
AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT 
Magyar Pál kihallgatási jegyzőkönyve

Közreadja: Tyekvicska Árpád

Az alább közölt jegyzőkönyv szomorú kuriózum, az emberi fájdalom és brutalitás, a 
jogtiprás és a töretlen igazságkeresés együttes dokumentuma. Egyediségét keletkezésének 
körülményei adják: a forradalmat követő megtorlás során -  a bírósági szakasz előtt -  csak 
kevesen tudták vagy akarták elérni azt, hogy az eljáró ügyész jegyzőkönyvezze az őket ért 
lelki és fizikai gyötrelmek sorát. A néhány oldalnyi szöveg nemcsak a megtorlás kegyetlen 
eseményeit vetíti elénk, de elénk tálja annak eszközeit, módszereit is.

Nyilvánvaló, hogy a forradalmat követő megtorlás menetében nem kereshetünk vala
miféle formális logikát, hanem csupán azoknak az eseményeknek a kapcsolódó pontjait, 
fordulatait, amelyek meghatározhatták az egyes történések módját, időzítését és lefolyását.

A közölt forrás teljesebb megértéséhez négy sarokpontból kiindulva lehet megköze
lítenünk a letartóztatás napját.

1. A forradalom eseményei Nógrád megyében -  időben és térben -  felfelé épültek: a 
Salgótarjánban történteket már napokkal megelőzték egyes községek és járási székhelyek 
-  köztük Balassagyarmat -  dinamikus forradalmi cselekményei. A november 4-e utáni 
inverz irányú restaurációs folyamat központja azonban a megyeszékhely volt.

A forradalom napjaiban a községi pártszervek -  kevés kivétellel -  megszűntek, 
feloszlottak. Járási és megyei szinten azonban mindvégig megmaradtak azok a defenzívába 
szorult csonkok, amelyek Nógrádban november 4-én megkezdték a kommunista párt 
újjászervezését. ?

A konszolidáció a salgótarjáni sortúz és az azt követő „ideológiai tisztázás” után (a 
vérengzés másnapján Nógrádi Sándor tartott aktívaülést a megyeszékhelyen) gyorsult fel 
a megyében. A pártépítés, a karhatalom működésének szervezése, felügyelete, a termelő- 
munka beindítása párhuzamosan folyt a megtorlás kezdeti lépéseivel.

Balassagyarmaton -  a megyei központból érkező instruktorok segítségével -  novem
ber 22-én alakult meg az MSZMP Ideiglenes IntézőBizottsága, azonban a párt tagsága még 
decemberben sem haladta meg a 20-30 főt és csak a következő év januárjában érte el a 
százat.1 A balassagyarmati erőviszonyokat jellemzi, hogy december 4-én a tüntető tömeg 
még képes volt elérni a karhatalom által lefogott Tátray Guidó szabadon bocsátását, de 
karácsony környékén már megkezdődtek a beidézések, a hosszabb-rövidebb kihallgatások, 
mind gyakoribbá váltak a verések.

1 Szomszéd Imre: Egy város újjászületése (Balassagyarmat 1944-1962). Balassagyarmat, 1981.198-199. pp.
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Valószínű, hogy a megtorlás kiszélesítésére a megyei pártbizottságon csak december 
végén, illetve 1957 elején fogalmazódtak meg az elsó konkrét tervek, amelyeket a városi 
bizottságok a január-februári összejöveteleken tárgyaltak meg. Konkrét forrásunk nincs 
róla, de számos részinformáció bizonyítja, hogy a letartóztatások előkészítői, döntéshozói 
a helyi pártbizottságok voltak.

