan Vajna belügyminiszter irányítása alá helyezték,

ám egyúttal meghagyták a párt legfőbb felügyeleti jogkörét is, miközben arra is igényt

tartottak, hogy a kiképzés honvédségi keretek között történjék.

1944. október 16. után a pártszolgálat gyakorlatilag uralta Budapest utcáit. Az

eddig feltárt forrásokból az érzékelhető, hogy – mint arra korábban utaltunk – a szerve-

zet irányítása kicsúszott a nyilas vezetés kezéből. A pártszolgálat kisebb csoportokban,

elenyésző felsőbb irányítás mellett járta az utcákat, ahol hamar megkezdődtek az önké-

nyeskedések.

558 Teleki: Nyilas uralom… 124. és 338. o., valamint Sorsforduló I. 51-52. o.
559  Idézi: Teleki: Nyilas uralom… 125. o.
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E csoportok vezetői működési területükön (általában kerületenként egy FPSZ

csoport tevékenykedett) „kiskirályokká” váltak, akiknek nevét alig-alig őrizte meg a

történelem, holott meghatározó szerepük volt abban, hogy a hungarista állam a terror

államává váljon. Az ún. kisnyilasokkal szemben számos eljárást folytattak a háború

után, ám az akkori hatóságok sokszor felszínes vizsgálatai nem mindig tisztázták kellő-

en az elkövetők szervezeti hovatartozását, így jelen esetben nehéz képet adni arról, hogy

azokban az pártszolgálat, illetve később a nemzetszolgálat pontosan milyen szerepet

játszott, melyik szervezet dominált. Az önkényeskedések brutalitása nemcsak a Vati-

kánt, de még a német szövetségest is meglepték.

Angelo Rotta pápai nuncius több alkalommal felhívta Szálasi figyelmét arra,

hogy az országban, különösen a fővárosban a nyilas párt szervezetei részéről tapasztalt

„elhajlásokat” és „túlkapásokat” igen szigorú intézkedésekkel kell megakadályoznia. A

nuncius 1944. november 17-i levelében utalt arra, hogy annak idején, a Marcia su Roma

után az örök városban volt és saját maga tapasztalta, ahogyan Mussolini a „feketeinge-

sek” lefegyverzésével elejét vette az önkényeskedéseknek. A nuncius nem tette hozzá,

hogy Mussolininak erre még békeidőben is mintegy két és fél évre volt szüksége, és az

alatt folymatosak voltak a túlkapások. Szálasi válaszában megígérte az esetlegesen ta-

pasztalt atrocitások kivizsgálását, de hozzátette, amennyiben a hírek nem helytállóak,

úgy a követség informátorai ellen fog a legszigorúbban eljárni.560

Maga a párt vezetése is – nagyrészt a BM VII. osztálya által összeállított jelenté-

sekből – tisztában volt azzal, hogy a hatalom átvétele során az utcára szabadított nyilas-

keresztes félkatonai szervezetek irányítása kicsúszott a kezükből és az önkényeskedések

meghaladják az általuk megengedhetőnek tartott kereteket. Gera József a pártszolgála-

tosok vezetője a Nyilaskeresztes Párt lapjának október 21-i számában hívta fel először

alárendeltjei a figyelmét arra, hogy „úgy a pártszolgálat, mint a politikai párt tagjai, a

legszigorúbban tartózkodjanak törvényes jogalap nélküli intézkedések önkényes fogana-

tosításától, mert azok elkövetői ellen” – mint írja – kíméletlen megtorló eljárást fog „fo-

lyamatba tenni”.561 Gera később, november 24-i rendeletében megismételte a fegyelem

fenntartására vonatkozó felszólítását, egyúttal kísérletet tett a párttagok fegyverviselési

jogának szabályozására is.

560 MOL K-707. 2. csomó, szám nélküli irat, valamint Teleki: Nyilas uralom… 127. o.
561 Összetartás, 1944. október 21. 2. o.
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A párt legfelsőbb szintjeiről származó vérszegény figyelmeztetéseknek azonban

szinte semmi foganatjuk sem volt, az önkényeskedések tovább folytatódtak. Nem kizárt,

hogy – bár erre a nyilas vezetés által elmondottak alapján készült háború utáni jegyző-

könyvek közvetlenül nem utalnak – a Fegyveres Nemzetszolgálat (FNSZ) létrehozásá-

val részben ezen a helyzeten kívántak változtatni, remélve, hogy egy újabb, állami kere-

tek között működő, az állam garantálta előnyöket (illetmény, nyug- és kegydíj jogosult-

ság) biztosító, a párttagok számára „vonzó” szervezet felállításával (ismét) kezükbe

tudják venni az irányítást.

4. 3. 2.  A Fegyveres Nemzetszolgálat felállítása

Szálasi 1944. november 3-i nemzetvezetői kinevezése után vált lehetővé, hogy a

megbízható párthadsereget, az ún. „felfegyverzett pártszolgálatot” immár az államigaz-

gatás részeként, a nyilas állam „világnézeti karhatalmaként” szervezzék újjá. November

25-én rendelet hatalmazta fel Vajna belügyminisztert, hogy a BM keretében – a Csend-

őrség és a Rendőrség mellett – létrehozza a Fegyveres Nemzetszolgálatot, amely lénye-

gében a pártszolgálat alapjain jött létre. A felállítással párhuzamosan a belügyminiszter

az FNSZ országos főparancsnokává Návay Imrét, helyettesévé Homonnay Mártont ne-

vezte ki. A szervezet karhatalmi alkalmazásáról Orendy Norbert, a Nemzeti Számonké-

rés szervezet vezetője döntött.

Az FNSZ székhelye a Pálfy (ma: Bem) téren lévő utászlaktanya volt, amelyet a

pártszolgálatosok néhány honvédtiszt segítségével még október 15-én foglaltak el.562

Vajna belügyminiszter Láday államtitkárt bízta meg a szervezet felállításának ellenőrzé-

sével. Láday az ezzel kapcsolatos egyeztetések során jelezte Vajnának, hogy „ez a szerv

így ahogy van, annak a feladatnak, amire a nemzetvezető elrendelte, hogy afféle segéd-

rendőrség legyen nem felel meg”563 a belső szervezési problémák, a vezetők szakkép-

zettségének hiánya és a laza fegyelem miatt. Láday megoldásként javasolta, hogy a még

csak alapjaiban létező FNSZ-hez kiképzett, tapasztalt csendőrtiszti és csendőr tiszthe-

lyettesi állományt osszanak be, akiknek a nemzetszolgálatosok minden tekintetben alá

vannak rendelve.

562 Vincellér. Szálasi hat hónapja… 91. o.
563 ÁBTL V-130.792. 86. o.
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Láday a probléma megoldására gyakorlatilag szabadkezet kapott és november

végén, az érintett vezetők részvételével egy értekezletet hívott össze, amelyen

Temesváry vezérőrnagy, a csendőrség felügyelője, Beöthy ezredes, a BM csendőrségi

osztályának vezetője, Szilasi ezredes, a HM csendőrségi osztályának vezetője, valamint

Návay Imre az FNSZ országos parancsnoka és helyettese, Homonnay Márton, kétszeres

aranyérmes (Los Angeles 1932., Berlin 1936.) és négyszeres Európa-bajnok vízilabdázó

vett részt. Úgy határoztak, hogy az FNSZ-hez – Láday elképzeléseinek megfelelően –

nyolc (más adatok szerint 20-25564) csendőrtisztet és 80 csendőr tiszthelyettest osztanak

be, akiket – a közbiztonsági szolgálat alóli felmentéssel – haladéktalanul a Radetzky-

laktanyába vezényelnek, hogy gondoskodjanak az állomány felkészítéséről.565 Az FNSZ

létszámáról nem rendelkezünk adatokkal. Ekkor mintegy 1.000-2.000 fő lehetett.

A nemzetszolgálat felállításáról intézkedő, 4.190/1944. ME számú, november

25-i rendelet566 (a továbbiakban: alaprendelet) a hungarista „világnézeti karhatalom”

feladatkörét a következőkben jelölte meg: „1.) a nemzetvezető személyének biztosítása,

2) az ellenséges világnézeti erők leküzdése, 3) a hatalom biztosítása a hungarista ál-

lamban, 4) külső ellenséggel szemben élharcosokként fellépni”. Ahogyan számos, a nyi-

lasok által létrehozott rendvédelmi intézmény esetében tapasztalható, a nyilas munkás-

őrség, azaz az FNSZ feladatkörét is igen tágan értelmezhető keretek között definiálták,

amely a későbbiekben számos önkényeskedésre adhatott okot.

Tekintettel arra, hogy a kormány november elején megkezdte a főváros kiüríté-

sét, a rendeletek kiadása – mint arra korábban utaltunk – késlekedett. Az FNSZ-t érintő

további jogi szabályozókat így csak 1945 első hónapjaiban tették közzé, jóllehet azok –

a belső utasítások állomány előtti azonnali ismertetése révén – valószínűleg már pár

héttel korábban életbe léptek. A nemzetszolgálat szervezetét és tagjainak jogviszonyát

szabályozó rendeletet 1945. január 16-án írta alá a belügyminiszter.567

A már Szombathelyen véglegesített „A Fegyveres Nemzetszolgálat szervezete és

tagjainak illetménye” tárgyában kiadott, 10/1945. sz. belügyminisztériumi rendeletet

hosszas előkészületek, és rendelet-tervezetek előzték meg. A több példányban fennma-

radt gépelt szöveget a nyilas vezetés tagjai – köztük természetesen Vajna is – ellátta

ceruzás széljegyzeteivel, ami arról árulkodik, hogy az FNSZ-szel kapcsolatos részlet-

564 A Szálasi-per…423. o.
565 ÁBTL V-130.792. 86. o.
566 Budapest Közlöny-Hivatalos Lap, 1944. évi 269. szám (1944. november 25.) 2. o.
567 MOL K-775, 1. csomó, 1. tétel, (1945-C-I-1-10.) 132. lap
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kérdésekről a legfelsőbb szinteken folytak az egyeztetések. Szálasi a nemzetszolgálat

egyértelmű belügyminisztériumi alárendeltségével a szervezet államhatalmi tényezőjét

hangsúlyozta, noha azzal a pártvezetés egy része nem értett egyet, és továbbra is egy, a

párt közvetlen irányítása alatt álló karhatalmi testületet kívántak létrehozni.

Az FNSZ felépítését szabályozó rendelet végleges formájában lényegében egy, a

csendőrséghez hasonlóan kiépített, katonailag szervezett, ám kizárólag karhatalmi sze-

repkörben működő rendvédelmi testületet körvonalazott, amely jelentős előnyöket biz-

tosított a soraiban szolgálók számára. A Fegyveres Nemzetszolgálat – a karhatalmi jel-

legnek megfelelően – az országos főparancsnokságon kívül (budapesti Radetzky-

laktanya) csapatalakulatokra és gazdászatkezelési szervekre tagozódott.

Az FNSZ csapatai, legalábbis az elképzelések szintjén, a katonai szervezésnek

megfelelően alakultak, tehát hadosztályokra, ezredekre, zászlóaljakra, századokra, sza-

kaszokra és rajokra tagolódott. A tisztek és tiszthelyettesek rendfokozati elnevezései

ugyanazok voltak, mint a honvédségben, míg a rendfokozat nélküli tagokat nemzetszol-

gálatosnak nevezték. A tisztikar tagjait Vajna belügyminiszter előterjesztésére Szálasi

nevezte ki, míg a tiszthelyettesi kar kinevezéséről Návay, az FNSZ országos főparancs-

noka gondoskodott.

Az FNSZ szervezetére vonatkozó, egyik korábbi (1.000/1944. számot viselő),

1944. decemberéből származó rendelettervezet szerint a nemzetszolgálat csapatalakula-

tainak (had, turma, zászló, kopja, harmincad, tized és negyed), valamint tagjainak rend-

fokozati elnevezései (tisztek: törzshadfő, hadfő, törzsturmafő, turmafő, főzászlófő, zász-

lófő, alzászlófő, főkopjafő, kopjafő, alkopjafő, ötvenedfő; tiszthelyettesek:

főharmincadfő, harmincadfő, tizedfő, negyedfő) a magyar hadszervezési gyakorlatban

rendhagyóak lettek volna. Ezek az elnevezések ugyan jól illettek a hungarista ideológi-

ához, ám kevésbé voltak alkalmasak arra, hogy a meglévő jogi környezetbe illeszkedje-

nek, noha a rendelettervezet mellékleteként elkészítették a rendfokozatoknak megfelelő

illetménytáblázatot is.568

Végül eltekintettek a rendhagyó csapat- és rendfokozati elnevezésektől, aminek

valószínűleg éppen az volt az oka, hogy az elnevezések a fennálló államigazgatási kör-

nyezettől idegenek voltak, és zavarosságuk komoly alá- fölérendeltségi problémákat

vetett fel. A nyilas vezetés – valószínűleg az idő sürgetése miatt – úgy döntött, hogy

nem a meglevő jogi környezetet változtatja meg, hanem a Fegyveres Nemzetszolgálatot

568 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1.) 133-135. lap
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igyekszik beilleszteni a meglevő keretekbe, így végül lemondtak a rendhagyó szervezési

és rendfokozati elnevezésekről.

A „Fegyveres Nemzetszolgálat szervezete és tagjainak illetménye” tárgyában ki-

adott rendelet a – kor viszonyaihoz képest – szigorúan szabályozta a tagfelvétel köve-

telményeit. Az önkéntes jelentkezőknek nemcsak a katonai alkalmassági normáknak

kellett megfelelniük, hanem további kritériumként jelentkezett a nyilaskeresztes párttag-

ság, a feddhetetlen előélet és a nemzeti szempontból való megbízhatóság, továbbá a

betöltött 17. életév569 és legalább 165 cm-es testmagasság.

Az alaprendelet szerint a nemzetszolgálatosok ugyanazokban a juttatásokban és

járandóságokban részesültek volna, mint a honvédség tagjai, ám a későbbiekben ezek

szabályozására egy újabb, a kivételeket és különjuttatásokat szabályozó rendelet-

tervezetet készítettek. Ezt a „Fegyveres Nemzetszolgálat tagjainak és azok

hátramaradottainak ellátásáról és gondozásáról” szóló rendelettervezet a Belügymi-

nisztérium 1945. január végén készítette el. E rendelettel az FNSZ-tagok illetményi jo-

gosultságait kívánták (pótlólag) szabályozni.570

Bár nem lépett hatályba, a tervezet érzékletesen szemlélteti, hogy a nyilas veze-

tés az FNSZ különállását milyen többletgaranciákkal kívánta hangsúlyozni. Elképzelé-

seik szerint a szolgálati időbe nemcsak a mozgalomban eltöltött idő számított volna be-

le, hanem valamennyi „nemzeti szocialista célkitűzésű szervezet kötelékében az 1944.

október 15-ig eltelt” idő is. Ezt azzal indokolták, hogy – mivel a nyug- és kegyigények a

honvédség szabályai szerint alakulnak – az idősebb, katonai múlttal nem rendelkező

tagok (az FNSZ állományának meghatározó része) rendkívül alacsony nyugdíjat élvez-

nének.571 A valóságos okok – értékelésem szerint – inkább a jelentkezők alacsony szá-

mára vezethetőek vissza.

569 Az általános honvédelmi kötelezettség 14-60 éves korig való kiterjesztéséről 1944. december 10-én

jelent meg a „nemzet totális mozgósításával és harcbaállításával megbízott miniszter” (Kovarcz Emil)

600/1944. számú rendelete. Ebben három korcsoportra tagolva határozták meg a honvédelmi kötele-

zettség mibenlétét. Az ún. II. korcsoport felelt meg a korábbi hadköteles korosztálynak, amelynek alsó

korhatárát 17 évre szállították le. Az FNSZ felállításáról intézkedő rendeletet nem a régi szabályozás-

sal, hanem már ezzel hozták összhangba. Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap, 1944. évi 282. szám

(1944. december 10.), 1-2. o.
570 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1-10.) 142-143. lap
571 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1-17.) 178. lap
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Beregfy vezérezredes, honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka

Vajna belügyminiszternek írott, január 29-i átiratában a nemzetszolgálatosok járandósá-

gát szabályozó rendelettervezettel kapcsolatban egyet nem értésének adott hangot. A

honvédek védelmében kiemelte, hogy a „rendelkezés a honvédségi személyek hátrányá-

ra jelentkező nem kívánatos összehasonlításokra vezethet. […] A fentiek folytán a ren-

delettervezetet vagy oly módon kellene módosítani, hogy azzal a honvédségi személyek-

nek, illetve magának a honvédségi szolgálatnak fentebb vázolt hátrányos helyzete meg-

szűnjék, vagy pedig a rendelet megalkotásától el kellene tekinteni.”572

Az FNSZ – az egyre komolyabb élőerőhiány miatt – kiváltotta a honvédség ve-

zetésének neheztelését, hiszen a többletjuttatások révén a nemzetszolgálat számottevő

élőerőt vonhatott el a csapatoktól. A honvédelmi tárca aggodalmai óhatatlanul az „SA –

Heer konfliktust” idézik, bár a nyilas államban a párthadsereg-hadsereg nézeteltérés

elemei – a korszak rövidsége és viszonyai miatt – csak csírájában jelentkeztek.

Az FNSZ felállítása azonban nemcsak a honvédség, de még a párt azon tagjai-

nak a neheztelését is kiváltotta, akik korábban egy független párthadseregben gondol-

koztak. Szálasi a pártvezetőkkel folytatott megbeszélésein rendre kitartott a belügyi

alárendeltség koncepciója mellett és – mint az egyik pártvezetői megbeszélésen el-

mondta – „a nemzetszolgálatot a párt is igénybe veheti, de az is csak a belügyminiszté-

riumon keresztül”. A párttagok megnyugtatására – a Fegyveres Nemzetszolgálat és a

párt szoros kapcsolatát hangsúlyozva – elrendelte, hogy „a párt tisztségviselőinek 30%-

a a fegyveres nemzetszolgálathoz bevonul rövid katonai kiképzésre”.573

4. 3. 3.  Az FNSZ tevékenysége

Bár a nemzetszolgálat létrehozására irányuló rendeletek nagyszabású karhatalmi

tervekről tanúskodnak, az FNSZ működése három hónapja alatt nem tudott kiépülni, s

csak  néhány  kisebb  csapattest  jött  létre.  Az  utókor  a  nemzetszolgálatot  „nyilas  terror-

szervezetként”574 tartja számon, annak ellenére, hogy működéséről, tevékenységéről, a

bizonyíthatóan a szervezethez köthető háborús bűntettekről kevés adat maradt fenn.

572 MOL K-775. 1945-C-I-1-49. 492-493. lap
573 Teleki: Nyilas uralom… 129-130. o.
574 Lexikon… 108. o.
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A Radetzky-laktanyában szerveződő FNSZ-alakulatok egyes adatok szerint már

1944. október 20-tól – tehát már jóval a szervezet hivatalos felállítása és működésének

rendeleti szabályozása előtt – részt vettek a razziákban, amelyek során főleg katonaszö-

kevények, szökött munkaszolgálatosok, a behívóparancsnak nem engedelmeskedő sze-

mélyek, bujkáló zsidók után kutattak. Később a nemzetszolgálat kisebb csoportjai részt

vettek a Nemzeti Számonkérés szervezete által kezdeményezett letartóztatásokban is.

Az FNSZ razziái főképp a budapesti gettó területére (Dob utca – Dohány utca környé-

ke), vagy annak közvetlen környezetére koncentrálódtak.575

Egy-egy razzia során több száz főt tartóztattak le, 1944. november 10-én például

a Rákóczi térről – együttműködve a csendőri és rendőri szervekkel – mintegy 400 főt

hurcoltak el. Az őrizetben tartott személyek száma lassan meghaladta a Radeczky-

laktanya befogadóképességét, ezért foglyok tömegét, elsősorban zsidókat hajtották el az

óbudai  téglagyárba.  Sokan  nem  élték  túl  a  meneteket.  Egyes  adatok  szerint,  amikor  a

Radetzky-laktanya megtelt foglyokkal, Návay még a főváros kiürítése előtt kiadta az

utasítást, hogy kisebb csoportokat vigyenek ki a Duna partra.576 Návay önkényes és

szakszerűtlen vezetése ekkorra már kezdett szembeötleni a BM vezetésének is. Miköz-

ben szorult a szovjet gyűrű Budapest körül, Vajna Gábor december 24-én délután első

alkalommal szemlét tett a Fegyveres Nemzetszolgálatnál, nem zárható ki, hogy ez ösz-

szefüggésbe hoható a Návayval kapcsolatban felmerülő hírekkel.