2. Salgótarjánban a párthű fegyveres erő, a „pufajkás” karhatalom szervezése már 
november 4-én megindult. A szervezés alapját azok a gyár- és üzemőrségek jelentették, 
amelyek létrehozására még október 24-25-én adott utasítást a kommunista párt megyei 
vezetése. Ezek a csoportok az események előrehaladtával részben kiszorultak Salgótarján
ból és visszatértek a közeli bányászok lakta községekbe, részben azonban bent a városban 
vészelték át a forradalmi eseményeket, továbbra is a pártvezetés utasításaira figyelve.2

November 4-én, a Nemzeti Bizottság mellett működő Katonai Tanács úgy döntött, 
hogy nem szervez fegyveres ellenállást arra az esetre, ha a városba szovjet csapatok 
érkeznének.3

A kommunista párt vezetői már délelőtt kimentek a szomszédos bányászfalvakba. A 
szervezést segítette, hogy néhány helységben a forradalom alatt, illetve elől hazérkező 
ÁVH-s tisztek, rendőrök és tisztviselők gyülekeztek, akik azonnal felsorakoztak a pártve
zetés mögé. Éjszaka már ők adtak őrjáratot a város utcáin.

Még 4-én este létrehoztak egy öttagú karhatalmi bizottságot, melynek parancsnoka 
Árvái Mihály alezredes lett, akit még Király Béla küldött ki a fegyveres erők parancsnoká
nak Salgótarjánba. A következő néhány napban a karhatalom teljes mértékben a pártvezetés 
irányítása alá került. November 13-án, a szovjet csapatok ismételt bevonulásakor pedig a 
megye legjelentékenyebb forradalmi fegyveres ereje, a salgótarjáni Acélárugyár Nemzet
őrsége is letette, illetve elrejtette fegyvereit.4

A december 8-i salgótarjáni sortűz napjáig csak elvétve került sor letartóztatásokra. A 
sortüzet követő néhány napban azonban 21 személyt vettek őrizetbe. Hetet néhány nap 
múlva szabadon engedtek. 1957 januárjában még hatan voltak közülük előzetes letartózta
tásban.5

A karhatalom vezetésében kezdetben problémát okozott a kettős -BM -HM  -  közpon
tú szervezés. Mivel az FMPK-nak nem volt külön honvédelmi minisztere, a rendőrség 
frissen visszakerült ÁVH-s vezetői igyekeztek magukhoz ragadni a karhatalmi egységek 
vezetését. Ennek ellenére november közepéig a karhatalmi század parancsnoka mégis a 
megyei kiegészítő parancsnokság vezetője, Borsos Pál alezredes maradt, akit még novem
ber 6-án válaszottak meg e posztra Árvái helyére.6

A karhatalom szervezése a megyeszékhelyen kívül csak vontatottan haladt. A rétsági 
járásban a páncélosezred tiszti, tiszthelyettesi állományából rendelt ki a parancsnok egy

2 Dávid János-Geskó Sándor-Schiffer Pál: Forradalom, Sortűz, Megtorlás. Progresszió, 1990.10-13. pp.
3 Nógrád megyei Levéltár NMB B.395/1957.1957. szeptember 24-i tárgyalási jegyzókönyv.
4 Hadtörténeti Levéltár 1956-os gyűjtemény 6a. de. 1021-1036. fólió, Nógrád megyei kiegészítő parancsnoksá
gok jelentései.
5 Nógrád megyei Levéltár NMF 6.1957. lg. III. 1/33.
6 Hadtörténeti Levéltár uo.
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szakaszt a rendőrkapitányságra7 míg Balassagyarmatra, az itteni szerveződés megerősíté
sére Salgótarjánból kellett egy szakasznyi erőt levezényelni.8

Balassagyarmaton az első tömeges letartóztatásra csak február 12-e után került sor.
3. A rendőrség, mint szervezet, január elejéig szinte használhatatlan volt a pártvezetés 

számára. Aktív, párthű tagjai a karhatalomba léptek be, a maradottak pedig, ha munkahe
lyükre be is jártak, inkább belső hatalmi harcaikkal, az események kitárgyalásával voltak 
elfoglalva. Különösen így volt ez a járási rendőrkapitányságokon. Januárra azonban a 
megyei rendőrkapitányságon már megtörtént az első nagy rendcsinálás, Szabó István 
helyére Adorján Gyulát nevezték ki a megyei kapitányság élére, 1957. január 13-ig pedig 
az állomány 42%-át cserélték le.