Előző este már megkapta az FNSZ jelentését arról, hogy egyik alakulatát parti-

zánok támadták meg a budai hegyekben, miközben azok az elektromos távvezetékeket

akarták megrongálni. Az összecsapás során több nemzetszolgálatos és partizán életét

vesztette. Akiket életben elfogtak (mintegy 4-5 fő), azokat a Radeczky-laktanyában – a

Tábori Biztonsági Szolgálat szabotázscselekményekre vonatkozó előírásai szerint – ki-

végezték. Ekkor az épületben tartózkodott Vajna Gábor belügyminiszter is.577

A belügyi intézmények kitelepítésével párhuzamosan a nemzetszolgálat vezetése

is elhagyta a Radetzky-laktanyát. Helyzetét tovább rontotta, hogy időközben újra, szer-

vezetszerűen is életre hívták a Fegyveres Pártszolgálatot (FPSZ), amely egyes adatok

szerint az FNSZ felállításával sem szűnt meg teljesen. A kizárólag a párt irányítása alatt

álló FPSZ (újjá)szervezésére Olaszi Sándor festő kapott megbízást, valószínűleg még

575 Vincellér: Szálasi hat hónapja… 91-92. o.
576 Vincellér: Szálasi hat hónapja… 92. o.
577 Szálasi-per… 432-433. o.
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1944 november végén. A „régi nyilas pártemberek” támogatását élvező Olaszi termé-

szetszerűleg riválist látott a Fegyveres Nemzetszolgálatban és több alkalommal panaszt

emelt Návayék ellen, mondván, hogy az FNSZ országos vezetője megtűri az önkényes-

kedéseket, az FNSZ tisztjeinek zöme semmiféle előképzettséggel nem rendelkezik és a

szervezet a „szervezetlensége és az irányítás nélkülisége folytán a fegyelmezetlenség és

alantas emberi indulatok állandó tanújelét adta.”578

Miközben a két szervezet egyre élesebben kezdett szembefordulni egymással, a

– BM folyamatos tiltakozása ellenére – az FNSZ számos kisebb alakulatát harcba vetet-

ték a Budapest körül zajló harcokban, amelyek során a gyengén felkészített csapatok

jelentős része felmorzsolódott. Egy nagyobb, kb. 1000 fős kontingenst a Szentendre

szigetén folyó harcokban vetettek be honvéd parancsnokság alatt.579 Budapest kiürítése

során az FNSZ-hez beosztott Perlaky csendőr ezredesnek és több más tiszthelyettesnek

nézeteltérései támadtak az FNSZ vezetésével, Návayval és Homonnayval, elsősorban

amiatt, hogy több kiképzetlen alakulat bevetését engedélyezték, és számos önkényes

fosztogatást megtűrtek. Az FNSZ-hez beosztott csendőrök ezekről folyamatosan infor-

málták Láday államtitkárt.

Budapest kiürítése után a Fegyveres Nemzetszolgálat tagjainak kiképzése

Szentivánfán, később Góron és Vasegerszeg térségében folytatódott. Az önkéntesek

többsége a háború után elmondta, abban a reményben álltak be a nemzetszolgálathoz,

hogy – ahogyan azt Homonnai a toborzások során ígérte – nem kell kiképzésre Német-

országba, illetve a frontra menniük. A Dunántúlon a ruházatukat és a karszalagokat

ugyan megkapták, fegyverhez azonban csak nagyon korlátozottan jutottak hozzá. A

felállítási helységek környékén 1945 januárjától a meglevő keretekből őrjáratokat szer-

veztek. Szentivánfán az FNSZ tagjai két MUSZ-ost és egy magát igazolni nem tudó

honvédet végeztek ki.580

A szovjet gyűrűbe zárt német-magyar csapatok között legfeljebb pár száz fősre

tehető az a kontingens, amelyet az FNSZ Budapesten rekedt maradványai alkottak, pa-

rancsnokuk Csiky Erik volt. Miután Tóth Béla főkerületvezető elhagyta Budapestet,

Szálasi a városban maradt pártalakulatok, illetőleg a Fegyveres Nemzetszolgálat legfel-

ső parancsnokává Nidosy Imrét nevezte ki.

578 Teleki: Nyilas uralom… 132. o.
579 ÁBTL V-130.792. 87. o.
580 ÁBTL V-65.195. 34-36. o.
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Annak ellenére, hogy Nidosynak semmiféle katonai előélete nem volt – megbí-

zatásával egyidőben – alezredesi rendfokozatot kapott. Beosztásából adódóan felelős

volt a fővárosban elkövetett nyilas kegyetlenkedésekért, ő volt az a személy, aki közvet-

lenül Pest kiürítése előtt pogromot akart végrehajtani a budapesti gettóban. (Lásd erről

bővebben a II. fejezetben leírtakat.)

Az 1945. február 11-i kitörés után a Belügyminisztérium eltűntnek hitte Nidosyt,

holléte után rendőrségi detektívek nyomoztak. Megállapították, hogy „Nidosy Imre al-

ezredes f. hó [február] 12-én hajnali 2 órakor és helyettese Réti a Várból való kitörésük

alkalmával egy Tigris páncélossal581 próbáltak menekülni. Kitörésük nem sikerült, pán-

célosukat vagy kilőtték, vagy orosz fogságba estek.” Az utóbbi közelítette meg az igaz-

ságot: Nidosynak a kitörés során sikerült elérnie az egyik közeli pártházat, ahol nyilas

pártszolgálatos egyenruháját civilre váltotta és megadta magát az oroszoknak.582

A – főképp Nidosy nevéhez köthető – visszaélések még a nyilas vezetést is

megdöbbentették, és bár a háború utáni jegyzőkönyvek tanúsága szerint többször intéz-

kedtek a kirívó esetek kivizsgálására, rendőrségi vizsgálatokra nem került sor. Az FNSZ

parancsnoksága 1945. január elején Vasegerszegen jogtalanul lefoglalt egy katonai sze-

relvényt, majd miután annak készleteit felélték, a környék falvait kezdték sanyargatni.

Ezzel betelt a pohár. Az eset híre eljutott a legfelsőbb pártvezetéshez – Szálasihoz,

Vajnához – is, akik Láday államtitkár javaslatára nyomban vizsgálatot rendeltek el az

ügyben.583 A vizsgálat lefolytatásával a Nemzeti Számonkérő szervezetét bízták meg,

amely a vizsgálatok során keletkezett jelentéseit közvetlenül Szálasinak küldte meg,

mert a FNSZ-szel kapcsolatos döntéseket a nemzetvezető magának tartotta fenn.

Láday államtitkár arra az esetre, ha Szálasi a szervezet életben tartása mellett

döntene – a Honvédelmi Minisztériummal egyetértésben – Návay helyére új parancsno-

kot szemelt ki Bartosiewicz László ezredes személyében, akit előzetesen meg is bízott

581 A PzKpfw. VI. Tiger típusú harckocsik nem vettek részt a város védelmében. A detektíveket informá-

ló  szemtanú  valószínűleg  a  német  13.,  vagy  a  „Feldhernnhalle” páncéloshadosztály PzKpfw. V.

Panther típusú járműveivel tévesztette össze, amelyek közül azonban az eddigi adatok alapján mindösz-

sze egy vett részt a kitörési kísérlet támogatásában. Lásd erről bővebben: Számvéber Norbert: Páncé-

losok a budapesti katlanban. In: Markó György (szerk.): Az elsodort város. Emlékkötet Budapest ost-

romának 60. évfordulójára. (Budapest, 2005.) 137-198. o.
582 ÁBTL V-135.335/1. 2. és 21-21. o.
583 Vincellér: Szálasi hat hónapja… 93. o.
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az FNSZ felállítási munkálatainak és az állomány kiképzésének befejezésével.584 Köz-

ben Vajna belügyminiszter Návay eltávolítása mellett döntött: a pártszolgálatot használ-

ta fel, akik letartóztatták az FNSZ vezetőjét.

Az FNSZ további sorsával kapcsolatos nemzetvezetői döntésre azonban már

csak Budapest kiürítése után, 1945. január 17-én került sor, amikor a Fegyveres Nem-

zetszolgálat működését Szálasi rendeletileg felfüggesztette.585 A feltehetően 1945 feb-

ruárjától hatályba lépő nemzetvezetői utasítás586 intézkedett arról, hogy feloszlatott

Fegyveres Nemzetszolgálatból az, „aki 1944. augusztus 1. előtt is párttag volt, az visz-

szamegy a pártszolgálathoz, aki pedig nem volt párttag, az a hungarista szabadhadosz-

tályokba helyezendő.”587 Egy másik, későbbi rendelet kimondta, hogy a pártszolgálat a

katonai szolgálattal egyenrangú, és lehetővé tette, hogy a közalkalmazottak ennek kere-

tében tegyenek eleget katonai kötelezettségeiknek. Az FNSZ alulmaradt a pártszolgálat-

tal vívott küzdelemben.

A Fegyveres Nemzetszolgálat néhány hónapos működése alatt mindvégig a ki-

képzés és a felállítás stádiumában volt. A vesztésre álló háborús helyzetből eredő szük-

ség eredményezte, hogy egyes csapatait karhatalmi, katonai feladatokra vették igénybe.

Bár a szervezet működését 1945. január 17-én hivatalosan felfüggesztették, egyes ada-

tok az FNSZ további működésére utalnak, azt jelezve, hogy néhány nemzetszolgálatos

csapatot – a kiképzés befejezésére – Németországba is kitelepítettek, 1945 január vé-

gén.588

584 ÁBTL V-130.792. 108. o.
585 Lexikon… 108. o.
586 Tekinettel arra, hogy 1945. január végéig a Belügyminisztériumban még folyamatban volt az FNSZ-

szel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása, nem valószínű, hogy a szervezet felszámolását, illetőleg a

pártszolgálatba történő „visszaintegrálását” célzó rendeletet azonnal végrehajtották. A belügyminiszté-

riumi iratanyagban az FNSZ-t érintően keletkezett utolsó anyag a január 29-i dátumot viseli.
587 Teleki: Nyilas uralom… 133. o.
588 ÁBTL V-130.792. 108. o.
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V. FEJEZET

A M. KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM A DUNÁNTÚLON ÉS

NÉMETORSZÁGBAN

(1944. DECEMBER 24. – 1945. MÁJUS 8.)

5. 1.  A Belügyminisztérium Nyugat-Magyarországon

5. 1. 1.  A központi szervek berendezkedése Szombathelyen és Sárváron

Vajna Gábor belügyminiszter 1944. december 24-én délelőtt, a már csaknem tel-

jesen körülzárt fővárosban megbeszélésre hívta össze a minisztérium és a rendvédelmi

szervek vezetését, a minisztérium központi, várbeli épületébe. Miután a kora délutáni

órákban a csendőrség, a rendőrség, a Politikai Rendészeti Osztály, a Nemzeti Számon-

kérés Szervezete, valamint a Fegyveres Nemzetszolgálat megjelent parancsnokait az

értekezleten eligazította a Budapest kiürítésével kapcsolatos tennivalókról (részletes

utasításait az egyes szervezeteket bemutató fejezetekben külön ismertettük), ő maga

szinte csak az utolsó utáni pillanatban határozott úgy, hogy – követve a kormány tagjait

– elhagyja a hadszíntérré vált Budapestet. A minisztérium kiürített irodáit különböző

német hatóságok, köztük a Biztonsági Szolgálat tagjai szállták meg. Az ostrom idején

számos magyart tartottak ott fogva.

A belügyminiszter a sötétedés beállta után, szenteste 16.00 óra körül, a még né-

met-magyar kézben lévő esztergomi úton keresztül távozott a városból, majd csatlako-

zott a már Szombathely és Sárvár térségébe telepített minisztériumhoz.589 (A kormány-

tagok közül egyébként utolsóként, 24-én 21.00 óra körül Kovarcz Emil, a nemzet totális

mozgósításáért és harcbaállításáért felelős tárca nélküli miniszter hagyta el a fővárost.)

A M. Kir. Belügyminisztérium vezetése – Láday István államtitkár Bodonyi György

pártmegbízott, valamint dr. Takáts Albert miniszteri titkár – még 1944. december 24-én

a hajnali órákban, a székesfőváros teljes körülzárása előtt távozott.

589 Vincellér: Szálasi hat hónapja… 217. o.
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Az államigazgatási alkalmazottak, köztük a belügyi tisztviselők létszáma – mint

korábban említettük – jelentős mértékben csökkent a kiürítés forgatagában. Nyugat-

Magyarországon állandó gondot okozott a közszolgálati alkalmazottak és családtagjaik

ellátása, elszállásolása és esetleges foglalkoztatása valamely, még a Szálasi-kormány

fennhatósága alatt álló, központi, vagy helyhatósági intézményben. A kaotikus viszo-

nyokra jellemző, hogy még 1945 februárjában is akadt példa arra, hogy a decemberi

kiürítés után egyes tisztviselők a – már Szombathelyen működő – Belügyminisztérium-

ban jelentkeztek és kértek újból felvételt korábbi beosztásukba. (A Magyar Országos

Levéltárban e „felvételi kérelmek” és az új beosztásokat kijelölő utasítások közül szá-

mos fennmaradt példányt őriznek.590)

A szovjet csapatok elől menekülő lakosság, a magyar és német csapatmozgások

jelentős mértékben meghaladták Magyarország nyugati területének befogadóképességét.

A BM alkalmazottak mindennapi életkörülményei a Dunántúlon egyre nehezebbek let-

tek, a tisztviselők (416 fő) és családtagjaik (486 fő)591 ellátása – a szórványosan rende-

zett élelmiszerosztások ellenére – rendszeresen akadozott, a szállások és az irodák zsú-

foltak voltak, a minisztérium iratainak jelentős része a fővárosban maradt, vagy bedo-

bozolva lapult a kitelepülési szerelvények vagonjaiban.

A minisztériumok államigazgatási szerepét redukálta, hogy Szálasi a Dunántúlon

inkább a pártszervezetre igyekezett alapozni a hatalmát592, amire nemcsak egyeduralmi

törekvése ad magyarázatot, hanem az is, hogy az ország közigazgatási apparátusa a ki-

ürítés után a széthullás jeleit mutatta. A főváros elhagyását követően a nemzetvezető – a

Hitler által neki elmondottak alapján – bízott abban, hogy a front már nem változik je-

lentős mértéken, további „arcvonal-rövidítésekre” nem kerül sor; sőt a németek képesek

lesznek visszaszerezni valamit az elvesztett magyar területekből.593

590 MOL K-775. 3. csomó, tételszám nélküli irategyüttes, 67-96. lap, ill. 4. csomó, 3. tétel, 535-590. lap
591 Botos: Fejezetek… 88-89. o.
592 Teleki: Nyilas uralom… 222-223. o.
593 Hitler hosszas halogatás, többszöri visszautasítás után végül 1944. december 4-én, kelet-poroszországi

főhadiszállásán volt hajlandó fogadni Szálasit. A német államfő előadta, hogy hamarosan a Nyugati

Fronton egy mindent eldöntő offenzíva veszi kezdetét. Ígéretett tett, hogy az abban részt vevő csapato-

kat (a 6. [SS-] páncéloshadseregről volt szó) az angolszász szövetségesek szétzúzása után Magyaror-

szágra vezényli, hogy onnan kiindulva – a csodafegyverek bevetésével – visszafoglalják a román olaj-

mezőket (!). Az 1945 tavaszára ígért német offenzívára azonban már egészen más hadműveleti helyzet-

ben került sor: elveszett Budapest és a szovjet csapatok már a magyar olajmezőket (amely akkor a né-

metek egyetlen természetes forrását jelentette) fenyegették. Az 1945. március 6-án kezdődő Tavasz Éb-
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A nyilas kormányzat ennek szellemében, a valós viszonyoktól teljesen elvonat-

koztatva kísérletet tett arra, hogy a Dunántúlon egy hungarista „mintaállamot” hozzon

létre, fenntartva egy, a németektől független Magyarország vízióját.594 A nyilas vezetés

a közigazgatás egyre szűkebb területekre való visszavonását átmeneti, legfeljebb né-

hány hónapig tartó állapotnak tekintette

A dunántúli hungarista állam kiépítésére a katonai események nagyjából három

hónapot adtak Szálasinak és kormányának, hiszen Budapest 1944 december végi bekerí-

tésétől a szovjetek 1945 márciusi, Bécs általános céllal indított offenzívájáig a magyar-

országi arcvonal viszonylag stabil volt, sőt Székesfehérvár visszafoglalásával (Konrad

3. hadművelet) a németek nem várt, helyi sikert is fel tudtak mutatni.  A közigazgatási

apparátus maradványainak így volt idejük és lehetőségük arra, hogy a kiürítést követően

a kijelölt dunántúli kitelepülési helyeken berendezkedjenek, és a minisztérium fennma-

radt iratanyagából is az látható, hogy – a háborús körülményeket meghazudtolva – ké-

pesek voltak a hivatali működésre, az államigazgatási funkciók ellátására.

Budapest kiürítésének kaotikus viszonyai meglepték a kormányköröket, akik kö-

zül ezt számosan szóvá is tették a Törvényhozók Nemzeti Szövetségének soproni ülése-

in. Szász Lajos kereskedelemügyi miniszter felszólalásában például felháborodásának

adott hangot azért, hogy már Magyarországon is menekültként kezelik, Imrédy Béla a

Sopronban és környékén kialakult túlzsúfoltság miatt tiltakozott (amelyet tetézett, hogy

a német Dél Hadseregcsoport is ott kívánta felállítani parancsnokságát, ám erre végül

nem került sor), Reményi-Schneller pénzügyminiszter pedig arról szónokolt, hogy sok-

szor még közvetlen beosztottait, sőt az öt gazdasági minisztert sem találja.595 Utóbbi

felszólalása is érzékelteti a valóságot: az államigazgatási szervek sokszor nem ismerték

a többi elhelyezését, és így gyakorlatilag lehetetlen volt az egymás közti koordináció.

A kitelepült hivatalok kapcsolattartási problémáját úgy igyekeztek megelőzni,

hogy Endre László, a hadműveleti terület polgári közigazgatásának vezetője még a ki-

ürítés kezdetén, 1944. november 16-án átiratban kérte a miniszteriális intézményeket,

hogy kitelepülési helyükről, valamint az annak következtében várható új személyzeti és

ügybeosztásáról „kézbesítő küldönc útján” tájékoztassák.

redése hadművelet csak korlátozott sikereket tudott felmutatni és nem váltotta be a hozzá fűzött remé-

nyeket. A Hitler-Szálasi találkozóhoz lásd: Ránki György (szerk.): Hitler hatvannyolc tárgyalása. II.

kötet. (Budapest, 1971.), 356. o.
594 Macartney: Október tizenötödike… II. kötet, 574. o.
595 MOL K-18. 35. és 32. fólió, 32-36. o.
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A kormány – nyilván utasításai mielőbbi gyakorlatba ültetése érdekében – már

október végén igyekezett felgyorsítani a központi állami intézmények, a pártszervek és

a helyhatósági hivatalok kapcsolattartását. Dr. Kuzmich Gábor, a Magyar Király Posta

vezérigazgatója596 1944. október 30-tól ezért „állami autóposta” szolgálatot hozott létre,

amelynek feladata kizárólag a hivatalos küldemények továbbítása volt.

A kezdetben Budapestről kiinduló gépkocsijáratok menetrendszerűen, napi

rendszerességgel érintették a dunántúli megyeszékhelyeket, ahonnét az alispánok fel-

adata volt – kerékpáros, motorkerékpáros, vagy lovas futárral – a küldemény esetleges

továbbítása.597 Ez a rendszer a közintézmények kitelepülése után is működött, bár – a

súlyosbodó üzemanyag- és gépjárműhiányból adódóan – egyre csökkenő hatásfokkal.

Nincs információnk arról, hogy az állami „autóposta” szolgálat mennyiben váltotta ki a

központi szervek saját futárszolgálatait.

A kiürítés okozta gondok és zűrzavar szinte állandó téma volt a soproni képvise-

lőház és a Törvényhozók Nemzeti Szövetsége ülésein. Vajna – akinek minisztériuma

január közepén átvette az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság hatáskörét, s így a

kiürítésben és a kitelepülésben illetékes miniszterré lépett elő – később, 1945. február 6-

án, Sopronban, a nemzeti szövetség ülésén reagált a képviselők Budapest kiürítését ért

bírálataira. Felszólalásában – nyilván saját minisztériumának tapasztalatiból is merítve –

összegezte a főváros evakuálása során észlelt problémákat. Elmondta, hogy a lakosságot

a Duna-Tisza Közén sem tudták rávenni lakóhelyük elhagyására, mert az emberek féltek

attól, hogy a hátramaradó német katonák tönkreteszik a lakásukat. Példaként Kecskemét

esetét említette, mondván, hogy akiket onnét kihoztak, vagyonukat féltve később önké-

nyesen visszatértek a városba.

Ez a tapasztalat – mint mondta – megismétlődött Budapesten is, ahol az egyik

minisztérium (a tárcát nem nevezi meg) kitelepítésénél „összeállítottak egy 100 tenge-

lyes vonatot, de csak 60-80 ember jelentkezett. A köztisztviselők nagy rész Budapesten

maradt.” Vajna azt is szóvá tette a képviselők előtt, hogy az egyházi főhatóságok nem

teljesítik kellőképpen feladatukat és azt állatják, hogy a szovjetek nem is olyan vesze-

delmesek.

596 Az 1939. június 26-án kinevezett Kuzmich 1944 decemberében lemondott hivataláról. Pályafutásához

lásd: Bartók Ibolya: Az önálló magyar posta fejlódése 1867 és 1944. között. In: Posta, 2007. évi (IX.

évf.) 3-4. szám, 31-40. o.
597 Sorsforduló I. 61-62. o.
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Vajna értékelése szerint a lakosság nagyarányú helybenmaradásáért tehát a lel-

készi kar is felelős, mint mondta: „Egyetlenegy pap sem hirdette, és nem hallottunk

egyetlen püspök részéről sem a szovjet ellen való felháborodást olyan mértékben, ahogy

elvárhattuk volna. Ennek következtében a parasztság is ott maradt, mert most a papra

és a kántorra hallgat.”598 (Itt vissza kívánunk utalni arra – a korábban már ismertetett –

bizalmas belügyminiszteri rendeletre, amely sérelmezve a papság, nyilas szándékok

elleni agitációját, végül is a történelmi egyházak szorosabb ellenőrzéséhez, vezetőik –

köztük Mindszenty és Shvoy püspökök – internálásához vezetett.)

A Belügyminisztérium szálláscsinálói az intézmény számára kijelölt települése-

ken 1944 november közepétől kezdték meg a megfelelő irodák felkutatását és lefoglalá-

sát, majd a minisztérium a hónap végétől kezdődően fokozatosan Sárvárra és Szombat-

helyre települt. Vajna személyes szállását a szombathelyi Pethő villában rendezték be és

ugyanoda – vélhetően személyes közbenjárására – szállásolták el barátja, Hain Péter

családját is. Számos vezető beosztású tisztviselőnek és családjának nem jutott megfelelő

lakás, így például Láday államtitkár a sárvári Várkastélyban lévő irodájában rendeztette

be szállását.599 1945. január végén a minisztérium – új állománytábla szerint kialakított

– szervezeti egységei az alábbi helyszíneken, épületekben működtek600:

SZOMBATHELY, VÁROSHÁZA

Vajna Gábor miniszteri irodája;

I. (törvényelőkészítő) osztály (dr. Argalás Lajos min. osztálytanácsos);

X. (ki- és visszatelepítési) osztály (Markóczy János altábornagy);

XI. (zsidóügyi) osztály (dr. Toldi Árpád);

SÁRVÁR, VÁRKASTÉLY

Láday István államtitkár irodája;

VI. (csendőrségi szolgálati és rendőrségi) osztály (Beőthy Kálmán cs. ezredes);

VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály (Hajnácskőy L. cs. ezredes);

SÁRVÁR, KÖZSÉGHÁZ

Dr. Palásthy Ferenc államtitkár irodája;

II. (közjogi és állampolgársági) osztály (dr. Szalay Zoltán min. tanácsos);

598 MOL K-18, 27. fólió, 195. o.
599 ÁBTL V-130.792. 112. o.
600 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 103. lap
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III. (vármegyei, városi és községi) osztály (dr. Eddoi József min. osztálytanácsos);

IV. (gyámügyi és alapítványi) osztály (dr. Szalóky Kálmán min. tanácsos);

IX. (segélyezési és menekültügyi) osztály (dr. Matusovich Árpád min. titkár);

SÁRVÁR, EGÉSZSÉGHÁZ

Dr. Szecsey György államtitkár irodája;

V. (társadalombiztosítási) osztály (dr. Haraszthy László min. titkár);

VIII. (egészségügyi és gyermekvédelmi) osztály (dr. Kontra L. közeü. főfelügy.);

SÁRVÁR, BATTHYÁNY UTCA 35.

Bodonyi György pártmegbízott irodája;

Elnöki osztály (Takács Albert min. tanácsos);

A köztisztviselőknek és állami alkalmazottaknak a kiürítés nehézségei mellett

szembesülniük kellett azzal is, hogy – „a nemzet totális mozgósítása érdekében” – a

számukra kijelölt dunántúli állások elfoglalása során egy ún. polgári foglalkozásban

való meghagyási eljáráson kellett átesniük. A procedúrának részét képezte, hogy – nem-

csak saját, hanem házastársuk személyét érintően is – legkésőbb 1945. február 10-ig

(újból) igazolniuk kellett származásukat, és számot kellett adniuk korábbi tevékenysé-

gükről. Az eljárásokra vonatkozó rendeleteket az országmozgósítási kormánybiztos

bocsátotta ki, ám a részletintézkedések kidolgozása, valamint a központi és lokális iga-

zoló bizottságok felállítása Endre László, a hadműveleti terület polgári közigazgatásá-

nak központi kormánybiztosának feladatát képezte.

Az eljárást előíró első, 1944 decemberi (2.300/Om. biz. 1. omo. – 1944. res. szá-

mú) rendeletet követően egy egyszerűsített igazolási eljárás kidolgozása vált szükséges-

sé tekintettel arra, hogy végrehajtására a katonai helyzet, a kiürítés viszontagságai és

szervezeti intézkedések (pl. a rendőrség átszervezése) miatt már nem volt lehetőség.

Endre hivatala ezért 1945 január végén egy új, egyszerűsített eljárási szabályrendszert

bocsátott ki (7.444/Om. biz. 1. omo. – 1945. számon). Ebben számos intézkedést hatá-

lyon kívül helyeztek, korcsoportok szerint részletezték, hogy mely alkalmazotti kategó-

riák hagyhatóak meg polgári foglalkozásukban és kik azok, akik különböző okokból

adódóan nem hagyhatóak meg korábbi beosztásukban.601 A származás mellett ezen

okok között már a katonai alkalmasság is szerepelt, így az eljárás jó lehetőséget kínált a

tisztviselők hadviselés érdekei szerinti „átfésülésére” is.

601 MOL K-475. 1. csomó, B/c tétel, 404-408. lap
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A „meghagyási” (igazoló) eljárásokat az egyes intézmények a saját hatáskörük-

ben hajtották végre és az érintett alkalmazottak igazolását, ún. „meghagyási javaslatok”

formájában (ez tulajdonképpen egy szabványosított kérdőív volt) továbbították a köz-

ponti bizottság (Szombathely, Szily János utca 28.) számára, amely az egyes minisztéri-

umok ügyeit előre meghatározott időpontokban tárgyalta. A Belügyminisztérium alkal-

mazottaira vonatkozó javaslatokat 1945. március 1-jén tekintette át a testület.602

Vajna belügyminiszter 1945. február 6-án rendelkezett a minisztérium megha-

gyási eljárásainak rendjéről. Előírta, hogy a procedúra lefolytatása után az abban érintett

alkalmazottak számára bizonyítványt kell kiállítani, a vizsgálatot lefolytató bi-

testületeknek jegyzőkönyvet kell vezetniük, amely mellé csatolni kell a származási iga-

zolásokat  is.  Minden  olyan  esetet,  „ahol a származás tisztasága tekintetében aggály

merült fel”, a belügyminiszter mellé rendelt pártmegbízottnak azonnal tudomására kel-

lett hozni.603 A minisztérium fennmaradt iratanyaga szerint a meghagyási eljárás mint-

egy 60 alkalmazottat604 érintett. Az iratok a procedúra akadályairól is tanúskodnak: az

érintettek közül számosan jelezték, hogy az utazási nehézségek folytán az eljárásra nem

tudnak a megadott időpontokban Szombathelyre, vagy Sárvárra utazni ezért kérték a

vizsgálat helybeni lefolytatását.605

A nyilas állam dunántúli közigazgatása csak lassan és fokozatosan épült ki.

Ahogy más minisztériumokban úgy a belügyben is a tisztviselők fokozatosan foglalták

el beosztásukat, és ennek megfelelően az egyes osztályok különböző időpontokban

kezdték meg működésüket. A kiürítés során „elveszített” állományt menekült tisztvise-

lőkkel, közalkalmazottakkal pótolták.

602 MOL K-475. 1. csomó, B/c tétel, 408. lap
603 MOL K-150. 4367. sz. irategyüttes, szám nélküli. Idézi (pontatlanul): Teleki: Nyilas uralom… 246. o.
604 MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel, szám nélküli irategyüttes.
605 A Belügyminisztériumban még 1945 március végén, közvetlenül a Németországba történő áttelepülést

megelőzően is napirenden voltak a tisztviselők származási igazoltatási ügyei. A VIII. (egészségügyi és

gyermekvédelmi) osztály 48, Répcelakon, Nicken és Csánigon elszállásolt munkatársa március 13-án

jelezte, hogy származásuk igazolására nem tud külön Sárvárra utazni, ezért kérték, hogy az eljárásra

Répcelakon kerülhessen sor. (MOL K-775. 1. csomó, 4. tétel, 3. lap.) Az iratok rávilágítanak arra, hogy

a származási igazolások során nemcsak maga az utazás és a bizottság előtt való megjelenés jelentett

problémát, hanem – mint arra Teleki Éva is rámutatott (Teleki: Nyilas uralom… 246. o.) – az okmá-

nyok beszerzése is, hiszen az igazolásokhoz szükséges iratanyagok (anyakönyvi lapok) nagy része a he-

lyileg illetékes, szovjetek által addigra már elfoglalt közigazgatási hivatalokban maradt.
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A hiányzó munkatársak helyére – „A hadműveletek következtében állomáshely-

ükről eltávozni kényszerült közszolgálati alkalmazottak szolgálati beosztása” tárgyában

kiadott, 49.400/1944. B. M.  rendelet606 alapján – fokozatosan számos, korábban más

közintézménynél szolgálatot teljesítő, menekült közszolgálati alkalmazottat vettek fel.

Meglepő, hogy a fennmaradt iratok tanúsága szerint a minisztérium, de különösen an-

nak egyes osztályai – a háborús körülményektől teljesen elvonatkoztatva – folytatták

hivatalszerű tevékenységüket.

A dr. Argalás Lajos miniszteri osztálytanácsos által vezetett I. (törvényelőkészí-

tő) osztály, a minisztertanács döntései alapján több tucat, sokszor nem is a BM hatáskö-

rébe tartozó törvény- és rendelettervezetet készített Szombathelyen. Törvényjavaslatot

állítottak össze a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom kötelékében viselt tag-

sághoz fűződő egyes kedvezmények tárgyában, amely a „harcos időkre” visszanyúló

párttagság idejét beszámította volna a közszolgálati alkalmazottak, fegyveres testületek-

nél szolgálatot teljesítők nyug- és kegyigényeibe (a rendőri őrizet és a börtön évei ebben

kétszeresen számítottak volna).607 Ugyancsak a BM törvényelőkészítő osztálya állította

össze a közigazgatás átszervezését és a kormányszékek felállítását célzó – korábban már

említett – törvényjavaslatot. Az osztály tucatszám bocsátotta ki a törvény és rendeletter-

vezeteket, ám ezeknek a többségét már nem tárgyalta sem a soproni törvényhozás, sem

a minisztertanács, így azok jelentős hányada már nem lépett hatályba.

A Sopronban megjelenő Hivatalos Közlönyben 1945 telén és kora tavaszán csak

mindössze hat, a M. Kir. Belügyminisztérium által kezdeményezett és összeállított ren-

deletet tettek közzé. Ennél valamivel több volt azoknak a száma, amelyeket Argalás

osztálytanácsos, a törvényelőkészítő osztály vezetője kihirdetés végett megküldött a

közlöny szerkesztőségének. A háborús viszonyok miatt a Sopronba telepített nyomdák-

nak nem volt elegendő kapacitása ahhoz, hogy a hivatalos szervek által küldött közle-

ményekkel, jogszabályokkal lépést tudjanak tartani, így ha közre is tudták adni a kor-

mány rendeleteit, azok eleve késlekedéssel jelentek meg.

A csendőrtisztek által vezetett osztályok – a Beöthy ezredes vezette VI. (csend-

őrségi szolgálati és rendőrségi), valamint a Hajnácskőy ezredes vezette VII. (közbizton-

sági és igazgatási rendészeti) – hamar elfoglalták a sárvári kastélyban kijelölt irodákat.

A csendőrtisztek – egyenruhájukkal és rendfokozatukkal élve – még a háborús viszo-

606 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. október 22-i (241.) szám. 1. o.
607 MOL K-775. 1. csomó, B/c tétel, 26-27. lap
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nyok közepette (is) könnyebben jutottak szállítóeszközökhöz. Nagyőszy Miklós altá-

bornagy, a Honvédelmi Minisztérium III. csoportfőnökségének főnöke egyik, 1945.

január 12-én kelt levelében szóvá is tette Vajna belügyminiszternek, hogy a BM alkal-

mazottai sokszor jogtalanul vesznek igénybe gépjárműveket (főképp a légoltalmi szer-

vekét) és kérte, hogy ezen eseteknek „lehetőleg vessen véget”.608 Másfelől a rendvéde-

lem a BM prior területének számított, így az irányításában közreműködő belügyi osztá-

lyok, a VI. és a VII. a kiürítés során elsőbbséget élveztek.

A főváros elhagyása során nemcsak a Belügyminisztérium „polgári” osztályai-

nak, de a rendvédelmi szerveket felügyelő szervezeti egységeknek is jelentős mértékben

megcsappant a létszáma. A Hajnácskőy László csendőr ezredes vezette VII. (közbizton-

sági és igazgatási rendészeti) osztályon 1944. december végén – nem számítva az osz-

tálynak alárendelt Nemzeti Számonkérés szervezete állományát – „papíron” 37 fő telje-

sített szolgálatot, szervezete négy szervezeti egységre tagolódott. A következőkre: a./

közbiztonsági (vezetője Árbócz János csendőr ezredes), a b./ igazgatási rendészeti (ve-

zetője: dr. Himfy Jenő miniszteri osztálytanácsos), valamint a c./ államvédelmi (vezető-

je: vitéz Ugray Gábor csendőr alezredes) és a d./ Nemzeti Számonkérés szervezete (ve-

zetője: Orendy Norbert csendőr ezredes) alosztályokra.609

A kiürítést megelőzően Hajnácskőy osztálya volt a Belügyminisztérium legna-

gyobb szervezeti egysége, ám Budapest elhagyását és a Dunántúlon eltöltött első hete-

ket követően beosztottainak száma jelentős mértékben csökkent, olyannyira, hogy – egy

kimutatás szerint610 – Sárváron, 1945 január végén – február elején (a pontos időpont

nem szerepel az eredeti iraton) mindössze hatan teljesítettek szolgálatot a VII. osztá-

lyon:

„Osztályvezető: Hajnácskőy László ezredes (Batthyányi u. 3. fsz.)

Segédtiszt: Nyilas Iván szds. (Batthyányi u. 3. I. e.)

Szabó Károly szds. (Rákóczi u. 1.) [ceruzával]

Ov. helyettes: Környey Ferenc ezds. (Lajos krt. 39.)

Német ökt.: Merkly Antal ezds. (Csorna)

Párt ökt.: Dr. Nuridházy Zoltán főszolgabíró szkv. g. őrgy. (Batthyányi u. 34.)”

608 MOL K-775. 1. csomó, 10. tétel, 1. lap
609 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 8-9. lap
610 MOL K-775. 1. csomó, 2. tétel, 1. lap
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Az állomány létszámának ilyen mértékű csökkenését nemcsak az indokolja,

hogy számosan – különböző okokból kifolyólag – Budapesten maradtak, hanem az is,

hogy a kiürítés összevisszaságában sokan még nem érkeztek meg szolgálati helyükre,

illetőleg számos, korábban a minisztériumban szolgálatot teljesítő csendőrtisztet átme-

netileg más beosztásba helyeztek.

A folyamatos létszám-, eszköz- és anyaghiány611 ellenére Hajnácskőy osztálya

képes volt hivatali feladatai ellátására. Az ország szovjet megszállás alól visszafoglalt

területein tapasztaltakról számos összefoglaló jelentést készítettek a Belügyminiszter,

valamint a rendvédelmi szervek főfelügyelője és két felügyelője számára, amelyek alap-

ján Hajnácskőy, 1945. január 5-én a visszaszerzett területek közbiztonságának helyreál-

lítását célzó belső utasítást (1029/1945. VII. res. számon) bocsátott ki. Ez előírta, hogy a

közbiztonsági szervek által „az ideiglenesen megszállva volt” területeken tapasztalt je-

lenségekkel (pl. fosztogatások) szemben milyen előírások alapján lehet és kell a rend-

védelmi szerveknek eljárnia.

A rendelet ezekben az esetekben legtöbbször a Tábori Biztonsági Szolgálat

(TBSZ) irányelveit tekintette mérvadónak, meghatározva, hogy az abban foglalt „fel-

koncolási jogot” mely esetekben lehet és/vagy kötelező alkalmazni. 1945. január 17-én

az alaprendelethez egy olyan kiegészítést csatoltak, amelyet utóbb a cigány holokauszt

történetével hoztak összefüggésbe. Az osztályra befutott jelentések alapján

Hajnácskőyék úgy értékelték, hogy a cigányok – „akik a közbiztonságot mindig erősen

veszélyeztették”, szól az indoklás – „jeleskedtek” az elnéptelenedett települések kifosztá-

sában, majd a visszafoglalt területekre érkező katonák és csendőrök elől elmenekültek.

A fosztogatások elkerülése, megelőzése érdekében Hajnácskőy rendelete a legszigorúbb

bánásmódot, szükség szerint a felkoncolási jog alkalmazását, valamint a bujdosó cigá-

nyok razziák keretében történő összegyűjtését és internálását helyezte kilátásba.612

611 A belügyminisztérium iratanyaga számos olyan rádiótáviratot, átiratot megőrzött, amelyek arról tanús-

kodnak, hogy még a napi megélhetéshez szükséges eszközökből is hiány volt. Az iratok között nem egy

cipőt, egyéb ruhaneműt és élelmiszert igénylő lapot találunk. Ezen anyagok legtöbbje a VII. osztályon

keletkezett (1945. január-március között), amelynek egyébként teljes Elszámolási Naplója (Sárvár,

1945. február 24.) is fennmaradt. (L. MOL K-775. 3. csomó, 2. tétel, 15-47. és 48. lap.)
612 Ungváry Krisztián (szerk.): A második világháború. (Budapest, 2005.) 491-492. o.
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A „dunántúli időszakban” is folytatódtak a Hajnácskőy613 osztálya által összehí-

vott és jegyzőkönyvezett közbiztonsági értekezletek, amelyekre általában kéthetente

Sárváron, Szombathelyen, vagy Sopronban került sor. A megbeszéléseken – témától

függően – megjelentek a fontosabb belügyi osztályok vezetői, tisztviselői, a csendőrség

és a rendőrség parancsnokai, a zsidó ügyek intézésével megbízott Toldi Árpád,

Fenyvesy László alezredes, és Solymossy rendőr főtanácsos, valamint a kitelepítéssel

kapcsolatos ügyeket intéző BM X. osztály vezetője, Markóczy János altábornagy, illető-

leg a témától függően más minisztériumok vezetői, főtisztviselői, egyes főispánok, to-

vábbá a párt által delegált személyek is.

Az értekezleteken – amelyek jegyzőkönyvei közül számos fennmaradt – a köz-

biztonsági kérdésekben érintett vezetők beszámoltak az aktuális fejleményekről, áttekin-

tették a közeljövőben végrehajtandó fontosabb intézkedéseket. Szóba kerültek a rendé-

szettel, a közlekedéssel, a közigazgatással, a háború menetével, a közegészségüggyel, a

közben időlegesen visszatért területek megsegítésével, a kiürítéssel, valamint a honvé-

delmi szolgáltatásokkal, sőt a földek megművelésével kapcsolatos ügyek is.614 A meg-

beszéléseken a katonai helyzet rosszabbodásával egyre inkább előtérbe kerültek a né-

metországi kitelepüléssel kapcsolatos ügyek, köztük kiemelt helyen az, hogy miként

lehet az ország elhagyását rendvédelmi téren a lehető leghatékonyabban támogatni.

Vajna sokszor volt úton, hol Németországban tárgyalt, hol a minisztertanácsi

üléseken jelent meg, hol pedig a soproni törvényhozásban magyarázkodott a képviselők

kiürítést és kitelepítést ért bírálatai miatt. Távollétében az irányítást általában Láday

István vette át. A miniszter számos teendője közepette hagyott időt arra is, hogy meg-

szemlélje a (formálisan) minisztériuma irányítása alatt álló soporonkőhidai fegyintéze-

tet615 és személyesen foglalkozzon az ott internált politikai foglyok ügyével.

613 Hajnácskőy László csendőr ezredes háború után hozott halálos ítéletében a nyilas korszakban betöltött

vezető beosztása nem játszott oly mértékben szerepet, mint az, hogy a haditörvényszék tagjaként részt

vett Kiss János altábornagy és társai perében. Ítélete mindössze annyiban foglalkozik a BM VII. osztály

vezetőjeként eltöltött időszakkal, hogy – legalábbis a bíróság megítélése szerint – Hajnácskőy a beosz-

tást életét fenyegető kényszer nélkül vállalta el. (A proklamáció elhangzása után az akkor a pécsi IV.

csendőrkerületet vezető csendőr ezredes távmondatban értesítette az alárendelt szárnyakat/őrsöket,

hogy a kormányzó utasítása rájuk nem vonatkozik, majd másnap, 16-án – miután láthatóvá vált, hogy a

kiugrási kísérlet elbukott – mintegy 50 személyt vétetett őrizetbe.) ÁBTL V-146.147. 172/6-7. o.
614 ÁBTL V-130.792. 83. o.
615 A fegyintézet történetéhez lásd: Pados József: A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön története. In: Győ-

ri tanulmányok, 2000. év (XXIII. évf.) 169-174. o.
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Az állambiztonsági szervek, illetőleg a párt fegyveresei által politikai okokból

letartóztatott őrizeteseket Vajna 1945. február 5-én616,  vagy 6-án617 este látogatta meg.

A fegyintézetben konzultált két fogva tartott miniszterelnökkel – Kállay Miklóssal és

Lakatos Gézával – valamint a volt külügyminiszterrel, Hennyey Gusztávval is. Utóbbi-

val közölte, hogy ügyében Lakatos Géza volt miniszterelnök erőteljesen exponálja ma-

gát, és Vajna megígérte, hogy Szálasi előtt felveti esetleges szabadon bocsátásának kér-

dését. A Hennyeyvel folytatott beszélgetés során a belügyminiszter állítólag megjegyez-

te,  hogy „jól tudja: ha a mai rendszer nem nyeri meg a csatát, ő és a kíséretében lévő

két csendőr ezredes [valószínűleg Láday államtitkár és Hajnácskőy osztályvezető – K.

Z. A.] lógni fognak.”618 Vajna – összefüggésben Szálasi „kegyelmi elhatározásával” –

áttekintette az ún. védőőrizetesek ügyét. Döntése értelmében két, a BM október 16-a

után letartóztatott tisztviselőjét, dr. Pásztóy Ámont (a német megszállás előtt a közbiz-

tonsági osztály vezetője volt) és Rohonczy Imrét bocsátották szabadon.