Január közepére befejeződött az ÁVH volt tagjainak felülvizsgálata és a szervezet 
megszüntetése. Az államvédelem helyett létrejött Nógrádban is a rendőrség szerves részét 
képező politikai nyomozó apparátus, amely nemcsak az ÁVH szerepét vette át, hanem 
annak káderállományából is bőven merített.9 A megyei rendőrkapitányság politikai osztá
lya februárban indította meg a letartóztatások sorozatát.

4. A megyei és járási ügyészségeken is csak február elejétől számolhatunk valóságos 
tevékenységgel. Bár mint szervezetek működtek, érdemi ténykedést nem fejtettek ki. 
Február közepén indult meg a „kompromittálódott” ügyészségi dolgozók eltávolítása, 
leváltása.

A legfőbb ügyész február 8-i keltezésű körlevélben értesítette a megyei ügyészségek 
vezetőit arról, hogy a fővárosi és megyei rendőrkapitányságokon szervezett politikai 
nyomozóosztályok mellé, az osztály vezetőjének egyetértésével, a megyei ügyésznek egy 
politikai ügyészt kell kineveznie, aki a politikai ügyekben elrendelt vizsgálatokban az 
ügyészi felügyeletet látja el.10 11 Nógrádban a feladatra Rozgonyi Aladárt jelölték ki. Az ő 
„szakmai” hozzáállását jól példázza az a néhány mondat, amelyet 1957. július 13-án az 
ügyészség hivatali értekezletén mondott el: „A politikai munka megindulásakor sokszor 
megtörtént, [hogy] nem tudták a r.tiszt elvtársak sem, hogy valaki miért került be. Ember 
volt, papír nélkül. Ez a múlt negyedévben volt, ma már nem fordul elő. A rendőrségnél is 
rájöttek arra, hogy a törvénytelenség államrendünknek nem használ, hanem árt. De ne csak 
a megyei főkapitányságnál vegyük észre a hibákat, nézzünk körül a járási osztályoknál is. 
Pl. Rétságon a laktanyában, Pásztón a rendőrségnél verték a letartóztatottakat, [akiket] 
Szécsényben is bántottak.De ez sem történik már meg. Be kell látni, az első negyedévben 
az osztályellenség támadott. Helyre kell[ett] állítani a rendet, ha másként nem, törvénytelen 
módszerekkel... ”' 1

A dokumentumban szereplő dr. Magyar Pál Balassagyarmaton született 1922-ben. 
Fiatal, tehetséges joghallgatóként lett a Teleki Intézet jogász tagozatának a tagja és kapott 
tandíjmentességet. A doktorátus megszerzése után karrierje meredeken ívelt föl: a Buda

7 Nógrád megyei Levéltár MSZMP NMB Archívuma 33. f. 1. ffcs. 1956. év. 9. ő. e. Rétsági Járás. A rétsági 
karhatalmi szakasz története.
8 Hadtörténeti Levéltár uo.
9 Történelmi hűséggel, politikai felelősséggel stb. BM Könyvkiadó, 1985.24. p.
10 Nógrád megyei Levéltár BGYJÜ 8.1957. lg. XX. 8.
11 Nógrád megyei Levéltár NMF 8.1957. lg. IV. 1/2.
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pesti Népfőügyészség elnökének titkárává nevezték ki, külön feladatává téve az országban 
megfelelő írásos dokumentáció nélkül letartóztatásban lévő személyek földerítését.