5. 1. 2.  A belügyminiszter mellé rendelt pártmegbízott tevékenysége a Dunántúlon

Miután Bodonyi György a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom Bel-

ügyminisztériumba delegált megbízottja a hatalom átvételét követő hetekben végrehaj-

totta a vezető tisztviselők közötti tisztogatást, befolyását a miniszter egyre rosszabb

szemmel kezdte nézni. A nyilas „párttitkár” hatalmával való burkolt és mérsékelt szem-

befordulás egyúttal a párt érdekeivel szembeni ellenállást is jelentette, amire Vajnának

– mozgalomban elfoglalt magas pozíciójánál fogva – egyébként lehetősége volt. A Du-

nántúlon Szálasi sokszor ún. pártrendeletekkel és párttörvényekkel kormányzott, ame-

lyek érvényességét legtöbbször az államigazgatás valamennyi szervére kiterjesztette.619

E szabályzóknak (elméletileg) a minisztériumokban és a közigazgatás egyéb szerveiben

elhelyezett pártmegbízottaknak kellett volna érvényt szerezniük, ami gyakran az érintett

hivatal vezetőjével való konfliktusok forrása volt.

616 Jávor Pál: Egy színész elmondja… (Budapest, 1987.) 45. o.
617 Almásy Pál: Sopronkőhidai napló. (Bp., 1984. A továbbiakban: Almásy: Sopronkőhidai…) 83. o.
618 Almásy: Sopronkőhidai… 86. o. Almásy hozzátette: „Ördöge van!”. A napló írásakor még nem tudhat-

ta, de ha – valóban Láday és Hajnácskőy kísérte el a belügyminisztert – akkor megjegyzése helyesnek

bizonyult. A háború után mindhármukat kötél általi halálra ítélték.
619 Teleki: Nyilas uralom… 224-225. o.
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Vajna miniszter és a belügybe delegált pártmegbízott közötti konfliktus első jelei

már Budapest elhagyását megelőzően érzékelhetővé váltak. A nézeteltérés főképp sze-

mélyi kérdéseket érintett, mivel Vajna alig engedetett Bodonyinak beleszólást a minisz-

térium felső vezetésével összefüggő kérdésekbe, miközben az alsóbb szinteken a párt-

megbízott sokszor teljesen önkényesen járt el. A Gál Csaba kormánybiztosság által ve-

zényelt megbízottak nemcsak a Belügyminisztériumban generáltak feszültségeket a tár-

ca vezetése és a párt között, hanem az államigazgatás más területein is. A politikai-

szakmai vezetés és a nyilas párttitkárok közötti viszony természetesen nagyban függött

az egyes intézmények és személyek egyedi vonásaitól. Ellenpéldaként említhető Ke-

mény Külügyminisztériuma, ahol – mint korábban említettük – a párt delegáltja és veze-

tő tisztviselők között szinte teljes volt az összhang.620

Egy idő után Szálasi nemzetvezető is érzékelte, hogy pártmegbízottai működése

a legtöbb minisztériumban jelentős ellentéteket okoz. 1945. január 5-én ezért szóbeli

utasítást adott, hogy a pártmegbízottak a továbbiakban nem láthatják el az egyes minisz-

tériumok Elnöki osztályának vezetését. A kormányfő döntéséről Vajna január 8-án

(208. sz. eln./1945. rendeletével) tájékoztatta a minisztérium vezetését és az Elnöki osz-

tály vezetőjévé az időközben miniszteri tanácsossá előlépett dr. Takáts Albertet,

Bodonyi korábbi helyettesét nevezte ki. Vajna rendelete – kissé képmutatóan – az alábbi

sorokkal zárult: „Bodonyi György pártmegbízott testvérnek lelkes és odaadó munkájáért

őszinte köszönetemet és legteljesebb elismerésemet nyilvánítottam.”621

Szálasi döntéséhez igazodva Vajna (1989/1944. eln. számon) egy újabb belső

rendeletben megfosztotta Bodonyit attól, hogy – immár, mint a minisztériumi pártiroda

vezetője – bármilyen módon beleavatkozzon a személyzeti ügyekbe, noha formailag az

előzetes hozzájárulás jogát meghagyta számára. A belügyminiszter intézkedésében le-

szögezte, hogy „a személyi természetű ügyeket – kinevezés, előléptetés, áthelyezés – az

az osztály, hivatal, hatóság készítse elő, amelyik […] az ügy intézésére, vagy előkészíté-

sére 1944. évi október hó 24. napját megelőzőleg hatáskörrel bírt. Döntés előtt azonban

az ügyiratot minden esetben mutassa be hozzájárulás végett a mellém rendelt pártmeg-

bízottnak.”622 Mindez az Elnöki osztály jogkörének kiterjesztését, azaz inkább restaurá-

lását jelentette.

620 MOL K-707. 1. csomó, 1. tétel, 86-87. o.
621 HL M. Kir. Rendőrség Országos Felügyelőjének iratai, 21. doboz, szám nélküli irat.
622 MOL K-150. 4367. sz. irategyüttes, o. n.
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Ezzel Bodonyi szerepe csaknem formálissá vált és – a párt felső vezetésének

döntése alapján – 1945 januárjától elsősorban a helyi szintű közigazgatási vezetők (pol-

gármesterek, alispánok, járási főszolgabírók, községi jegyzők) mellé rendelt pártmegbí-

zotti hálózat megszervezésével és irányításával foglalatoskodott. A főispánok kivételé-

vel azonban a helyi közigazgatás vezetői az ország hadműveleti területté válását köve-

tően a hadműveleti területek polgári közigazgatásának vezetésével megbízott kormány-

biztosok, országos szinten pedig Endre László, a hadműveleti területek központi kor-

mánybiztosítása irányítása alá tartozott. A minisztérium jószerivel csak a személyi in-

tézkedések terén őrzött meg valamit korábbi közigazgatási felügyeleti jogköréből.

Bodonyi – miután a BM központi szervei feletti befolyását elveszette – feltehe-

tően 1945. január végén fordította figyelmét a németek megszállta, hungarista uralom

alatt álló nyugati vármegyék helyi közigazgatási szervei felé, és egy részletes utasítást

tett közzé, amelyben az alispánok, a polgármesterek, a járási főszolgabírók, és a községi

jegyzők mellé rendelt pártmegbízottak részére tételesen meghatározta a hungarizmus

„kifejlődése” érdekében teendő feladatokat. Ezek sorában első helyen a személyi intéz-

kedések pártérdekek szerinti támogatása szerepelt, noha Vajna belügyminiszter fentebb

ismertetett rendelete után önálló döntéseket ezen a téren már nem hozhattak.

A Belügyminisztériumba delegált pártmegbízott a helyhatóságok nyilas

„párttikárait” kötelezte arra, hogy hálózatot építsenek ki, és részletesen leírta, hogy az

egyes intézményeken belül hogyan és kikből lehet hatékony besúgóhálózatot kiépíteni.

(Bodonyi emlékeztetőjét az 12. sz. mellékletben teljes terjedelmében közzétettem.)623 A

BM pártmegbízottjának rendelete számos vonatkozásában emlékeztet a háború utáni

kommunista Magyarország világára. Miután a személyi intézkedésekben mellékszerep-

lővé váltak, a párt embereinek legfontosabb szerepe valóban az volt, hogy – hálózati

személyeik által – kísérjék figyelemmel az állomány hangulatát, és gondoskodjanak a

megfelelő morálról.

A pártmegbízottak helyi hálózatának kiépüléséről, annak mértékéről nincsenek

megbízható információink, ám kétségtelen, hogy számos párttag a fegyveres szolgálat

elől menekülési lehetőséget, illetve biztos megélhetést látott a feladatban. Ezért is for-

dulhatott elő, hogy a helyhatóságok vezetői mellé nem központilag, a BM pártmegbí-

zottja által, hanem a párt helyi szervezetei révén jelöltek ki megbízottakat.

623 MOL K-775. BM b/res. iratok (tételszám nélkül), 21-22. o.
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Bodonyi egyik – ismeretlen címzettnek írott, 1945. január 19-i levelében – hang-

súlyozta, hogy a pártmegbízottak e kettős alárendeltségének tisztázása érdekében mi-

hamarabb felveszi a kapcsolatot a pártépítés országos vezetőjével. Ugyancsak ebben a

levelében fejtette ki a következőket is: „A mellérendeltségi viszonyból folyik, hogy a

főispán, alispán, polgármester nem rendelkezhet a pártmegbízottal, de mivel előbb-

utóbb bekövetkezik az a helyzet, hogy a vezetőhelyeken mindenütt hungarista világnéze-

tű férfiak állnak, a közig vezetők és pártmegbízottak működésének zavartalan összhang-

ját biztosítva látom. Természetes, hogy a kölcsönös megértésnek, belátásnak és az egy-

más iránti bizalomnak ebben igen nagy szerepe lesz. Az esetleges ellentétek elsimítására

természetesen a főispán a legalkalmasabb, hiszen nemcsak a kormány megbízottja, de a

megye felelős politikai vezetője, s mint ilyen közvetve a párt exponense.”624

Valószínűleg annak hatására, hogy Bodonyi felhívta a pártvezetés figyelmét a

helyi közigazgatási szervek pártmegbízottai körüli (szervezési, vezetési) disszonanciák-

ra, egy körrendeletet bocsátottak ki, amelyben Jancsuskó Gábor, a pártvezető helyettese

a következőkre hívta fel a figyelmet: „A pártmegbízottak kinevezése körül előfordult

félreértések tisztázása céljából közlöm, hogy pártmegbízottat kinevezni általában a helyi

[párt] szervezeteknek nincs joguk semmiféle hatóság mellé. A pártmegbízott kinevezése

az illetékes minisztérium mellé beosztott pártmegbízott [azaz a BM-ben Bodonyi

György] előterjesztésére a személyügyi kormánybiztoshoz tartozik. Nincs tehát joguk a

helyi szervezeteknek pártmegbízottat kinevezni. […] Az ilyen túlkapásokat a legszigo-

rúbban fogom a jövőben elbírálni. Figyelmeztetem a helyi szervezetek vezetőit, hogy ne

avatkozzanak be állandóan a hatóságok ügyeibe és ne akadályozzák a közigazgatás

rendes menetét, annál kevésbé mert a pártnak csak ellenőrzési joga van …”625

A helyi közigazgatási szervek pártellenőrzése körüli vitát végül Szálasi döntése

zárta le, aki a közigazgatásba delegált megbízottak elnevezését – részben, hogy tekinté-

lyüket növelje, részben pedig, hogy egyértelművé tegye az alá fölérendeltségi viszo-

nyokat – „pártvezetői megbízottra” módosította. Egyúttal elrendelte, hogy a települések

vezetése mellé legkésőbb április 1-jéig ki kell nevezni a pártvezetői megbízottakat és

ezzel párhuzamosan Gál Csaba – Szálasi egy korábbi (január 16-i) döntése nyomán –

intézkedett, hogy a megbízottak belügyminisztériumi státusba, Bodonyi György irányí-

tása alá kerüljenek.

624 MOL K-775. BM b/res. iratok (tételszám nélkül), 23. o.
625 Teleki: Nyilas uralom… 247. o.
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A pártvezetés nem lépett fel az ún. kisnyilasok önkényeskedései ellen, akik a

legfelsőbb szintű döntéseket figyelmen kívül hagyva, gátlástalanul uralkodtak egy-egy

kisebb településen. Ennek arányait azonban nem lehet kimutatni. Nem kizárt – mint-

hogy ennek első lépéseit megtették –, hogy ha a katonai helyzet, a rendelkezésre álló

idő engedi, akkor a pártvezetés kísérletet tett volna a központi akarat alsóbb szinteken

való érvényesítésére, azaz a nyilas „kiskirályok” hatalmának megtörésére, de legalábbis

mérséklésére.

5. 1. 3. Országépítés romokon

A Szálasi-kormány kísérlete, hogy a hadműveleti területté vált Magyarországon

(illetőleg annak hatalmuk alatt maradt részein) a polgári közigazgatási intézményrend-

szert egyszerre életben tartsa, és egyszerre kiváltsa a hadműveleti terület polgári köz-

igazgatását irányító kormánybiztosok hálózatával, a Dunántúlon egyre inkább műkö-

désképtelennek bizonyult. A kormánybiztosok hamar összekülönböztek a tradicionális

helyhatósági, közigazgatási szervekkel, valamint a területükön működő német és ma-

gyar katonai hatóságokkal.

Miután a minisztertanács 1945. január 8-án döntött a kormánybiztosi állások

megszüntetéséről és intézkedett a helyettük felállítandó, megfelelő intézmények létre-

hozásáról, illetőleg restaurálásáról, csaknem két héttel később (17-én) Szálasi úgy hatá-

rozott, hogy március 1-jei hatállyal a hadműveleti kormánybiztosságokat is felszámolja.

A katonai helyzet kedvezőtlen alakulása miatt a kormány Budapest elhagyását követően

már számolt a németországi kitelepüléssel, így nem volt értelme tovább életben tartani a

magyar közigazgatási rendszer maradványait sem, amelyek ekkor már amúgy is csak

formálisan léteztek.

A kormánybiztosi rendszer a nyilas párt érdekeivel is ütközött, hiszen Szálasi –

mint említettük – a Dunántúlon egyrészt egyértelműen pártjára kívánta alapozni a kor-

mányzást, másrészt a kormánybiztosok kezdtek beleavatkozni a párt ügyeibe. Erre

egyébként a működésüket szabályozó rendelet alapján lehetőségük is volt, hiszen ko-

rábban rögzítették, hogy „az egész hadműveleti területre szóló közigazgatás vezetője

rendelkezik a Nyilaskeresztes Párt [– Hungarista Mozgalom] valamennyi szervezeté-
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vel.”626 Amikor már nagyon messzire merészkedtek Szálasi személyesen hívta fel a

pártszervek figyelmét arra, hogy „a hadműveleti kormánybiztosok pártszervezetük bel-

ügyeibe nem szólhatnak bele, szervezésszaki utasításokat nem adhatnak, személyi válto-

zásokat nem eszközölhetnek.”627

A hadműveleti terület polgári közigazgatásának kormánybiztosi hatáskörbe uta-

lását követően, a Belügyminisztérium volt az, amelynek a hatalma, hatásköre és illeté-

kessége a legnagyobb mértékben sérült. Nemcsak az alsó- és középfokú (vagy első- és

másodfokú) közigazgatás feletti felügyeleti és ellenőrzési jogköre redukálódott, de je-

lentős hatásköri vitákat generált a helyi csendőri és rendőri szervek és az egészségügyi

intézmények feletti irányítás kérdése is. Vajna – okkal – hatalma megnyirbálását látta a

polgári közigazgatás vezetésére kijelölt kormánybiztosok rendszerében, így amikor

1945 januárjában megingott a működésükbe vetett bizalom, felismerte a lehetőséget és

gyakorlatilag nyílt támadásba lendült Endre László és hivatalnokai ellen.

Miután Szálasi döntése értelmében a hadműveleti kormánybiztosok állásait, leg-

később március 1-jéig fel kellett számolni, már csak az volt kérdéses, hogy ez milyen

módon történjen. A „hadműveleti területre vonatkozó különleges közigazgatási szabá-

lyok újabb megállapítása” tárgyában készülő rendelettervezet összeállításával dr. Szögi

Géza miniszterelnökségi államtitkárt bízták meg, aki az elkészült anyagot továbbította a

Belügyminisztérium I. (törvényelőkészítő) osztályához. Vezetője, dr. Argalás Lajos

tételes szakvéleményt állított össze, amely alapján pár nappal később, 1945. február 3-

án az osztály egy minisztertanácsi előterjesztést készített Vajna számára.

A minisztérium javaslata lényegében egy olyan visszarendeződési folyamatot

körvonalazott, amelynek eredményeképpen restaurálják a kormánybiztosi rendszer előt-

ti közigazgatási állapotokat és a vonatkozó jogszabályokban (az 1.500/1944. M. E. és a

4.020/1944. M. E. számú rendeletekben) foglalt hatásköröket visszaadják az illetékes

miniszterek, valamint törvényhatósági vezetők (főispánok, alispánok, polgármesterek)

kezébe. Az előterjesztő – miközben az alárendelt, 11 területi kormánybiztos állásának

megszűntetését javasolta – szükségesnek értékelte a hadműveleti terület polgári köz-

igazgatása országos vezetőjének (vitéz Endre László) további működését.628

626 Lásd 4.020/1944. M. E. számú rendeletet (A magyar királyi minisztérium rendelete az egész hadműve-

leti területre vonatkozó különleges közigazgatási szabályok tárgyában). In: Budapesti Közlöny – Hiva-

talos Lap, 1944. november 14-i (259.) szám. 2-3. o.
627 Teleki: Nyilas uralom… 242. o.
628 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (C-I-1-78), 540-541. lap
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A belügyminiszter egyébként – mint ahogy arról Szöllősi Jenő, a miniszterelnök

helyettesítésével megbízott tárca nélküli miniszter egyik, 1945. február 12-én kelt levele

tanúskodik – már a korábbi minisztertanácsokon is annak adott hangot, hogy a „hadmű-

veleti kormánybiztosok törzsének az illetékes minisztériumokhoz kellene bevonulni-

uk”.629 A minisztertanács végül elfogadta a BM előterjesztését, majd Vajna körlevélben

hozta a kormánybiztosok tudtára, hogy az 1945. február 7-i minisztertanács megbízatá-

suk alól felmentette őket.630 A hadműveleti kormánybiztosok csaknem három hónapos

működése után tehát ismét a belügyminisztérium közvetlen hatáskörébe kerültek a helyi

közigazgatással kapcsolatos ügyek. Arról sajnos nem maradtak fenn adatok, hogy a kor-

mánybiztosok „törzse” végül is hogyan illeszkedett a magyar közigazgatás – köztük a

Belügyminisztérium – rendszerébe.

A nemzetvezető 1945. január 7-17. között „országjáró” körútra ment. Megláto-

gatta a még hatalmuk alatt álló, a harcok által egyelőre nem veszélyeztetett járásokat. A

kormány tagjai közül senkit sem jelölt kísérete tagjául.631 Szálasi meghallgatta a helyi

párt- és közigazgatási vezetők beszámolóit, panaszait, és miközben a háborús erőfeszí-

tések mellett propagált, szüntelen ismételgette a sokat hangoztatott frázisokat, köztük a

csodafegyverek mítoszát.632 Az országjárás során Szálasi a saját szemével is meggyő-

ződhetett arról, hogy – többek között – a kormányzat intézkedései az alsóbb szinteken

alig-alig éreztetik hatásaikat, mivel a kibocsátott rendeleteket sokszor nem hajtják vég-

re. Ezért „elrendelte, hogy a járásban a járási katonai parancsnok, a főszolgabíró és a

Párt [sic!] járásvezetője képezze azt a háromságot, amely minden hozott törvényt, bár-

melyik minisztertől kiadott rendeletet együttesen áttanulmányoz, megállapítja kire mi-

nek a végrehajtása esik. Ez a háromság minden egyéb felmerült kérdésben is tanácsko-

zik, közösen megoldást hoz és a közös döntés alapján intézkedik.”633

629 MOL K-775. 1. csomó, 2. tétel, 3. lap
630 Teleki: Nyilas uralom… 244-245. o.
631 Sorsforduló I. 327-331. o.
632 Ez volt Szálasi első és egyben utolsó olyan országjárása, amelyet közhivatalnokként és nem pártpoliti-

kusként tett meg. Az országjárás a klasszikus diktatúra minden elemét tükrözte: külön szabályzatot hoz-

tak a látogatás során tanúsítandó magatartásról, a helyi szervek válogatott, „fogadó” tömegeket tobo-

roztak, akik virággal várták a nemzetvezetőt és a még működő lapok napi szinten címlapon szerepeltet-

ték Szálasi különböző helységekben elmondott szónoklatait. A nemzetvezető azonban a lakosság szá-

mos panaszával is találkozott, amelyek legtöbbje a háborús terhek elviseléséhez kapcsolódott.
633 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1-01), 593. lap
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A kormány- és államfő döntéséről egy, a Törzsszállásról 1945. március 4-én ér-

kezett átirat értesítette a Belügyminisztérium Szombathelyen működő vezetését. A mi-

nisztérium helyi közigazgatásért felelős, illetékes osztályának azonban már nem maradt

elegendő ideje ahhoz, hogy a Szálasi utasításának megfelelő részletintézkedéseket ki-

dolgozza. Mindössze annyi lehetősége volt, hogy március 12-én valamennyi helyi köz-

igazgatási szervhez egy átiratot intézett, amelyben különböző jogszabályi passzusokra

hivatkozva, és azokhoz igazítva megismételte a nemzetvezető utasításában foglalt irány-

elveket. A BM III. (vármegyei, városi és községi) osztály körlevele, felszólítása után a

továbbiakban a helyi szervek katonai-, polgári- és pártszervezeti-elöljárójának azonnal

át kellett volna tanulmányozniuk a kibocsátott rendeleteket és a „Hungarista Munkaál-

lam” szellemében gondoskodniuk kellett volna azok végrehajtásáról.634

 Bár a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy – részben a BM köz-

igazgatás feletti jogkörével élve – a Dunántúlon egy nyilas államot építsen fel. Ennek

érdekében – többek között – új címert fogadtattak el számos, a hungarizmus kusza tana-

in alapuló társadalompolitikai törvényt635 hoztak, ám a hungarista mintaállamról alko-

tott víziójukat még alapjaiban sem sikerült megvalósítaniuk. A fennhatóságuk alatt álló

területek 1945 márciusára néhány vármegyére, járásra zsugorodtak, amelyekben a me-

nekültek sokasága, az átvonuló katonák miatt eleve teljes volt a fejetlenség és a káosz.

Mindezt tetézték a közigazgatás rendezetlen viszonyai: a pártmegbízottak működése

körüli, előzőekben ismertetett disszonanciák, valamint a hadműveleti kormánybiztosok-

kal kapcsolatos problémák és az, hogy a felsőbb szinteken hozott döntéseknek a köz-

igazgatás alsóbb szekcióiban kevés foganatjuk volt.

634 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1-01), 594. lap
635 Ezek közül a legnagyobb szabású kísérletnek a Dolgozó Nemzet Hivatásrendjét (DNHR), valamint a

Hungarista Munkahadsereget (HMH) felállító rendeletek tekinthetők. Az 1944. december 10-én hatály-

ba lépő DNHR a hungarizmus szellemében 14 hivatásrend, azokon belül székek, szakfőcsoportok,

szakcsoportok, szaktestületek és szakmák kialakításáról intézkedett. A Belügyminisztérium tisztviselői

állományát érintően 1945. február 25-én a 808/1945. M. E. számú rendelettel külön szabályozták a

Közalkalmazottak Hivatásrendjének Működését, létrehozva a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti

Szövetségét. (Lásd: Hivatalos Közlöny, 1945. március 8-i, 20. szám, 3-4. o.) Az 1945. február 15-én

felállított HMH a totális hadviselés érdekében próbálta meg szervezetten mozgósítani a teljes lakossá-

got. Ennek megfelelően Kovarcz Emil totális mozgósításért és harcbaállításért felelős tárca nélküli mi-

niszter hatáskörébe tartozott. A HMH felállításáról szóló rendelettervezetet 1945. január 31-án küldték

meg a Belügyminisztériumnak, amely nem emelt kifogást. (Lásd: MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel [1945-

C-I-1-41], 407-409. lap)
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5. 1. 4.  A helyhatóságok nehézségei

Az ország 1945 februárjában teljesen más képet mutatott, mint akár pár hónap-

pal korábban, a nyilasok hatalomra kerülése idején. A közigazgatás rendszere, a tör-

vényhatóságok (önkormányzatok) alig-alig működtek, a helyi adókat nem tudták be-

szedni, így nem volt lehetőség a háborús károk érdemi enyhítésére. A helyhatóságok

vezetői rendszerint jelentést tettek a Belügyminisztériumnak az angolszász légitáma-

dások és a szárazföldi harcok okozta emberi- és anyagi veszteségekről. Számos telepü-

lés fordult a tárcához, mint felettes hatósághoz abban a reményben, hogy rajta keresztül

többletforrásokhoz, „államsegélyhez” juthatnak, amellyel átmenetileg enyhíthetnek ki-

látástalan helyzetükön. A legrosszabb helyzetben azok a települések voltak, amelyek

már hosszabb ideje a frontvonal közelében helyezkedtek el.

Esztergom városa a budapesti csata idején, 1944 decemberében vált frontváros-

sá. Polgármestere 1945. február 9-én kétségbeesett levelet írt a dr. Eddoi József minisz-

teri osztálytanácsos által vezetett BM III. (vármegyei, városi és községi) osztálynak,

amelyben 90.000 Pengő államsegélyért folyamodott. A város elöljárója azzal indokolta

kérését, hogy „Esztergom városa már több mint másfél hónapja a hadizónába esik és

így a város gazdasági élete majdnem 100%-ban megbénult. A gazdasági élet megbénu-

lása természetesen maga után vonta a város bevételeinek csökkenését, illetve elapadá-

sát. Az üzletek kirabolása folytán, valamint a nyersanyaghiány következtében sem a

kereskedők, sem az iparosok kereseti adót nem fizettek, a házadó szintén csökkent, mint-

hogy igen sok ház részben teljesen tönkrement, nagyrészben pedig megrongálódott. A

fogyasztási adó a bor és a szesz jogtalan elhasználása és elpocsékolása folytán teljesen

megszűnt, úgyszintén a vigalmi adó is. A város bevételi forrásai így teljes egészében,

jelenleg megszűntek. A nyersanyaghiány, valamint a bombázások következtében a vá-

rosban lévő három kisebb méretű gyár teljes egészében leállt. Úgyszintén a hadművele-

tek miatt a dorogi bánya sem működik és így annak többezer esztergomi munkása sem

dolgozik, ami a kereseti adó szempontjából szintén lényeges kiesést jelent […]”.636  No-

ha Esztergom megkapta a kért összeget, pár nappal később a polgármester újabb se-

gélykérelemmel fordult a Belügyminisztériumhoz.637 Az utalványozás megtörténtére

vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.

636 MOL K-775. 4. csomó, 4. tétel, 1-2. lap
637 MOL K-775. 4. csomó, 7. tétel, 1-2. lap
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Ám nemcsak a fronthoz közel eső, vagy annak időről időre részévé váló telepü-

léseket érték károk. A hátországba, 1944. tavaszától az Egyesült Államok Légierejének

(United States Army Air Force, USAAF), valamint – éjszakánként – a brit Királyi Légi-

erő (Royal Air Force, RAF) Olaszországból felszálló repülőgépei vitték el a háborút. Az

amerikai 15. Légihadsereg repülőgépei Budapest kiürítésétől kezdődően, 1944. novem-

ber 20. és 1945. március 26. között 17 alkalommal intéztek stratégiai bombatámadáso-

kat magyar célpontok ellen, amely során 18 dunántúli városra mintegy 2839,7 tonna

bombaterhet dobtak le.638 Az időjárás javulásával 1945. február-márciusában a megúju-

ló támadások célpontjai elsősorban (olaj-) ipari létesítmények, közlekedési csomópont-

ok voltak, ám az akkor felmagasztalt technikai színvonal (NORDEN típusú bombacélzó

készülék) és a bombázások módszere a pontos célzást nem tette lehetővé, így a támadá-

soknak számos civil létesítmény, polgári személy esett áldozatul.

A Magyarország ellen intézett utolsó bombatámadás során, 1945. március 26-án

pusztult el a szombathelyi városháza épülete, amely addig – többek között – a Belügy-

minisztérium központi irodáinak adott helyett. Szombathelyen kívül súlyos károk kelet-

keztek Sopron, Körmend és Győr infrastruktúrájában is, noha az amerikai légierő – a

célpontok elsősorban az érintett városok vasúti csomópontjai voltak – nem szándékosan

támadta a nyilas kormányzat fontosabb nyugat-magyarországi központjait.

Tekintettel arra, hogy a tavasszal megújuló amerikai légitámadások erősen ron-

tották a lakosság hangulatát a Belügyminisztérium törvényelőkészítő osztálya módosí-

tani kívánta a bombakárosultak szociális ellátását szabályozó korábbi rendeleteket és

1945 márciusában több tervezetet készített „a légitámadások polgári áldozatainak gon-

dozásával kapcsolatos egyes kérdések újabb szabályozása tárgyában”.639 A  BM  tör-

vényelőkészítő osztálya a károsultak különböző kategóriái szerint állapította meg a havi

pótlék összegét, amely 25 és 250 Pengő közötti mozgott. Márciusban fokozatosan meg-

kezdték a birodalmi területre történő áttelepülést, így a belügyminisztériumnak már nem

maradt ideje arra, hogy a rendelettervezetben foglaltaknak érvényt szerezzen és valószí-

nűleg a magyar állam anyagi lehetőségei sem tették volna lehetővé a bombakárosultak

tervezettek szerinti segélyezését.

638 Pataky Iván – Rozsos László – Sárhiday Gyula: Légi háború Magyarország felett. Második kötet.

(Budapest, é. n.). 306-307. o.
639 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 15-23. lap



265

A háborús károk mellett a lakosság és a közigazgatási intézmények nyugatra hú-

zódása önmagában is jelentős többletköltségeket okozott, amely terhek elviselésére a

dunántúli települések nem voltak felkészülve. A menekültek és bombakárosultak elhe-

lyezésére, „ad hoc” jelleggel menekültügyi hivatalokat, bizottságokat hoztak létre a na-

gyobb városokban, amelyek igyekeztek megfelelő szállást és munkalehetőséget kiutalni

a lakóhelyüket önként, vagy utasításra elhagyók számára úgy, hogy közben már jelentős

helyet foglaltak el a beköltöző német-magyar katonai és polgári intézmények.

A zsúfoltság általános jelenséggé vált az egyre szükebbé váló Dunántúli terüle-

teken. Kőszeg szabad királyi város lakossága 1944. november 18-án például – amellett,

hogy oda jelentős számban költöztek magyar állami intézmények, és mintegy 1.670

főnyi honvédnek is otthont adott – megkétszereződött. Miközben a város vezetése úgy

vélte, hogy mindössze 4.000 főnyi menekültnek és bombakárosultnak tud helyet biztosí-

tani, novemberben – az eredeti, 10.321 fős lakosság mellett – már további 8.582 polgári

személynek (közülük hatóságilag 3.075 főt irányítottak) tartózkodott a városban.640

A lakosság összezártsága magán hordozta a fertőzéses megbetegedések, járvá-

nyok lehetőségét. Ezek megelőzésére a Belügyminisztérium 1944. december 20-án kelt

központi rendeletére a vármegyei tiszti főorvosok intézkedtek arról, hogy a területükön

lévő közkórházak létesítsenek elkülönített gyógytermeket, és minden esetben vegyék fel

a fertőző betegeket. Amennyiben azok befogadóképessége járvány esetén meghaladta

volna a kórház kapacitását, a helyi önkormányzati szerveknek kellet volna gondoskod-

niuk „szükségjárványkórházak” felállításáról.

Kétséges, hogy a gyógyászati és gyógyszerészeti eszközök hiánya, valamint a

rengeteg sebesült ellátása mellett az egészségügyi intézményeknek érdemben is volt

lehetősége a rendelet végrehajtására. Ennek ellenére nagyobb járványok – tudomásunk

szerint – nem törtek ki, de a katasztrofális közegészségügyi állapotok nagymértékben

hordozták azok lehetőségét. Zalaegerszegen olyannyira komollyá vált a hastífusz jár-

vány fenyegetése, hogy a város szovjetek általi elfoglalása után az új polgármester

azonnal intézkedett a teljes lakosság – kb. 13.000 fő – beoltására.641

A menekültek okozta gondok és a háborús viszonyok hatványozottan éreztették

hatásukat Sopronban, ahova a közigazgatási intézmények és az abban dolgozó tisztvise-

lők, alkalmazottak jelentős részét telepítették. Dr. Kamerszky Árpád, a város polgár-

mestere, 1945. január 26-án kelt levelében arról panaszkodott a belügyminiszternek,

640 Sorsforduló I. 171-172. o.
641 Dokumentumok Zala megye történetéből… 43-44. és 105. o.
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hogy „[…] a bekövetkezett események folytán Sopron város lakossága 100.000 főre

szaporodott, aminek folyományaként a városi közellátás költségei is tetemesen megnö-

vekedtek. Ez a körülmény okozta egy 55.011,83 P-t kitevő túlkiadás, mely túlkiadást a

háztartási alapnak [azaz a város saját költségvetésének – K. Z. A.] kellett viselnie. […]

A háborús események következtében Sopron városának igen nagy összegű jövedelem

kieséssel kell számolnia egyben figyelemmel kell lennie arra is, hogy a közellátási ki-

adások a jövőben rohamosan emelkednek. […] A város anyagi egyensúlyát csak úgy

tudom biztosítani, ha a közellátási segély összegét lényegesen emelik, miért is mély tisz-

telettel kérem méltóztassék az 1945. évre Sopron város közellátási segélyét 300.000 P-

re felemelni.”642 Vajna a levelet továbbította Jurcsek Béla közellátásügyi miniszternek,

akinek közbenjárására a Pénzügyminisztérium 250.000 P államsegélyt folyósított a vá-

rosnak.643

A pártnak és az újonnan kinevezett helyhatósági vezetőknek a nehézségek köze-

pette is maradt gondja olyan érdektelen részletintézkedések megtételére, amelyek a hun-

garista Magyarország eszmei építését, a nemzetvezető kultikus hatalmának megteremté-

sét célozták. Míg a belügyminiszter azon rendeletével kapcsolatosan, amely előírta a

zsidó családneveket viselő, illetőleg a zsidósághoz köthető terek és utcák elnevezésének

módosítását Budapesten csak tervek születtek, a Dunántúlon tucatnyi településen vál-

toztatták meg közterületek elnevezését. Így Győr megye alispánja elrendelte (1945. ja-

nuár 24.), hogy illetékességi területén valamennyi utcanevet töröljenek és helyettük a

„Kitartás utca”, „Győzelem tér”, „Hit útja” lehetőségekből kellett választaniuk644, míg

Zalaegerszegen döntöttek arról (1945. február 21.), hogy a Horthy Miklós tér elnevezé-

sét Szálasi Ferenc térre változtatják.645

Hasonlóan illuzórikus, érthetetlen „szüleménye” volt a korszak közigazgatásá-

nak az, hogy egyes főispánok elrendelték, hogy a vármegye területén emlékezzenek

meg a nemzetvezető születésnapjáról (1945. január 6.). A helyi egyházak számára előír-

ták, hogy az istentiszteleten – amelyen a helyi intézményeknek küldöttség útján kellett

képviseltetni magukat – Szálasit méltassák. A községek valamennyi házára nyilaske-

resztes, vagy, ha az nem volt, nemzeti lobogót kellett kifüggeszteni.646

642 MOL K-775. 4. csomó, 2. tétel, 4. lap
643 MOL K-775. 4. csomó, 2. tétel, 3. és 5. lap
644 Teleki: Nyilas uralom… 260. o.
645 MOL K-775. 4. csomó, 6. tétel, 1-3. lap
646 Sorsforduló I. 446-447. o.
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5. 2.  A Németországba települő minisztérium

5. 2. 1. A kormányzat Németországba telepítésének előkészületei

A hungarista hatalomátvételt követően már érzékelni lehetett, hogy a kormányzat-

nak előbb utóbb el kell hagynia Magyarországot és – magát emigrációs kormánynak

deklarálva – működését idegen földön kell folytatnia.  Szálasi és szűk környezete nehe-

zen törődött bele sorsába; az ország esetleges elhagyását átmeneti időszaknak tekintette,

amely addig tart, amíg a német csapatok „fel nem szabadítják” Magyarországot. Biza-

kodásukra némileg okot adott, hogy – mint említettük – 1944 decemberében a front át-

menetileg stabilizálódott, sőt – mint arra korábban utaltunk – a németek helyi sikereket

is fel tudtak mutatni. A kormányzat esetleges Németországba telepítéséről – ezt akkori-

ban kitelepítésnek, míg Budapest elhagyását kiürítésnek nevezték – már október végén

megkezdődtek az előzetes egyeztetések.

Magyar részről 1944. október 24-től legfelsőbb szinten az állami intézmények

kitelepülésében, kiürítésében és elhelyezésében egyaránt kisbarnaki Farkas Ferenc

(1944. november 1-jei hatállyal) vezérezredes, országos elhelyezési kormánybiztos volt

illetékes. A kormány Németországba történő áttelepítése ügyében német részről legfel-

sőbb szinten Heinrich Himmlerrel, az SS Birodalmi Vezetőjével, birodalmi belügymi-

niszterrel kellett egyeztetni, aki – az elhelyezési kormánybiztossal való kapcsolattartásra

– összekötőként a hírhedt Kurt Becher SS-Obergruppenführert647 jelölte ki.

Alighogy 1944. november közepétől megkezdődött Budapest kiürítése és a köz-

intézmények Dunántúlra telepítése, a kormányzat felismerte, hogy a katonai helyzet

előbb utóbb további nyugatra húzódást tesz szükségessé. November 28-án közzétették

azt a (6.110/1944. M. E. számú) rendeletet, amely szabályozta a Németországba kitele-

pített közhivatalok működését. A rendelet az állami szervek külföldre telepítését ideig-

lenes állapotnak tekintette és a birodalmi területre kitelepített „hatóságok, honvédségi

alakulatok, valamint egyéb a honvédelemmel kapcsolatos feladatokat szolgáló intézmé-

nyek (üzemek) egységes irányítására” Magyarossy Sándor vezérezredes személyében

kormánybiztost nevezett ki. Hivatalos titulusa a Németországban működő m. kir. kor-

mánybiztos (Königlicher ungarischer Regierungskomissar in Deutschland) volt.648

647 Becher magyarországi tevékenységéhez lásd: Lévai Jenő: A fekete SS fehér báránya. (Bp., 1947.)
648 Budapesti Közlöny – Hivatalos lap, 1944. évi 273. (november 30.) szám, 1. o.
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A beosztásába hivatalosan december 3-án649 (más adatok szerint november 5-

ével650) kinevezett Magyarossy a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozott,

elsődleges feladata a kitelepülő magyar állampolgárok és hivatalok elhelyezése, ügyei-

nek intézése volt, amelyet a berlini követtől függetlenül végzett, ám neki – ezt a rende-

let külön is hangsúlyozza (5. §.) – jelentési kötelezettséggel tartozott.

A november 28-i rendelet egyúttal a Dunántúlon összezsúfolódott, menekült pol-

gári lakosság számára is lehetővé tette a német területre történő áttelepülést, mely által

Szálasi-kormányzata nyíltan remélte, hogy enyhíthetnek a nyugat-magyarországi vár-

megyék telítettségén. Rögtön a jogszabály kihírdetése napján a dunántúli városokban

falragaszok kezdték hírül adni, hogy „a Magyar Állam és a Német Birodalom között

megállapodás jött létre, amely Magyarország jelenlegi területén lévő túlzsúfoltság meg-

szűntetése érdekében lehetővé teszi, hogy a magyar lakosság egy része a Német Biroda-

lomban a hadműveleti terület közvetlen szomszédságától távolabb eső területeken nyer-

hessen ideiglenes elhelyezést mindaddig, amíg otthonába való visszatérésre a háborús

helyzet folytán lehetségessé válik.”651

A plakátokról a lakosság megtudhatta, hogy a rendet német területeken is, külön

e feladatokra létrehozott magyar rendvédelmi szervek fogják őrizni, továbbá hírt kap-

hattak arról, hogy melyik menekültügyi bizottságnál, mely határidőn belül kell jelent-

kezniük, ha el kívánják hagyni szülőhazájukat. A rendelet a magyar exodus nyitányát

jelentette, noha nem tudjuk, hogy – az áttelepülésre kötelezett katonák, közszolgálati

laklamzottakon túl – pontosan mekkora tömegek települtek át birodalmi területre.

Szálasi a Németországba történő áttelepülés előkészítésével a kormánytagok kö-

zül – valószínűleg kiterjedt és megfelelő illetékességgel bíró német (belügyi) kapcsola-

tai miatt – Vajna belügyminiszter bízta meg, aki Németországba utazott, és december

10-én a magyar kormány nevében tárgyalásokat folytatott Himlerrel. A megbeszélésen

jelen volt Magyarossy, valamint Orendy Norbert csendőr ezredes, a Nemzeti Számon-

kérés Szervezete vezetője is, aki feltehetően állambiztonsági ügyek miatt kísérte el

Vajnát. A Himmlerrel folytatott egyeztetéseken a belügyminiszter mintegy egymillió

magyar állampolgár Németországba telepítéséről beszélt. Megerősítették, hogy a ma-

gyarok számára rendelkezésre bocsátott birodalmi körzetekben (ún. Gau-kban) a ma-

gyar rendvédelmi szervek fogják ellátni a közrendvédelmi feladatokat.

649 Budapesti Közlöny – Hivatalos lap, 1944. évi 276. (december 3.) szám, 1. o.
650 Szakály: MKFV… 211. o.
651 Dokumentumok Zala megye történetéből… 41-42. o.
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A miniszteri találkozó után Himmler utasította helyettesét, Gottlob Berger SS-

Obergruppenführert, hogy a magyarok ügyében az érintett német minisztériumok rész-

vételével hívjon össze egy megbeszélést Berlinben, amelyre kapjanak meghívást a té-

mában illetékes magyar hivatalok vezetői is. Berger végül december 15-én hozta tető

alá a megbeszélést, ám azon magyar részről egyedül a németországi kormánybiztos,

Magyarossy Sándor vezérezredes vett részt. Megállapodott a németekkel, hogy a követ-

kező hasonló egyezető értekezleten valamennyi érintett magyar minisztérium és közhi-

vatal egy-két küldöttet delegál. Magyarossy minderről december 18-án, Sopronban

számolt be a minisztertanácsnak, az általa elmondottakat Vajna és Kemény Gábor egé-

szítette ki.652

A tárgyban a németekkel folytatott újabb megbeszélésre december 23-án került

sor, amelyen legfelső szinten Vajna Gábor belügyminiszter és Major Jenő vezérezredes,

a Honvédség Németországban lévő csapatinak főfelügyelője képviselte a magyarokat. A

megbeszélések eredményeiről a belügyminiszter 1945. január 2-án tájékoztatta a ható-

ságokat és közzétette a magyarok számára kijelölt felvevő területeket is, amelyek a felső

Duna-szakasz (Linz), Alsó-Szilézia (Breslau), Szászország (Drezda) és Bayreuth

(Bayreuth) voltak.653 Az elképzelések szerint a kijelölt területeken a magyar lakosságot

zártan, saját iskolákkal, közigazgatással és egészségügyi intézményekkel együtt kellet

volna elhelyezni. Vajna ennek megfelelően adott utasítást a Magyar Királyi Rendőrség

– és vélhetően (bár erről nem maradt fenn irat) a csendőrség – számára is a németorszá-

gi kerületek felállítására.

A Németországban működő m. kir. kormánybiztos hivatala 1945. január 5-ével

kezdte meg működését. Magyarossy személye ellen csakhamar kifogások merültek fel.

Állítólag többen bírálták, hogy nem eléggé elkötelezett a hungarizmus mellett. Beosztá-

sából végül január 24-én felmentették, egyúttal személyi tartalékba helyezték. (Felmen-

tése valószínűleg összefüggött azzal, hogy a kormány döntést hozott a kormánybiztosi

állások megszűntetéséről.)