A népbíróságok által elkövetett jogtalanságok azonban hamarosan elvették a kedvét a 
bírói pályától, végül pedig a Magyar Közösség tagjai ellen indított koncepciós per végig
hallgatása után úgy döntött, hogy lemond posztjáról és visszavonul szülővárosába. Itt 
folytatott ügyvédi gyakorlatot 1956 októberéig.

A forradalom híre már október 24-én hajnalban elérte Balassagyarmatot. Egy autó
busszal fiatal forradalmárok érkeztek a városba, akiket a hatóságok letartóztattak. Dr. 
Magyar Pál és ügyvédtársa, dr. Daróczy Gusztáv (a koalíciós időkben az FKgP megyei 
főügyésze, majd később a HNF városi elnöke) önként ajánlották fel számukra a védelmet. 
Közbenjárásukra és a tüntető tömeg nyomására a rendőrség kénytelen volt szabadon 
bocsátani az egyetemistákat.

Október 26-án a városban tüntetést szerveztek a 33. sz. AKÖV dolgozói és a vasutasok. 
Másnap a városi pártbizottság kezdeményezésére került sor az üzemi, intézményi munkás- 
tanácsok megválasztására. Este a tanácsok delegáltjai -  a pártvezetés szándékain messze 
túllépve -  megválasztották a Járási és Városi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Tanácsot, 
melynek elnöke dr. Daróczy Gusztáv, titkára pedig dr. Magyar Pál lett.

Balassagyarmatra november 6-án vonultak be a szovjet csapatok. A nemzetőrséget 
november 22-én oszlatta fel a karhatalom, fegyvereiket a rendőrségnek adták át. A 
forradalom vezetői, szereplői fokozatosan visszatértek eredeti beosztásukba, foglalko
zásukhoz.

Dr. Magyar Pált 1957. január 10-én rendelte be első alkalommal a karhatalom helyi 
vezetője kihallgatásra, „bizonyos problémák megtárgyalására”. A rövid, udvarias kihallga
tás után még hazatérhetett. Hamarosan biztos hír érkezett arról, hogy a pártbizottság döntése 
alapján rövidesen sor fog kerülni a forradalommal kapcsolatos felelősségre vonásokra. 
Február első napjaiban már szóbeszéd tárgya volt a városban, hogy Daróczyt és Magyar 
Pált le fogják tartóztatni. A kérdés tisztázása végett a két érintett bement a pártbizottságra, 
ahol felajánlották, hogy akár azonnal ejtsék meg a letartóztatást de ne éjszaka menjenek 
értük. Mindketten biztosak voltak ártatlanságukban.

A különböző híresztelések pedig már előrevetítették a tömeges lefogások tényét és ők 
maguk is észlelték azt, hogy megfigyelés alatt állnak, „árnyékok” követik őket.

Február 12-én, éjjeli tizenegy órakor egy pufajkás különítmény, a környező kerítése
ken átugrálva, nemcsak a házat, de az egész lakókörzetet körbefogva, harcszeruen megkö
zelítette Magyar Pál lakását. A felesleges és túlzott erőfelmutatás általában hozzátartozott 
a letartóztatások koreográfiájához, nem nélkülözve a pszichés és a politikai tartalmakat, 
szabályzati kötelmeket.

A rövidre tervezett akció azonban elhúzódott, mivel az álmából felvert ügyvéd nem 
kívánta azonnal beengedni a látogatókat és az ajtófelnyitáshoz hívott lakatos is megtagadta 
a segédkezést (Sajátos, hogy az egész eljáráson végigvonul az eljáró hatóságok, szervezetek 
görcsös erőlködése a történtek legitimálására, a formális törvényi keretek látszólagos 
megtartására. Ezt példázza az a jelenet is, amikor ugyanazok a pufajkások, akik két óra 
múlva Magyar Pált és társait félholtra verték, a letartóztatás előtt zavarodottan toporogtak 
a zárt ajtó előtt, amelyet csak törvényes keretek között volt szabad felnyitniuk).