652 Vincellér: Szálasi… 195. o.
653 Teleki: Nyilas uralom… 261. o., valamint Vincellér: Szálasi hat hónapja… 212. o., továbbá A Szálasi-

per… 468. o.
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5. 2. 2.  A Belügyminisztérium, mint a kitelepülés irányító hatósága

A kormánybiztosi állások megszüntetésével összhangban, január 19-ével a kite-

lepülésben és kiürítésben illetékes kormánybiztosságot is felszámolták.  Farkas Ferenc

vezérőrnagyot, országos elhelyezési kormánybiztost már január 8-án felmentették be-

osztásából654, illetékességét és hatáskörét a belügyminiszterre, illetőleg a Belügyminisz-

tériumra ruházták, amellyel a BM a németországi kitelepülés legfelsőbb szintű irányító

hatóságává vált.

Vajna belügyminiszter azonnal intézkedett, hogy a kitelepítési ügyek intézésére

egy külön szervezeti egység létesüljön a minisztériumban, amely teljes egészében átve-

szi az Országos Elhelyezési Kormánybiztosság hatáskörét. A BM X. (ki- és visszatele-

pítési) osztálya legkésőbb 1945. január 25-ével655 kezdte meg működését, vezetésével –

még ugyanazon a napon, amikor Farkas Ferenc elhelyezési kormánybiztosi beosztásá-

ból felmentették – Markóczy János altábornagyot, a Honvédelmi Minisztériumtól „ki-

kért” tábornokot bízták meg.656

A Németországba telepítés szinte ugyanazon menetrend és szabályzók szerint

zajlott, mint korábban Budapest kiürítése, azaz egyesek számára kötelező, míg mások

számára önkéntes jellegű volt. A belügyminiszter – valószínűleg 1945 február közepén

kibocsátott belső rendelete657 – az alábbiakat határozta meg: „hátra kell telepíteni:

a)  a Nyilaskeresztes Párt összes párttagjait,

b)  az összes polgári menekült lakosságot,

c)  az őslakosság közül az önként jelentkezőket,

b)  a polgári közigazgatás, közhivatalok, intézetek, üzemek alkalmazottait, az

alábbiak kivételével:

aa) a közigazgatási hatóságok vezetői (főispán, alispán, főszolga-

bíró, jegyző, polgármester)

bb) a közbiztonsági szervek (csendőrség, rendőrség tagjai és a

Nyilaskeresztes Párt pártszolgálatosai).”

654 Szakály: MKFV… 94. o.
655 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, 103. lap
656 Szakály: MKFV… 218. o.
657 Teleki: Nyilas uralom… 261. o.
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A belügyminiszter közigazgatási szervekhez eljuttatott rendeletéből látható,

hogy a kormány letett korábbi ábrándjairól (egy millió magyar Németországba költözte-

tése) és a birodalmi területre immáron csak a legszükségesebb személyeket, intézmé-

nyeket, valamint a nyilas párttagokat kívánták áttelepíteni. A magyar áttelepülés ügyére

1945 elején már a németeknek sem maradt kellő figyelme tekintettel arra, hogy a Né-

metországba való szovjet betörés következtében a 20. század talán legnagyobb (a nyu-

gati szakirodalomban kelet-európai exodusnak nevezett) népvándorlásával szembesül-

tek, így saját menekültjeik elhelyezésével és Kelet-Poroszország kiürítésével voltak

elfoglalva.

A Markóczy által vezetett BM X. osztály iratanyaga nem maradt fenn, így a kite-

lepülés számszerű adatairól, menetének részleteiről, a kapcsolódó utasításokról nincse-

nek megbízható forrásaink. Budapest és az attól keletre eső területek kiürítéséhez képest

a németországi áttelepülés jóval kevesebb közintézményt és legfeljebb néhány ezer

személyt érintett. A falragaszok és a még megjelenő néhány folyóirat 1945 február ele-

jétől kezdődően folyamatosan közzétették a németországi áttelepüléssel kapcsolatos

tudnivalókat, megjelölték a felvevőhelyeket és a kitelepítési vonatok indulását.

Bár a Belügyminiszternek lehetősége volt arra, hogy egyes, a rendeletek alapján

áttelepülésre nem kötelezhető személyeket is „költözésre” szólítson fel, konkrét esetről

nincs tudomásunk. Azokkal szemben azonban, akik a kötelezettség ellenére sem kíván-

tak átelepülni egyre szigorúbb retorziókat helyeztek kilátásba, elsősorban azokban a

városokban, ahol a menekültek Budapest elhagyása miatt már eleve jelentős problémá-

kat okoztak. A Soproni Hírlap 1945. február 13-i számában például jelezték, hogy a

kitelepülésre kötelezett lakosság – amennyiben nem kezdi meg az átköltözést – kiteheti

magát annak, hogy az élelmiszerjegyeket és a lakáskiutalásokat megvonják tőlük.

Tekintettel arra, hogy a németországi kitelepüléssel kapcsolatos ügyeket a Bel-

ügyminisztérium vette át, az azzal kapcsolatos folyamatokról, nehézségekről Vajna bel-

ügyminiszternek kellett számot adnia a Sopronban ülésező képviselőház tagjai előtt.

Febuár 27-i felszólalásában rámutatott arra, hogy „[…] 48 órán belül 300 tengelyes vo-

nat állt be Veszprém pályaudvarára azzal, hogy a menekülteket fűtött kocsikban Német-

országba vigye. Akkor az történt, a másik 48 óra alatt összesen 142 személy jelentkezett

kimenetelre, a többi visszamaradt. Különös lelki hangulat állt be a menekülteknél. Erős

propaganda után is csak 450 embert lehetett összeszedni.”658

658 MOL K-7. 23. fólió, 3. o. Idézi (pontatlanul): Teleki: Nyilas uralom… 262. o.
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5. 2. 3.  A M. Kir. Belügyminisztérium utolsó napjai Németországban

A belügyminisztérium Sárváron és Szombathelyen elhelyezett részei 1945. janu-

ár elejétől kezdődően tették meg az előkészületeket a német területekre történő áttelepü-

lésre. A z intézmény kitelepítésének előkészítésére Takács Albert miniszteri tanácsos,

az elnöki osztály vezetője kapott utasítást Vajnától, amely úgy szólt, hogy a minisztéri-

um maradványait fokozatosan Németországba, a bayreuth-i Gau-ba kell átköltöztetni. A

személyügyekben illetékes osztályvezető, Takács – többszöri felhívások és közlemé-

nyek után – január 20-ára állíttatta össze azon belügyi tisztviselők, alkalmazottak és

családtagjaik névsorát, akik végül – nem ritkán a nyilasok nyomásának engedve – az

áttelepülést választották.

Az elnöki osztály által összeállított kimutatás659 szerint a M. Kir. Belügyminisz-

térium 1543 alkalmazottját tervezték birodalmi területre áttelepíteni. A kontingens több

mint a fele, 940 fő ún. berendelt közalkalmazott, vagy annak családtagja volt, azaz ko-

rábban más közszolgálati intézményekben dolgozott, de a vonatkozó rendelet értelmé-

ben, „menekült tisztviselőként” a Belügyminisztériumban kaptak elhelyezést. (A „fő-

összesítést”  az  13.  sz.  mellékletben  tettük  közzé.)  Nem tudjuk,  hogy az  elnöki  osztály

által összeállított listához képest mennyien voltak is azok, akik végül tényeg elhagyták

Magyarországot.

Március 26-án, egy szovjet áttörést követően a Belügyminisztérium szombathe-

lyi és sárvári irodái Kőszegre települtek. A szombathely városházában lévő néhány iro-

dát közvetlenül azelőtt hagyták el és ürítették ki, hogy az amerikai légitámadásban az

épület elpusztult. A légiriadó miatt számos iratot azonban nem tudtak kimenteni, így

csak kevesebb, mint egy folyóméternyi anyag maradt fenn az utókor számára, amely

jelenleg a Magyar Országos Levéltár őrizetében található (K-775. számon).

A minisztérium két nappal később hagyta el Kőszeget és vonult át a magyar ha-

táron. Németországban előbb Semmering, majd Mariaschütz térségében szállásolták el

őket, majd április első hetében folytatták útjukat a kijelölt Gau felé.  A minisztérium

zöme április közepén érte el Pfankirchen várost, ahol számos magyar intézmény, hon-

véd alakulat állomásozott.

659 MOL K-775. 4. csomó, 1. tétel, 1. o.
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Pfankirchenből központi utasításra nem folytatták tovább, Bayreuth felé útjukat.

A kiutalt épületekben – más intézményekkel együtt – szükségirodákat és ideiglenes hi-

vatalokat létesítettek, míg a térségbe érkező belügyi alkalmazottakat és tisztviselőket a

környékbeli településekben szállásolták el. Láday államtitkár Altesheim községben ren-

dezte be szállását.660

A M. Kir. Belügyminisztérium németországi áttelepülésének üteméről – a fenti-

eken túl – nem rendelkezünk részletesebb, megbízható információkkal. A főváros kiürí-

téséhez képest a szervezettség sokkal alacsonyabb szintet mutatott. A katonai igénybe-

vétel miatt már csak elvétve lehetett közlekedési eszközökhöz jutni, a – gyakori légitá-

madások következtében – vasúti szállítás is megbízhatatlanul működött. A minisztérium

polgári alkalmazottai és családtagjaik így legtöbbször gyalogosan, illetve alkalmi szállí-

tóeszközökön igyekeztek elérni az adott napra szabott menetcélokat. Közülük valószí-

nűleg sokan döntöttek úgy, hogy leszakadva a zömtől, alkalmi menedékhelyeken húz-

zák meg magukat és várják meg a fegyverek elcsendesedését.

Vajna belügyminiszter 1945. április 21-én rendelte magához államtitkárát,

Láday Istvánt, hogy közölje vele a 18-án megtartott minisztertanácson határozat szüle-

tett arról, hogy a „megváltozott körülményekre tekintettel” a kormány lemondott. A

miniszter tájékoztatása szerint május 1-jei hatállyal új kormány alakul, amelyben Vajna

nemcsak a belügy-, hanem az igazságügyi- és a totális mozgósítással és harcbaállítással

megbízott tárca nélküli minisztériumot is megkapja. A belügyminiszter kérte Ládayt,

hogy nyújtsa be a lemondását, majd az új kormányban ismét kinevezik a BM államtitká-

rának.661

A minisztérium másik két államtitkáráról – Palásthy Ferencről, illetve Szecsey

Lászlóról – nem rendelkezünk adatokkal. Valószínű, amennyiben nem vesztek el a ki-

ürítés forgatagában, a kormány racionalizálása jegyében őket is lemondatták, és újabb

kinevezésükre már nem került sor. E két államtitkári tisztség betöltését akkor már sem-

mi sem indokolta: Palásthy korábban a közigazgatásért felelős osztályokat, míg Szecsey

a szociális ügyekért és az egészségügyért felelős szervezeti egységeket felügyelte, ám az

azokhoz tartozó intézményrendzer zöme Magyarországon maradt és csak nyomokban

létezett Németországban.

660 ÁBTL V-130.792. 97. o.
661 ÁBTL V-130.792. 98. o.
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  Láday államtitkár eligazításának végén Vajna ismertette vele a nemzetvezető

azon rendelkezését, hogy a szovjetek elől lehetőség szerint térjenek ki, és igyekezzenek

angolszász területek felé, ahol ellenállni nem szabad. Arra utasította Ládayt, hogy lehe-

tőség szerint az államtitkár, illetőleg a fontosabb rendvédelmi testületek vezetői és tör-

zsei – így Orendy Norbert csendőr ezredes (Nemzeti Számonkérés szervezete),

Hajnácskőy László csendőr ezredes (M. Kir. BM VII. osztály), Beőthy Kálmán csendőr

ezredes (M. Kir. BM VI. osztály), Ferenczy László csendőr alezredes (csendőrség köz-

ponti nyomozó parancsnokság), valamint a csendőrség és a rendőrség felügyelői,

Hódosy Pál rendőr, és Temesváry Endre csendőr vezérőrnagy – költözzenek Gmunden

térségébe, a kormány és a miniszter irodájának közelébe. Az érintett vezetőket és pa-

rancsnokokat Láday április 24-én egy értekezletre hívta össze, ahol – jegyzőkönyv fel-

vétele mellett – a helybennmaradás mellett döntöttek. Döntésükről Kutassy László

rendőrkapitány útján tájékoztatták Vajnát.

Utolsó utasításaként a belügyminiszter elrendelte a Sopronkőhidán fogva tartott,

majd Németországba hurcolt politikai foglyok (számuk 1945. április 21-én 56 volt) sza-

badon bocsátását. A rabok menetét kísérő Barcsay Árpád nyugállományú csendőr ezre-

desnek Láday államtitkár április 25-én adta ki az erről szóló parancsot. Ennek azonban

– az emlékiratok tanúsága szerint – a csendőrök közül többen nem engedelmeskedtek és

az egykoron Sopronkőhidán fogva tartottak életútja szerteágazott. A háború végét eltérő

szituációban élték meg.

A minisztérium németországi kitelepülési területét, Pfankirchen térségét 1945.

május 1-jén érték el az amerikai csapatok. A Magyar Királyi Belügyminisztérium ezzel

gyakorlati értelemben is megszűnt. Tisztviselői közül később – az ún. népbírósági kor-

szak alatt, majd az 1956 utáni megtorlásokat követően – számosat, zömmel volt csend-

őrtiszteket ítéltek el nyilas korszakban vállalt vezető beosztásukért. A volt M. Kir. BM

alkalmazottai közül azok, akik a hazatérést választották igazoló eljáráson kellett átesni-

ük azért, hogy tovább dolgozhassanak a közszférában, esetleg az Ideiglenes Nemzeti

Kormány Erdei Ferenc vezette új Belügyminisztériumában.
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M E L L É K L E T E K

1. SZ. MELLÉKLET

SZÁLASI FERENC KORMÁNYA662

(1944. október 16. – 1945. április 18.)

· miniszterelnök: Szálasi Ferenc

· honvédelmi miniszter: Beregfy Károly vezérezredes

· igazságügy-miniszter: Budinszky László

· belügyminiszter: Vajna Gábor

· közellátásügyi miniszter: Jurcsek Béla

· külügyminiszter: br. Kemény Gábor

· földművelésügyi miniszter: gr. Pálfy Fidél

· vallás- és közoktatásügyi miniszter: Rajniss Ferenc (03. 07-ig)

· pénzügyminiszter: Reményi-Schneller Lajos

· iparügyi miniszter: Szakváry Emil

· kereskedelem és közlekedésügyi miniszter: Szász Lajos

Tárca nélküli miniszterek:

· a miniszterelnök helyettesítése: Szőllősi Jenő

· a termelés folyamatos vezetése: Hellebronth Vilmos

· a nemzetvezető személye körüli: Henney Árpád (01. 04-től)

· nemzetvédelmi és propaganda ügyek: Kassai-Schalmayer Ferenc

· a nemzet totális mozgósításával és harcbaállítása: Kovarcz Emil

662 Bölöny József – Hubai László: Magyarország kormányai 1848-2004. (Budapest, 2004.) 102-103. o.
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2. SZ. MELLÉKLET

A M. KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM KIHIRDETETT RENDELETEI

1944. OKTÓBER 16. UTÁN

BUDAPESTI KÖZLÖNY663

Kihirdetés napja Rendelet száma Rendelet tárgya
1944. 10. 18. 202.800/1944. VII. BM A m. kir. belügyminiszter rendelete a Nyilaskeresztes Párt Hunga-

rista Mozgalom politikai párttevékenységének folytatásáról
1944. 10. 19. 115.385/1944. BM A színházak és mozgófényképüzemek működésének engedélyezé-

se
1944. 10. 19. 115.400/1944. BM A színházak, mozgófényképüzemek és a nyilvános étkezőhelyek

zárórájának újabb megállapítása
1944. 10. 22. 49.400/1944. BM A hadműveletek következtében állomáshelyükről eltávozni kény-

szerült közszolgálati alkalmazottak szolgálati beosztása, stb.
1944. 10. 22. 115.386/1944. BM A szeszes italok kiszolgáltatásának korlátozása.

1944. 10. 24. 115.648/1944. BM A színházak, mozgófényképüzemek és a nyilvános étkezőhelyek
zárórájának újabb megállapítása

1944. 10. 25. 49.558/1944. BM Dr. Somssich Béla miniszteri titkár kinevezése Sopron vm. alis-
pánjává

1944. 10. 27. 75.881/1944. IV. BM Dr. Jakab Ferenc Miskolc városi aljegyző Nagyváradra történő
áthelyezése tgy-ban kiadott rendelet visszavonása

1944. 10. 28. 115.690/1944. BM A hangversenyek és egyéb műsoros előadások, mutatványok,
valamint sportversenyek tartására vonatkozó tilalom feloldása

1944. 11. 12. 117.028/1944. BM A szeszes italok kiszolgáltatása korlátozása.

1944. 11. 14. 204.140/1944. VII. a. Lőfegyverek és lőszerek beszolgáltatása.

1944. 11. 16. 54.228/1944. III. BM Dr. Eszrényi Zoltán kinevezése Zemplén vármegye közigazgatási
gyakornokává

1944. 11. 17. 54.123/1944. BM A szombathelyi községi közigazgatási tanfolyamon az 1944. évi I.
és III. félév tanulmányi időtartamának megrövidítése

1944. 11. 22. 290.804/1944. BM A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére engedé-
lyezett egyes gyógyszerkészítményének árának felemelése

1944. 12. 01. 1.200/1944. BM hg. A hadigondozás ujjászervezéséről szóló 4.500/1943. ME számú
rendelet módosítása tárgyában kiadott rendelet végrehajtása

663 A Szálasi-kormány által kiadott jogszabályokat 1944. október 17. (240. szám) és december 24. (294.

szám) között a Budapesti Közlöny hasábjain tették közzé, de – a teljes nyilvánosság érdekében – egyes

rendeleteket sokszor más (főleg a párthoz tartozó) napilapokban is megjelentették. Néhány minisztéri-

um – köztük a belügy is – saját hatáskörében is adott ki közlönyöket, amelyekben a Budapesti Köz-

lönnyel párhuzamosan a kormány összes rendeletét – nemcsak az egyes tárcák által összeállított jog-

szabályokat, személyi kinevezéseket – hirdették ki.  Budapest körülzárása után a Budapesti Közlöny

megszűnt, később egy rendelettel felfüggesztették a minisztériumi közlönyök kibocsátását is. A Buda-

pesti Közlöny helyébe a már Sopronban megjelenő Hivatalos Közlöny lépett.
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1944. 12. 01. 1.210/1944. hg. BM A hadműveletek következtében lakóhelyükről eltávozni kénysze-
rült hadigondozottak ideiglenes nyilvántartása

1944. 12. 05. 117.604/1944. BM A szeszesitalok kiszolgáltatásának korlátozása

1944. 12. 06. 960/1944. BM Utak, utcák és terek elnevezésének megváltoztatása tárgyában.

1944. 12. 24. 1.005/1944. BM A kórházakról és a gyógyintézetekről szóló 1.300/1932. NMM
számú rendelet kiegészítése tárgyában

1944. 12. 24. 119.500/1944 BM V. A „Rémhír” című rövidfilm kötelező bemutatásának ellenőrzése
tárgyában

BELÜGYI KÖZLÖNY664

Kihirdetés napja Rendelet száma Rendelet tárgya
1944. 10. 22. 114.741/1944. BM Az erdélyi menekültek megsegítése érdekében engedélyezett

országos gyűjtés módosítása665

1944. 10. 22. 202.800/1944. BM A Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom politikai párttevé-
kenységének folytatása

1944. 10. 29. 7.645/1944. BM eln. A honvédelmi minisztérium 19. osztályának postai címváltozása

1944. 10. 29. 49.400/1944. BM A hadműveletek következtében állomáshelyükről eltávozni kény-
szerült közszolgálati alkalmazottak […]

1944. 10. 29. 115.385/1944. BM A színházak és mozgófényképüzemek működésének engedélyezé-
se

1944. 10. 29. 115.386/1944. BM A szeszes italok kiszolgáltatásának korlátozása

1944. 10. 29. 115.400/1944. BM A színházak, mozgófényképüzemek és a nyilvános étkezőhelyisé-
gek zárórájának újabb megállapítása

1944. 10. 29. 115.539/1944. BM Az 1944. év negyedik negyedében használandó gépjármű adóje-
gyek ellenőrzése

1944. 10. 29. 115.648/1944. BM A színházak, mozgófényképüzemek és nyilvános étkezőhelyisé-
gek zárórájának újabb megállapítása […]

1944. 11. 05. 115.690/1944. BM A hangversenyek és egyéb műsoros előadások, mutatványok, […]
tartására vonatkozó tilalom feloldása

1944. 11. 12. 7.894/1944. BM Ingatlanok átengedése a Nemzetközi Vörös Kereszt részére

1944. 11. 12. 203.844/1944. BM A „Nemzeti Újság – Új Nemzedék” című időszaki lap betiltására
vonatkozó rendelkezés módosítása.

1944. 11. 12. 203.784/1944. BM Az „Esti Újság” című időszaki lap betiltása.666

664 A Belügyi Közlöny hetente, Vasárnaponta jelent meg. A Vajna Gábor belügyminiszter vezette BM

első száma az 1944. október 22-i (44.) volt. A közlöny utolsó (51.) száma 1944. december 10-én jelent

meg, mivel a minisztériumi hatáskörben kiadott közlönyök kibocsátását felfüggesztették. Helyét később

– elsőként a Miklós-kormány által kibocsátott – Rendőrségi Közlöny vette át.
665 A rendelet 1944. október 10-i keltezésű, még a hungarista hatalomátvétel előtt elkészült, de csak azt

követően hirdették ki. Ez kivételes, hiszen a Szálasi-kormány az előző kormány által összeállított, de

még ki nem hirdetett jogszabályok közzétételét felfüggesztette, s e gyakorlattól csak indokolt esetben

tértek el.
666 A lap megjelenését az 1944. 10. 28-án (245. sz.) megjelent „A Marcia su Roma évfordulója” c. írásban

foglaltak miatt november 9-ig felfüggesztették.
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1944. 11. 19. 117.028/1944. BM A szeszes italok kiszolgáltatásának korlátozása

1944. 11. 19. 204.140/1944. BM Lőfegyverek és lőszerek beszolgáltatása

1944. 11. 19. 203.789/1944. BM Az „Esti Újság” című időszaki lap betiltásának hatályon kívül
helyezése

1944. 11. 26. 54.123/1944. BM A szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam 1. és. 3. félév
tanulmányi időtartamának megrövidítése

1944. 11. 26. 290.804/1944. BM A közgyógyszerellátás, ill. az államkincstár terhére engedélyezett
gyógyszerkészítmények árának emelése

1944. 12. 03. 50.700/1944. Ip. M.667 Az építési engedélyek kiadásának korlátozása

1944. 12. 10. 960/1944. BM Utak, utcák és terek elnevezésének megváltoztatása

1944. 12. 10. 1.200/1944. BM A hadigondozás ujjászervezéséről szóló 4.500/1943. ME számú
rendelet módosítása […]

1944. 12. 10. 1.210/1944. BM A hadműveletek következtében lakóhelyükről eltávozni kénysze-
rült hadigondozottak ideigl. nyilvántartása

1944. 12. 10. 117.074/1944. BM A Magyar Híradó című filmfelvételek kötelező lejátszása

1944. 12. 10. 117.075/1944. BM A Magyar Híradó című filmfelvételek kötelező lejátszása

1944. 12. 10. 117.604/1944. BM A szeszesitalok kiszolgáltatásának korlátozása

HIVATALOS KÖZLÖNY668

Kihirdetés napja Rendelet száma Rendelet tárgya
1945. 01. 20. 4/1945. BM A gyógyszerekkel, sebészeti kötözőszerekkel […] való fokozot-

tabb takarékoskodás
1945. 01. 25. 9/1945. BM A kórházakról és a gyógyintézetekről szóló 1300/1932. NMM sz.

rendelet kiegészítése
1945. 01. 25. 10/1945. BM A Fegyveres Nemzetszolgálat szervezete és tagjainak illetmé-

nye669

1945. 01. 27. 8/1945. BM Magyarország Nemzetvezetője részéről 1944. 12. 22-én kiadott
kegyelmi elhatározások végrehajtása

1945. 02. 08. 20/1945. BM A fertőző betegek kötelező bejelentéséről szóló 36.500/1930
NMM rendelet részleges felfüggesztése

1945. 02. 08. 30/1945. BM A zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálatról szóló [1940-41-es]
NMM rendeletek részleges felfüggesztése

667 Az iparügyi miniszterrel közösen kiadott, november 24-i keltezésű rendelet.
668 Szálasi kormányának Hivatalos Közlönye Sopronban jelent meg, először 1945. január 6-án. Utolsó,

21. számát 1945. március 23-án adták ki. A közlönyök megjelenését az 1945. január 10-én, Szőllősi Je-

nő miniszterelnök-helyettes által kiadott, majd január 20-án (Hi. Kö. 4. szám, 2. o.) kihirdetett 94/1945.

M. E. számú rendelet szabályozta. Ebben a minisztériumi közlönyöket megszüntették, majd a Budapes-

ti Közlöny helyébe (amely a város körülzárásával és kormányzati intézmények kitelepítésével

okafogyottá vált), Hivatalos Közlöny elnevezéssel új közlönyt rendszeresítettek.
669 1945. január 16-án jegyezte ellen Vajna Gábor belügyminiszter.
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3. SZ. MELLÉKLET

RENDELETTERVEZET AZ ÁLLAMRASZÁLLT VAGYONOK ORSZÁGOS HATÓSÁGA

(ÁVOH) TERVEZETT FELÁLLÍTÁSÁRÓL670 (1945. JANUÁR 23.)

„A m. kir. minisztérium ……………/1945. M. E. számú rendelete
az Államraszállt Vagyonok Országos Hatóságáról

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939: II. tc. 141. §-ának 2./ bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §.
/1/ A volt zsidóvagyonra vonatkozó jogszabályokban a Kormánybiztosra ruhá-

zott hatáskört, továbbá a 3.840/1944. M. E. számú rendelet II. és III. fejezetében említett
szervre ruházott jogkört a m. kir. minisztérium nevében a Belügyminiszter közvetlen
felügyelete alatt az Államraszállt Vagyonok Országos Hatósága /: a továbbiakban:
ÁVOH :/ gyakorolja.

/2/ Az ÁVOH jár el az /1/ bekezdésben említett feladatkörön kívül eső minden
olyan ügyben is, amelyek ellátását a m. kir. minisztérium, vagy a Belügyminiszter reá
bízza.

2. §.
/1/ Az ÁVOH vezetőjét /: „elnök” :/ a Belügyminiszter előterjesztésére a m. kir.

minisztérium állapítja meg.
/2/ Az elnök tiszteletdíját a Belügyminiszter és a Pénzügyminiszter együttes ja-

vaslatára a m. kir. minisztérium állapítja meg.

3. §.
/1/ Az ÁVOH szervezetét az elnök előterjesztésére a m. kir. minisztérium állapít-

ja meg.
/2/ Az ÁVOH személyzetéről részint a minisztériumok, továbbá más állami, vagy

önkormányzati hatóságok, hivatalok, vagy intézetek tisztviselői közül való kirendelés
útján, részint pedig közvetlen alkalmazással kell gondoskodni. A kirendelés iránt az
elnök megkeresésére az illetékes miniszter intézkedik. A közvetlen alkalmazás az elnök
joga.

/3/ Az ÁVOH számvevőségi tennivalóit a Belügyminiszter és Pénzügymniszter
együttes ellenőrzése mellett a hatóság számvevőségi alosztálya látja el.

4. §.
/1/ Az ÁVOH személyi és dologi szükségleteinek fedezéséről a Pénzügyminiszter-

rel egyetértve a Belügyminiszter gondoskodik.

Kőszeg, 1945. január hó ……”

670 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-C-I-1-19.), 203-204. o.
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4. SZ. MELLÉKLET

A M. KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE671

(1945. JANUÁR 25.)

- Miniszter: Vajna Gábor (Elnöki, I., X., XI. osztály. Szombathely, Városház)

- Államtitkárok: Láday István cs. ezredes (VI., VII. osztály. Sárvár, Várkastély)
Dr. Palásthy Ferenc (II., III., IV., IX. osztály. Sárvár, Községház)
Dr. Szecsey György (V., VIII. osztály. Sárvár, Batthyány u. 35.)

- Pártmegbízott: Bodonyi György (Sárvár, Batthyány u. 35.)

- Elnöki osztály (Sárvár, Batthyány u. 35.)
vezető: Dr. Takács Albert min. tanácsos
a.) általános alosztály (osztályvezető)
b.) fordító alosztály (osztályvezető)
c.) építésügyi alosztály (Dr. Puskás István min. titkár)
d.) országmozgósítási alosztály (Dr. Puskás István min. titkár)

- I. (törvényelőkészítő) osztály (Szombathely, Városház)
vezető: dr. Argalás Lajos min. titkár
vezető helyettes: dr. Antal István min. titkár

- II. (közjogi és állampolgársági) osztály (Sárvár, Községház)
vezető: dr. Szalay Zoltán min. tanácsos
a.) közjogi alosztály (dr. Szilágyi László min. tanácsos)
b.) anyakönyvi alosztály (dr. Náray Szabó Tamás min. osztálytanácsos)
c.) állampolgársági alosztály (dr. Latinovich Endre min. titkár)

- III. (vármegyei, városi és községi) osztály (Sárvár, Községház)
vezető: dr. Eddoi József min. osztálytanácsos
a.) vármegyei alosztály (dr. Velics János min. osztálytanácsos)
b.) városi alosztály (dr. Ajtay Ernő min. titkár)
c.) községi alosztály (dr. Kórossy Gábor min. titkár)

- IV. (gyámügyi és alapítványi) alosztály (Sárvár, Községház)
vezető: dr. Szalóky Kálmán min. tanácsos
a.) gyámügyi alosztály (dr. Sitkay Károly min. titkár)
b.) alapítványi alosztály (dr. Szmrecsányi Sándor min. titkár)

671 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1945-45-4.) 5-9. o.
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- V. (társadalombiztosítási) osztály (Sárvár, Batthyány u. 35.)
vezető: dr. Haraszthy László min. titkár
vezető-helyettes: dr. Kutis Jenő min. titkár

- VI. (csendőrségi szolgálati és rendőrségi) osztály (Sárvár, Várkastély)
vezető: Beőthy Kálmán cs. ezredes
a.) csendőrségi alosztály (Péterffy Jenő cs. ezredes)
b.) rendőrségi alosztály (v. Büki Jenő r. tanácsos)

- VII. (közbiztonsági és igazgatási rendészeti) osztály (Sárvár, Várkastély)
vezető: Hajnácskőy László cs. ezredes
vezető helyettes: Környey Ferenc cs. ezredes
a.) közbiztonsági alosztály (Árbócz János cs. ezredes)
b.) igazgatási rendészeti alosztály (Himfy Jenő min. ozstálytanácsos)
c.) államvédelmi alosztály (v. Ugray Gábor cs. alezredes)
d.) Nemzeti Számonkérő szervezet alosztálya (Orendy Norbert cs. e.)

- VIII. (közegészségügyi és gyermekvédelmi) alosztály (Sárvár, Batthyány u. 35.)
vezető: dr. Kontra László közegészségügyi felügyelő
a.) gyógyszerészeti és gyógyszerügyi alosztály (Földényi Alajos)
b.) egészségvédelmi, járványügyi és fürdőügyi alosztály (dr. Nyáry B.)
c.) általános egészségügyi és betegellátási alosztály (dr. Várady M.)
d.) egészségügyi igazgatási alosztály (dr. Molnár Gyula t. orvos)
e.) gyermekvédelmi alosztály (dr. Bojárszky Béla min. osztálytanácsos)

- IX. (segélyezési, szegényellátási és menekültügyi) osztály (Sárvár, Községház)
vezető: dr. Martusovich Árpád min. titkár

- X. (ki- és visszatelepítési) osztály (Szombathely, Városháza)
Felállítás alatt.

- XI. (zsidóügyi) osztály (Szombathely, Városháza)
Felállítás alatt.
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5. SZ. MELLÉKLET

A FŐISPÁNOK LEVÁLTÁSA ÉS KINEVEZÉSE 1944. OKTÓBER 16. UTÁN

FőispánokVármegyék
Leváltva Kinevezve/megerősítve

1944. október 27-i hatállyal672

Abaúj-Torna vm. és Kassa szk. város Fáy Barna Gyarmathy Gábor

Bács-Bodrog vm. és Zombor szk. város Falcione Árpád Dr. Piukovich József

Baranya vm. és Pécs szk. város Nikolits Mihály Ivándi Péter

Békés vm. Dr. Székács István Koppány Imre

Bihar vm. és Nagyvárad tvhj. város Dr. Barcsay Károly Tiborcz Árpád

Borsod vm. és Miskolc tvhj. város v. Borbély-Maczky Emil Dr. Pünkösty Mihály

Fejér vm. és Székesfehérvár szk. város Dr. gróf Széchenyi

György

Pintér József

Gömör és Kishont vm. Dr. Lukács Géza Hevessy László

Győr, Moson, Pozsony kevm. és Győr szk.

város

Dr. Kászonyi Richárd Magyarffy Gyula

Hajdú vm.

(és Debrecen szk. város)

Szilassy László

(Dr. v. Bessenyei Lajos)

Herczegh József

Heves vm. Dr. Horváth Árpád Dr. Sulyovszky Dénes

Hódmezővásárhely tvhj. város Magyary-Kossa Aladár673 n. a.

Jász-Nagykun-Szolnok vm. v. Urbán Gáspár Dr. Návay Imre

Komárom vm. és Komárom szk. város v. Nagy Nándor ifj. Vojtovich Richárd

Nyitra és Pozsony kevm. Dr. Kukorelly György Dr. Farkas Pál

Somogy vm. Dr. Szathmáry Lajos Vigh Imre

Sopron vm. és Sopron szk. város Rupprecht Antal Várpalotay Vilmos

Szabolcs vm. Thuránszky Pál Széplaki Béla

Tolna vm. n. a. Swierkievicz Ernő

Ugocsa vm. Tatár Géza Dr. Papp Gábor

Vas vm. Dr. Mesterházy Ferenc Kocsárd Emánuel

Veszprém vm. Dr. Buda István Dr. Schieberna Ferenc

Zala vm. v. gróf Teleki Béla Csomay Miklós

Zemplén vm. v. Fáy István Dr. Szathmáry Dezső

672 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 250. szám (november 3.), 1-2. o.
673 1944. október 30-i hatállyal Magyary-Kossa Aladárt a M. Kir. Vallás és Közoktatásügyi minisztéri-

umban – főispáni állásából való felmentése mellett – Szálasi államtitkárrá nevezte ki.
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1944. november 17-i hatállyal674

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. v. Mérey László Nem történt kinevezés.

Nógrád vm. Baross József Perényi Géza

1944. december 8-i hatállyal675

Szeged szk. város Dr. Tukats Sándor Dr. Molnár Imre

Bereg vm. - Tatár Géza*

Beszterce-Naszód vm. - Borbély Kálmán*

Csík és Háromszék vm. - Dr. Szent-Iványi Gábor*

Maros-Torda és Udvarhely vm. - Dr. Jóos Andor*

Marosvásárhely tvhj. város - Dr. Jóos Andor*

Máramaros vm. - v. Szaplonczay László*

Szatmár vm. - Dr. Streicher Andor*

Ung vm. és Ungvár tvhj. város - Réthy-Haszlinger Ferenc*

Kecskemét tvhj. város - Dr. Horváth Ödön*

Szatmárnémeti tvhj. város - Dr. Endrődy Barnabás*

Újvidék tvhj. város - Dr. Fernbach Péter*

Szilágy vm. br. branyicska Jósika

János

Nem történt kinevezés.

Jász-Nagykun-Szolnok vm. Dr. Návay Imre Farkas József

Csanád-Arad-Torontál vm. Dr. Szajoli-Fehér Miklós Koppány Imre

Kolozs vm. és Kolozsvár tvhj. város Inczédy-Joksmann Ödön Nem történt kinevezés.

Szolnok-Doboka vm. Dr. Bethlen Béla Nem történt kinevezés.

Esztergom vm. Dr. Frey Vilmos Rehák Gyula

1945. január 23-i hatállyal676

Veszprém vm. Dr. Schieberna Ferenc Rimaszombati Imre

Rövidítések feloldása:

br. - báró;

gr. - gróf;

kevm.  - közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék;

n. a. - nincs adat;

szk.  - szabad királyi;

tvhj.   - törvényhatósági jogú;

v. - vitéz;

vm.   - vármegye.

* - főispáni beosztásában megerősítették.

674 Budapesti Közlöny – Hivatalos Lap. 1944. évi 275. szám (december 2.), 1. o.
675 Hivatalos Közlöny, 1945. évi 4. szám (január 20.), 1-2. o.
676 Hivatalos Közlöny, 1945. évi 10. szám (február 12.), 1. o.
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6. SZ. MELLÉKLET

A KORMÁNYSZÉKEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ TERÜLETEK LÉLEKSZÁMA677

A kormányszékek alá tartozó közigazgatási egységek Lélekszáma

BUDAPESTI KORMÁNYSZÉK
Budapest székesfőváros 1.164.963

Bars és Hont közigazgatásilag egyesített vármegyék 146.102

Esztergom vármegye 115.385

Fejér vármegye 248.045

Nógrád vármegye 260.677

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Összesen: 1.211.798

Abonyi járás 45.786

Alsódabasi járás 67.033

Aszódi járás 35.608

Budakörnyéki járás 87.779

Gödöllői járás 82.767

Gyömrői járás 27.789

Központi járás 149.668

Monori járás 74.008

Nagykátai járás 63.549

Ráckevei járás 48.631

Szentendrei járás 45.872

Váci járás 49.290

Budafok város 24.375

Cegléd város 38.872

Kispest város 65.149

Nagykőrös város 29.899

Pestszenterzsébet város 76.876

Pestszentlőrinc város 42.075

Rákospalota város 49.000

Szentendre város 9.641

Újpest város 76.001

Vác város 22.130

Székesfehérvár tv. hatósági jogú város 47.968

Összesen: 3.194.938

677 Az alábbi kimutatást (MOL K-775.: szám nélküli anyag) a kormányszékek felállításáról szóló rende-

lettervezet 2. §-ának mellékleteként állították össze 1944 novemberében. Az egyes kormányszékek te-

rületeinek lélekszámát feltehetően a legutóbbi népességi adatok figyelembe vételével állították össze,

nem az 1944  novemberi állapotot tükrözik. A háborús viszonyok és az általa előidézett belső népván-

dorlás következtében lehetetlen lett volna akkor objektív képet alkotni az ország népességéről.
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CSÍKSZEREDAI KORMÁNYSZÉK
Beszterce-Naszód vármegye 149.902

Csík vármegye 172.247

Háromszék vármegye 142.405

Maros-Torda vármegye 256.163

Udvarhely vármegye 117.651

Marosvásárhely tv. hatósági jogú város 44.946

Összesen: 883.314

DEBRECENI KORMÁNYSZÉK
Békés vármegye 338.973

Bihar vármegye 446.786

Hajdú vármegye 188.462

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 424.970

Szabolcs vármegye 428.437

Debrecen tv. hatósági jogú város 125.936

Nagyvárad tv. hatósági jogú város 92.943

Összesen: 2.046.507

GYŐRI KORMÁNYSZÉK
Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag egyesített vármegyék 160.181

Komárom vármegye 263.072

Nyitra és Pozsony közigazgatásilag egyesített vármegyék 180.991

Sopron vármegye 141.799

Vas vármegye 326.666

Veszprém vármegye 266.865

Győr tv. hatósági jogú város 57.192

Komárom tv. hatósági jogú város 30.858

Sopron tv. hatósági jogú város 42.252

Összesen: 1.469.876

KOLOZSVÁRI KORMÁNYSZÉK
Kolozs vármegye 156.651

Szatmár vármegye 431.343

Szilágy vármegye 283.567

Szolnok-Doboka vármegye 240.583

Kolozsvár tv. hatósági jogú város 110.956

Szatmárnémeti tv. hatósági jogú város 52.006

Összesen: 1.275.106

MISKOLCI KORMÁNYSZÉK
Abaúj-Torna vármegye 161.409

Borsod vármegye 304.959

Gömör és Kishont vármegye 107.212

Heves vármegye 325.422

Zemplén vármegye 201.968
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Kassa tv. hatósági jogú város 66.968

Miskolc tv. hatósági jogú város 77.362

Összesen: 1.245.300

PÉCSI KORMÁNYSZÉK
Baranya vármegye 305.586

Somogy vármegye 391.283

Tolna vármegye 273.153

Zala vármegye 511.225

Pécs tv. hatósági jogú város 73.000

Összesen: 1.554.247

SZEGEDI KORMÁNYSZÉK
Bács-Bodrog vármegye 695.596

Csanád, Arad, Torontál közigazgatásilag egyesített vármegyék 177.392

Csongrád vármegye 161.877

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Összesen: 288.467

Kalocsai járás 44.312

Kiskőrösi járás 58.144

Kiskunfélegyházi járás 54.642

Kunszentmiklósi járás 46.340

Kalocsa város 12.341

Kiskunfélegyháza város 38.930

Kiskunhalas város 33.758

Baja tv. hatósági jogú város 32.309

Hódmezővásárhely tv. hatósági jogú város 61.776

Kecskemét tv. hatósági jogú város 87.269

Szabadka tv. hatósági jogú város 100.989

Szeged tv. hatósági jogú város 136.752

Újvidék tv. hatósági jogú város 61.439

Zombor tv. hatósági jogú város 31.737

Összesen: 1.835.603

UNGVÁRI KORMÁNYSZÉK
Bereg vármegye 142.384

Máramaros vármegye 214.825

Ugocsa vármegye 81.138

Ung vármegye 45.473

Beregi közigazgatási kirendeltség 215.893

Máramarosi közigazgatási kirendeltség 273.145

Ungi közigazgatási kirendeltség 132.935

Ungvár tv. hatósági jogú város 35.250

Összesen: 1.141.043

Magyarország (a kimutatás szerint) összesen: 13.370.828
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7. SZ. MELLÉKLET

AZ NSZK MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ RENDELET678

(1945. FEBRUÁR 16.)

„A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:II. tc. 141. §-ának (2) bekezdé-

sében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §

Felhatalmaztatik a belügyminiszter, hogy a nemzetiszocializmus magyar gyakorlatát

megtestesítő hungarizmus céljai minél tökéletesebb biztosítása végett „Nemzeti Szá-

monkérés” (a továbbiakban: NSZK) elnevezéssel külön szervezetet alakítson.

2. §

(1) Az NSZK feladata:

a) a hungarizmus céljai megvalósítását veszélyeztető jelenségek figyelemmel kíséré-

se;

b) az állam- és közösségellenes bűncselekmények felderítésében való közreműködés.

c) A NSZK az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében mind polgári, mind ka-

tonai személyekkel eljárhat.

d) A NSZK illetékessége az ország egész területére kiterjed.

3. §

A NSZK parancsnokát és parancsnok helyettesét a belügyminiszternek a honvédelmi

miniszterrel egyetértve tett előterjesztésére a Nemzetvezető nevezi ki.