A belépés után megtartott házkutatás nevetséges eredménnyel zárult: a rendőrség felé 
tartó menet élén haladó pufajkás mindössze egy rozsdás és törött kardot tarthatott maga elé 
halovány bizonyítékként az esetleges statáriális eljáráshoz.

308



Az ezt követd napok, hetek, hónapok szomorú történéseiről a dokumentum tudósít 
bennünket.

A salgótarjáni kihallgatásokat végigkísérte a verések sorozata. A vallatásokon több
nyire grandiózus és egyben nevetséges vádakat kívántak Magyar Pállal elismertetni (pl. 
milyen kapcsolatot tartott a Mátrában tartózkodó Maléterrel). Magyar Pált és a vele együtt 
letartóztatottakat április 3-án szállították át a balassagyarmati börtönbe, ahol augusztusig 
várták ügyük folytatását (ebben az időszakban készült a közölt jegyzőkönyv is).

Bizonyára az elrettentést szolgálták és demonstrálták azok a nagy perek, amelyeket a 
pártvezetés a megye minden járásában megrendeztetett és amelyekben többnyire a Buda
pesti Katonai Bíróság hozott ítéletet (ilyen volt a rétsági járásban Pálinkás-Pallavicini Antal, 
a pásztóiban Geczkó István és társainak halálos ítélettel végződő pere, vagy a Megyei 
Nemzeti Bizottság vezetői ellen folytatott eljárás, melyben a megyei bíróság hirdetett ki 
halálos ítéleteket).

Balassagyarmaton nyilvánvaló volt, hogy a Daróczy-Magyar-ügyben, ha azt helyben 
és elkülönítetten tárgyalják, nem születhet „méltó” büntetés. Ezért a Forradalmi Tanács 
vezetőinek ügyét összevonták néhány, katona- és rendőrtisztek ellen indított eljárással és 
ezekkel egyesítve átadták a hadbíróságnak.

Még a Budapesti Katonai Börtönbe való felszállítás, tehát a bírósági tárgyalás előtt 
Magyar Pállal közölték, hogy azért a gyötrelmeiről felvetetett jegyzőkönyvért -  amelyet 
most közlünk -  halálra fogják ítélni.

Dr. Magyar Pál az ítélethirdetés után három hónapot töltött a Kisfogházban halálra
ítéltként. A halálos ítélet kimondásának estéjén a börtönőrség olyan súlyos fizikai bántal
mazásban részesítette, hogy másnap az orvos a börtönkórházba szállíttatta.

Csak júniusban -  akkor még nem tudta - , Nagy Imre kivégzésének másnapján 
tárgyalta ügyét újra a kegyelmi tanács. Mentesítették a legsúlyosabb ítélet alól.

Dr. Magyar Pál 1962-ben, az amnesztia során szabadult. Balassagyarmaton nem 
engedték elhelyezkedni, hosszú évekig fizikai munkásként dolgozott a Váci Cementgyár
ban. A jogi önképzést azonban tovább folytatta, figyelemmel kísérve a szakirodalmat. A 
nyolcvanas évek elején térhetett vissza a jogászpályára, egy széles nemzetközi kapcsola
tokkal rendelkező budapesti vállalat jogtanácsosaként. Hetvenedik életévén is túlhaladva, 
ma is ott dolgozik.12

Nógrád megyei Ügyészség 
Balassagyarmat 
1957. Bül. 22. szám.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Nógrád megyei Ügyészségen, 1957. évi május hó 17. napján, dr. Magyar Pál panasza 
ügyében.

Jelen vannak alulírottak:
Dr. Magyar Pál a megyei ügyészség vezetőjénél történő kihallgatását kérte a börtönügyésznél. 
Kihallgatása végett előállított dr. Magyar Pál panaszát az alábbiakban adja elő:

12 Interjú dr. Magyar Pállal. A balassagyarmati eseményekre: Hadtörténeti Levéltár BKB B. 712/1957.
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Dr. Daróczy Gusztáv és társai elleni bűnügyben vagyok letartóztatva, 1957. évi február 12. 
napjától. A nyomozás során több ízben bántalmaztak. Mégpedig elsű ízben Balassagyarmaton, a 
rendőrség I. emeletén, közvetlen a letartóztatásom, illetve az őrizetbe vételem után. Nevet nem tudok 
mondani. A bántalmazóim rendőrök és karhatalmisták voltak. Név szerint nem ismerem egyiket sem, 
az egyikük kb. 180 centiméter magas, hatalmas termetű közrendőr volt, aki bikacsökkel ütlegelt. 
Először a falhoz állítottak és arccal a fal felé fordulva, a fejemtől kezdve a bokámig végig vert ezzel 
a bikacsökkel. Vele egy időben egy másik személy -  nem tudom megmondani, hogy rendőr volt e 
vagy karhatalmista -, hasonlóképpen egy harmadik személy vaskutáccsal szintén végigvert. Mikor 
összeestem, feltettek egy rossz íróasztalra és ott ütlegeltek. Megint elájultam és a földön tértem 
eszmélethez. Akkor már elölről is ütöttek, rúgtak. Úgy emlékszem, hogy az ütlegelést Boros, volt 
államvédelmi hdgy. szüntette meg és leültetett egy székre.

Én nem tudom, hogy ez a Boros nevezetű ott volt-e, mert többen jöttek-mentek a szobában. A 
testem teljesen fekete volt, két hétig véres volt a vizeletem. Orvost kérettem, azonban orvos nem jött, 
hanem bejött egy fehér köpenybe bujtatott rendőr. Láttam a ruhájáról és csizmájáról, hogy rendőr, a 
mozdulatairól és vizsgálati módjáról pedig, hogy nem orvos. Többet orvost nem kértem, nem 
követeltem. A sérüléseimet számtalan cellatárs tudja bizonyítani. Van egy kis cédulám, ahol fel 
vannak jegyezve. Bizonyítani tudják sérüléseimet: Oravecz István, Sallói Aladár, Vadasdi Sándor, 
valamint Gál Lajos balassagyarmati lakosok. Ez a verés, amelyről vallomást tettem, az éjszakai 
órákban történt. A magas termetű rendőr, aki engem ütlegelt, úgy gondolom, hogy érsekvadkerti lehet, 
mert minden egyes ütés-zuhatagot, amit reám mért, gúnyos megjegyzéssel kísérte, amiből arra 
következtettem, hogy érsekvadkerti vagy Szentlőrinc pusztai lehet, mert az ottani tsz-ügyeimet 
emlegette. Ugyanis a termelőszövetkezetek érdekében én több pert képviseltem.

A balassagyarmati rendőrség épületében kb. 2 és fél órát lehettem az őrizetbe vételem után, ez 
alatt az idő alatt állandóan ütöttek. Innen Balassagyarmatról Salgótaijánba szállítottak tehergépkocsi
val. A tehergépkocsira, amely szállított Salgótaijánba, felszállni nem bírtam a sérüléseim miatt. Mind 
a két állkapcsom le volt esve, az egyik szemem annyira meg volt duzzadva, hogy nem láttam. Fellöktek 
a gépkocsira, még itt is ütni akartak, de egy karhatalmista nem engedett.

A salgótarjáni megyei főkapitányságon -  nem tudom megmondani, hogy hány nap múlva -, 
amikor vallatásra vittek, hol egy, hol kettő, hol több személy hosszabb-rövidebb ideig ütlegelt. Ez kb. 
5-6 esetben fordulhatott elő.