4. §

(1) A NSZK személyzete a m. kir. csendőrség és a m. kir. rendőrség tagjai közül szolgá-

lattételre beosztott tisztekből, tisztviselőkből és legénységi állományú személyekből,

továbbá a belügyminiszter által kinevezett polgári tisztviselőkből áll.

(2) A NSZK polgári tisztviselői az állami rendszerű XI-VII. fizetési osztályokba sorozott

állami tisztviselők.

678 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel, o. n.
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(3) A NSZK tagjai a részükre egyébként járó illetményeken felül havi 50 pengő külön

pótdíjban részesülnek.

5. §

(1) A NSZK polgári tisztviselői az 1912:XXXIII. törvénycikk és az ezt kiegészítő és az

ezt kiegészítő és módosító szabályok megfelelő alkalmazásával honvéd büntetőbí-

ráskodás alatt állanak. A bűnvádi üldözés elrendelésének a jogát a NSZK parancs-

noka gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés rendelkezéseivel kapcsolatos esetleg szükséges részletes szabályokat

– a belügyminiszterrel egyetértve – a honvédelmi miniszter állapítja meg.

6. §

A NSZK szervezetére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a szolgálati szabály-

zatot, ideértve az eljárási szabályokat is, a honvédelmi miniszterrel egyetértve, a bel-

ügyminiszter állapítja meg.

7. §

A NSZK költségeinek fedezéséről a pénzügyminiszterrel egyetértésben a belügymi-

niszter gondoskodik.

8. §

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Törzsszállás, 1945. évi február hó 16. napján

Szöllösi Jenő s. k.

m. kir. miniszterelnök-helyettes”
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8. SZ. MELLÉKLET

A NEMZETI SZÁMONKÉRÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

(1944. DECEMBER 24-IG)

NSZK – PARANCSNOKSÁG

parancsnok: Orendy Norbert cs. ezredes

parancsnok-helyettes: Könczey Gyula cs. őrnagy

segédtiszt: Konporday Pál cs. főhadnagy

NYOMOZÓ – OSZTÁLY

parancsnok: Karabélyos Imre cs. őrnagy

a.) közéleti- és politikai alosztály
parancsnok: dr. Balassa Bálint cs. főhadnagy

szolgálatvezető(k):  Balogh Sándor cs. főtörm.

     Pintér Sándor (?)

(ismert) beosztottak: Bede Antal cs. ahdgy., Lantos János cs. főtörm., Egyedi László cs.

főtörm., Fekete Gyula cs. főtörm., Sellei Antal cs. alhdgy., Kórodi

Miklós cs. törm., Kertész József cs. törm., Kerekes Sándor cs.

örm., Kiss 2. János cs. örm., Békeffy Géza cs. örm., Hámori Ven-

del cs. örm., Csányi András cs. örm., Juhász István cs. örm.

b.) katonai alosztály
parancsnok: dr. Radó Endre cs. százados

parancsnok-helyettes: dr. Binder Gusztáv cs. főhadnagy

(ismert) beosztottak: Dede Márton cs. főtörm., Horváth Sándor cs. főtörm., Tóth Ferenc

cs.  főtörm.,  Veress  Antal  cs.  főtörm.,  Szabó  Miklós  cs.  zls.,  Ve-

nyige Vincze cs. zls., Szombathy Lajos cs. zls., Kozma István cs.

zls., Sajti Lajos cs. zls., Pozsgai János cs. törm., Palotás Mihály cs.

főtörm.,  Dankó  Mátyás  cs.  alhdgy.,  Kovács  Ferenc  cs.  főtörm.,

Nagy József cs. főtörm., Lovász Ferenc cs. alhdgy., Pongó Béla

cs., Szabó Miklós cs. zls., Koncz Elek, Balogh Sándor, Kriska Bé-

la, Gerzsenyi György cs. zls., Szűcs József cs. nyom., Várszegi Já-

nos cs. nyom., Major János cs. nyom., Dijjas Sándor cs. nyom.
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c.) ipari- és gazdasági alosztály
parancsnok: Csergő Endre cs. százados

parancsnok-helyettes:  Demeter Zoltán cs. főhadnagy

(ismert) beosztottak: Sohajda Sándor alhdgy., Csalányi Cziett Károly főtörm., Bagi

László pe., Czeglédi Gergely örm., Méhész József cs. örm., Gaál

József  cs.  alhdgy.,  Tóth  Imre  örm.,  Veres  Antal  pe.,  Horváth  Jó-

zsef  pe.,  Bíró  Gábor  szds.,  Beöthy  Alajos  cs.  törm.,  Nagy  József

cs. főtörm.

d.) közönséges bűncselekmények és hivatalos visszaélések alosztálya
parancsnok: Solymosi Miklós cs. főhadnagy

parancsnok-helyettes: Szabó Miklós cs. zászlós

szolgálatvezető: Bárány István alhadnagy

(ismert) beosztottak: Dobozi László cs. főtörm., Horváth Ferenc főtörm., Horváth József

főtörm., Kálmánhelyi András ftörm.

POLGÁRI FELDERÍTŐ OSZTÁLY

parancsnok: Réti Miklós, a Nyilaskeresztes Párt megbízottja

MŰSZAKI FELDERÍTŐ OSZTÁLY

parancsnok: Hidvégi István dtv. felügyelő

ismert beosztottak: Sarkadi József dtv.

Adreanyi Elemér dtv.

NSZK – ROHAMSZÁZAD (osztályként)

parancsnoka: Nagy Zsombor cs. százados

szakaszparancsnokok: Szathmáry Károly cs. főhadnagy

Perlaki Gyula cs. főhadnagy

Botond István cs. főhadnagy
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9. SZ. MELLÉKLET

A NEMZETI SZÁMONKÉRÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

(1945 MÁRCIUS)

NSZK – PARANCSNOKSÁG (Sárvár)

parancsnok: Orendy Norbert cs. ezredes

parancsnok-helyettes: Könczey Gyula cs. őrnagy

NYOMOZÓ – OSZTÁLY (Sárvár)

parancsnok: Orendy Norbert cs. ezredes

a.) közéleti- és politikai alosztály (Sopron)
parancsnok: Demeter Zoltán cs. főhadnagy

parancsnok-helyettes: Balogh Sándor cs. főtörm.

b.) katonai alosztály (Vép)
parancsnok: dr. Radó Endre cs. százados

parancsnok-helyettes: dr. Binder Gusztáv cs. főhadnagy

c.) ipari- és gazdasági alosztály (Győr)
parancsnok: Dienes Gyula cs. főhadnagy

parancsnok-helyettes: ismeretlen

d.) polgári felderítő alosztály (Kapuvár)
parancsnok: ismeretlen

parancsnok-helyettes: ismeretlen

NSZK – GAZDASÁGI HIVATAL (Sárvár – Szombathely)

parancsnok: Jánky György cs. főhadnagy

parancsnok-helyettes: Szűcs Miklós cs. főhadnagy

NSZK – ROHAMSZÁZAD

parancsnok: Szathmáry Károly cs. százados (Sárvár?)

szakaszparancsnokok: dr. Perlaki Gyula főhadnagy (Sárvár)

Botond István cs. főhadnagy (Nagykanizsa)

Panajott cs. őrnagy (Veszprém)

a.) gépkocsi alosztály (Sárvár)
parancsnok: ismeretlen

parancsnok-helyettes: ismeretlen
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10. SZ. MELLÉKLET

A M. KIR. CSENDŐRSÉG TERÜLETI SZERVEI 1944-BEN, MAGYARORSZÁG

HADSZÍNTÉRRÉ VÁLÁSA ELŐTT

Csendőrkerület Osztály Szárny Örs
(db)

Egyéb közvetlenek

Budapest 1. 12 - I/1. nyomozó-alosztály (Budapest)
Budapest Budapest 2. 12 - gyalog tan-alosztály (Pestszenterzsébet)

I. (Budapest) Szentendre 15 - lovas tan-osztály (Kiskunhalas)
Gödöllő Gödöllő 19

Jászberény 17
Székesfehérvár Székesfehérvár 12 - II/2. nyomozó-alosztály (Székesfehérvár)

Tata 15 - gyalog tan-alosztály (Tata)
II. (Székesfehérvár) Komárom 20

Komárom Érsekújvár 17
Léva 13
Szombathely 19 - III/3. nyomozó-alosztály (Szombathely)

Szombathely Sopron 18 - őrsparancsnoki iskola (Szombathely)
Muraszombat 14

III. (Szombathely) Zalaegerszeg 16
Zalaegerszeg Nagykanizsa 18

Keszthely 15
Veszprém Veszprém 15

Pápa 13
Pécs 20 - IV/4. nyomozó-alosztály (Pécs)

Pécs Mohács 15 - gyalog tan-alosztály (Szekszárd)
Szigetvár 18

IV. (Pécs) Kaposvár 14
Kaposvár Marcali 18

Tab 18
Szekszárd  Szekszárd 18

Dombóvár 18
Kecskemét Kecskemét 20 - V/5. nyomozó-alosztály (Szeged)

Kiskunhalas 21 - V/5/1. nyomozó-alosztály (Újvidék)
Szentes Szentes 13 - gyalog tan-alosztály (Makó)

V. (Szeged) Makó 18 - gyalog tan-alosztály (Újvidék)
Zombor Zombor 17

Szabadka 15
Újvidék Újvidék 23

Zenta 17
Debrecen Debrecen 20 - VI/6. nyomozó-alosztály (Debrecen)

Berettyóújfalu 19
VI. (Debrecen) Szolnok 19

Szolnok Gyula 16
Orosháza 19

Miskolc Miskolc 19 - VII/7. nyomozó-alosztály (Miskolc)
Ózd 14 - gyalog tan-alosztály (Miskolc)
Eger 14 - gyalog tan-alosztály (Salgótarján)

VII. (Miskolc) Eger Hatvan 15
Rimaszombat 13

Balassagyarmat Balassagyarmat 22
Salgótarján 20

Kassa Kassa 19 - VIII/8. nyomozó-alosztály (Kassa)
Sátoraljaújhely 17 - VIII/8/1. nyomozó-alosztály (Ungvár)

Ungvár Ungvár 21 - Ungvári Csendőr Iskola
Nagybelezna 14
Beregszász 13

Beregszász Nagyszöllős 12
VIII. (Kassa) Munkács 14

Nyíregyháza Nyíregyháza 23
Mátészalka 20
Máramarossziget 18

Máramarossziget Huszt 11
Felsővisó 16
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Kolozsvár Kolozsvár 12 - IX/9. nyomozó-alosztály (Kolozsvár)
Bánfihunyad 15

Nagyvárad Nagyvárad 1. 15
Nagyvárad 2. 17

IX. (Kolozsvár) Szatmárnémeti Szatmárnémeti 16
Nagybánya 18

Dés Dés 18
Szamosújvár 13

Zilah Zilah 16
Szilágysomlyó 15

Marosvásárhely Marosvásárhely 16 - X/10. nyomozó-alosztály (Marosvásár-
hely)

Szászrégen 16
Beszterce Beszterce 16

Naszód 13
X. (Marosvásárhely) Csíkszereda Csíkszereda 18

Gyergyósztmiklós 16
Sepsiszentgyörgy Sepsiszentgyörgy 13

Kézdivásárhely 14
Székelyudvarhely Székelyudvarhely 13

Székelykeresztúr 12
Összesen: 34 78 1284
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11. SZ. MELLÉKLET

A M. KIR. CSENDŐRSÉG ÉS RENDŐRSÉG ELMÉLETI VEZETÉSI
STRUKTÚRÁJA 1944. NOVEMBERÉTŐL679

679 ÁBTL V-98.687. 63. o.

a m. kir. csendőrség felügyelője

(Temesváry Endre vezérőrnagy)

a m. kir. rendőrség felügyelője

(Hódosy Pál nyug. csendőr ezredes)

a m. kir. csendőrség és rendőrség fel-
ügyelője

(Finta József altábornagy)

I. – X. csendőrkerületi
parancsnokság

- osztályok
- alosztályok
- őrsök

I. – X. rendőrkerületi
parancsnokság:

- osztályok
- alosztályok
- őrsök

BELÜGYMINISZTÉRIUM
(Vajna Gábor)

VI. (csendőrségi és rendőrségi szolgálati) osztály

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
(Beregfy Károly)

VI. (csendőrségi és rendőrségi szolgálati) osztály
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12. SZ. MELLÉKLET

A BELÜGYMINISZTÉRIUM PÁRTMEGBÍZOTTJÁNAK, BODONYI GYÖRGYNEK
A HELYI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK SZÁMÁRA KIADOTT EMLÉKEZTETŐJE

(SÁRVÁR, 1945. JANUÁR)680

„Az alispán, a polgármester, a járási főszolgabíró, és a községi jegyző mellé rendelt
p[árt]megbízottak részére

Testvér!

A nemzet akaratából Vezérünk a hatalmat 1944. október hó 15-én átvette. A hatalom a
hungaristáké és a hatalmat Nemzetünk jólétének és életbiztonságának megóvására meg
is kell tartanunk. Belügyi vonalon ezt a célt szolgáljuk, ha:

1./ vezetőhelyekre hungarista világnézetű, szakképzett f[ér]fiakat állítunk, és ezzel bizto-
sítjuk a Párt totalitását az állami apparátusban,

2./ gondoskodunk a hungarizmus szellemében kiadott törvények és rendeletek hungaris-
ta szellemű végrehajtásáról,

3./ a Hungarista Munkaállam közigazgatása részére hungarista világnézetű közigazga-
tási értelmiséget nevelünk és

4./ munkahelyünkön hungaristákhoz méltóan viselkedünk, kötelességünket nemzetünk
jóhasznára végezzük és a hungarizmus szellemében cselekszünk.

A vezető helyre beállítandó személyek kiválasztását és általában a személyi ügyeket
p[árt]megbízottak végzik, azonban a vezetőszemélyek beosztása tekintetében a Magyar-
ország Nemzetvezető Személyügyi Irodájának Vezetője /:Gál Csaba testvér:/ dönt. A
pártmegbízottak tehát javaslatot adnak, de nem határozhatnak.

A  p[árt]megbízottak szervezeti felépítését /szolgálati út/ a csatolt vázlat szemlélteti. A
szolgálati utat mindig be kell tartani, elmulasztása fegyelmi vétség.
A pártmegbízott a megfelelő közigazgatási vezető mellé van rendelve és felelősséggel
csupán az elöljáró pártmegbízottaknak tartozik. [1.]

A pártmegbízott feladata:
1./ személyi ügyek intézése, főleg világnézeti szempontok szem előtt tartásával,
2./ zsidótlanítás,
3./szabadkőművesek, kommunista üzelmek és szabotázsok elleni küzdelem.

680 MOL K-775. BM b/res. iratok (tételszám nélkül), 21-22. o.



296

I. Munkamenet

1./ A pártmegbízottaknak minél előbb teljes személyi és tárgyi tájékozódást kell végre-
hajtania a szóban forgó közigazgatási hatóságoknál.

2./ Személyi felderítés a szem. fontossági sorrendjének figyelembevételével. A kérdéses
személyről a következőket kell megállapítani:
a./ jellem,
b./ világnézet / politikai hovatartozás, felfogás, milyen álláspontot foglalt el moz-

galmunkkal szemben, párttagoknál: mióta párttag, tagsági igazolványát rendez-
te-e stb./

c./ vezetőegyéniség-e? Munkát tud-e szervezni?
d./ szaktudás,
e./ milyen helyi ismeretekkel rendelkezik?
f./ egyéb személyi viszonyok: kor, családi állapot, gyermekek száma, anyagi helyzet,

egészségi állapot, káros szenvedélyek, katonai és hány hónapi harctéri szolgála-
tot teljesített, a testvérek előtt rokonszenves-e stb.

A beszerzett adatokat /információkat/ minden személyről külön-külön papírosra
rögzítjük az informátor nevének és a keltnek a feltűntetésével. Az egy személyre vo-
natkozó információkat együtt tartjuk /pl. borítékban/ és bizalmasan kezeljük.

Minél részletesebb és sokoldalúbb az információ, minél több személyt kérdezünk
meg, annál tisztább képet kapunk a kérdéses egyénről. Helyesen kell lemérnünk
azonban az informátorok súlyát, nehogy baráti vagy rokoni kapcsolatok, ellenséges
viszony, irigykedés stb. sugalmazott információkra építsünk. Informátoraink hunga-
rista testvéreink legyenek. [kiemelés az eredetiben – K. Z. A.]

Aki nem párttag, de minden tekintetben megbízható, jobboldali egyén, attól is kérhe-
tünk információt, ez azonban kizárólag részletinformáció legyen és ennek alapján
sohase adjunk javaslatot. [2]

Lelkiismeretesen beszerzett információk alapján mindig határozott véleményt alkos-
sunk. Ne felejtsük el, hogy valamennyien emberek vagyunk, hibája és ellensége min-
denkinek van. Sok a fúró ember!

3./ A helyi pártmegbízott az alkalmazottak áthelyezésére vagy a szolgálattól való fel-
mentésére, úgyszintén az újonnan alkalmazandó /megbízandó/ személyekre vonatko-
zó javaslatainak megtétele előtt köteles a közvetlen felettes pártmegbízottnak /a köz-
ségi pártmegbízott a járásinak, a járási vármegyeinek stb./ jelentést tenni és a javas-
lathoz a felettes pártmegbízott előzetes hozzájárulását megszerezni. A javaslattétel-
nél be kell mutatni az illető személyről beszerzett összes információkat.

Magyarország nemzetvezető Szemügyi Irodájának Vezetőjéhez csak azon esetben
kell javaslatot felterjeszteni, ha a kérdéses munkahelybe való kinevezés a bm. jogkö-
rébe tartozik.

4./ A p[árt]megbízottaknak a közig vezetői mellé való beépítését egészen a községig kell
folytatnunk. Kiválasztásuk különös gonddal történjék. A p[árt]megbízotti munkahe-
lyeket olyan testvérekkel töltsük be, akik ellenséges behatás miatt lakhelyüket el-
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hagyni kényszerültek. Állítsunk melléjük helyettest, aki feltétlenül helybeli testvér le-
gyen és aki az ország felszabadításakor az eredeti lakóhelyére visszatérő
p[árt]megbízott munkahelyét azonnal átveheti.

Pártmegbízott csak párttag és hungarista lehet!

A pártmegbízotti munkahelyre kiszemelt testvérekről ugyancsak részletes és alapos
információkat kell beszerezni és hozzám felterjeszteni. Szóbeli információkat figye-
lembe nem veszek.

5./ Minden pártmegbízott építsen ki bizalmi hálózatot!

II. Irodai ügyvitel megszervezése

1./  A pártban a katonai ügyviteli formát használjuk/ mintát mellékelek.

2./ A pártmegbízott szervezzen külön ügyvitelt. /Ikatókönyv stb./

3./ Az irodai munka, az irodai ügyvitel, nem cél, hanem eszköz, amellyel feladatunkat
könnyebben, egyszerűbben oldhatjuk meg. Az ügyvitelből pontos következtetéseket
vonhatunk le!

4./ A felettes pártmegbízottak által adott határidők betartása éppen olyan kötelesség,
mint valamely más feladat elvégzése.

A pártmegbízottak munkája nehéz, de szép feladat. Végezzük Nemzetünk és Vezé-
rünk iránti hűséggel , hungaristához illő kötelességteljesítéssel. Személyi ügyeket in-
tézünk, tehát legyünk tárgyilagosak, mindig kizárólag a Nemzet érdekét tartsuk szem
előtt.

„A Nemzet szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!””
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13. SZ. MELLÉKLET

KIMUTATÁS A M. KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM NÉMETORSZÁGBA
KITELEPÍTENDŐ ALKALMAZOTTAIRÓL681

(1944. JANUÁR 20.)

„Főösszesítés

– m. kir. belügyminisztériummal Németországba kitelepítésre kerülő és jelenleg az alant
felsorolt helységekben lakó tisztviselők (:alkalmazottak:) és családtagjaik számszerinti
összeállításáról –

Fogalmazás Számvevőség Segédhivatal Altisztek
belügyi berendelt belügyi berendelt belügyi berendelt belügyi berendelt Össz.

1.   Bejcgyertyános - 12 2 - 9 2 - 2 27
2.   Csánig - - - 4 9 6 - - 19
3.   Felsőpáty - 14 - 8 2 - 7 - 31
4.   Gérce 12 - 19 14 14 - - - 59
5.   Góc 6 12 - - - - - - 18
6.   Gyulamajor - 2 - - - - - - 2
7.   Hegyfalu - 56 - 13 - 29 - 6 104
8.   Ikervár 14 5 - 2 7 - - - 28
9.   Jákfa 4 1 - 1 - 16 - 4 26
10. Káld 4 - 3 - - - - - 7
11. Kőszeg - 7 - - - - - 9 16
12. Nick 5 - - - 6 - - 6 17
13. Nyőgér 4 29 5 38 - 11 - - 87
14. Ölbő 4 - - - 4 - - - 8
15. Rábabogyoszló - - - - - 16 - - 16
16. Rábakovácsi - 2 - 2 22 6 - - 32
17. Rábasömjén - 3 - - - - - - 3
18. Répcelak 44 3 31 15 10 20 9 - 132
19. Sárvár 171 194 32 14 65 55 35 148 716
20. Sopron - - - - - 1 - - 1
21. Sótony - 23 - 10 - 2 - 1 36
22. Szombathely 7 1 - 4 2 - 9 19 38
23. Vasegerszeg - 23 - 6 - 13 - 6 48
24. Vámoscsanád - - 3 5 - - - - 8
25. Vásárosmiske - - 19 - - - - - 19
26. Zsédeny - 9 - - - 29 - - 38

Összesen: 275 396 117 136 151 206 60 202 1543

Sárvár, 1945. évi január 20.-án
           olvashatatlan aláírás”

681 MOL K-775. 1. csomó, 1. tétel (1944-45-4.), 1. o.
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