A Balassagyarmaton történt ütlegelések során nem mondtak nekem semmit, hogy miért bánta
nak, hanem minden ütésnél értelmetlen megjegyzéseket tettek: így pl. a nagy magas ember azt mondta 
nekem, amikor ütött, hogy „Megállj, te piszok zsidó, Rákosit akartad visszahozni, piszkos, kopasz 
zsidó! Aktázni kell a darálóügyben (volt egy darálóügyem), most mi is aktázunk! Kellene pataki 
menyecske?” (Soha életemben pataki asszonyt nem ismertem.) Nem tudok többre visszaemlékezni a 
balassagyarmati esettel kapcsolatban.

A salgótarjáni ütlegelésekkel kapcsolatban először is nem az én személyemet illetően faggattak, 
hanem aziránt érdeklődtek, illetve azt kívánták, hogy ismeijem be, hogy tudok arról, hogy Daróczy 
Gusztáv az államrend ellen szervezkedett. Bóné hdgy. mondotta ezt, illetve vallatott. Mondotta, hogy 
vádiratot készítsek magam és társaim ellen. Verés közben oktattak és mondotta Bóné hdgy. hogy 
vádiratot készítsek, most nincs törvényesség, ott fogok megdögleni a kezeik között. Bóné hdgy. 
többször ágyékon rúgott, gyomrozott az öklével és olyan hatalmas ütéseket mért rám, amilyet még 
nem láttam életemben. Ezt követően papírt adtak, amire írtam, ebben benne volt az is, amit ők 
követeltek, de az igazságból is benne volt valami. Minden vallatás vacsora után, illetve éjszaka volt. 
Az ütések következtében a dobhártyám berepedt, az orrom eltört, de azt hiszem, az egyik bordám 
szintén megrepedt vagy eltört, hosszú ideig minden lélegzetvételnél szúrt. Az első megverésem után 
amit írtam, Bóné hdgy. azt mondotta, hogy ez védőirat és nem vádirat. Kérdezte, újra akarok-e kapni, 
nem kaptam-e eleget. Azt hiszem, hogy eztán különösebb bántalmazás nem volt. Az, hogy falhoz 
verték a fejemet, a székbe, amin ültem belerúgtak és hanyatt estem, ezek mindennapiak voltak. Majd 
Németh hdgy. vette át az ügyemet. Egy késő délutáni órában fölrendeltek kihallgatásra, amikor három
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személy volt jelen. Németh hdgy. és egy zömök, erős testű nyomozó -  talán valami németes nevű, 
úgy emlékszem Wóspigel, vagy valami ilyen nevű lehetett a harmadik személy egy kissé hajlott 
hátú volt. Ezek polgári ruhás személyek voltak. Mind ahárman ütlegeltek, hol egyszerre, hol felváltva, 
kézzel ütöttek, pofoztak, gyomroztak, rugdostak. A széken is és a falnál is rugdostak, felakasztással 
fenyegettek. Mondtam nekik, hogy rajta, ne kínozzanak! Ekkor már a számból csörgött a vér és 
kiabálni kezdtem. Szovjet katonák voltak kinn az udvaron, azok meghallották a kiabálásom. Ekkor 
gyorsan kiküldtek engem, ugyanis azt hiszem, hogy ezek nem engedtek volna tovább bántalmazni. 
Azt nem tudom megmondani, hogy hol és hová ütöttek, nem tudok visszaemlékezni, olyan idegálla
potban voltam, hogy a halált kívántam. Részletekre már nem tudok visszaemlékezni. Ütlegelés közben 
azt akarták velem elismertetni, hogy én a népköztársaság megdöntésére szervezkedtem. Azért 
ütlegeltek, mert ezt nem voltam hajlandó elismerni. A jegyzőkönyv felvétele alkalmával ütés nem 
történt, azonban a géppisztolyt rám fogták, illetve rám fogta Németh hdgy. A jegyzőkönyv-felvétel 
ideje alatt a gumibottal állandóan a testem mellett suhintott, ez a jegyzőkönyv is tulajdonképpen 
kompromisszumos. Egyrészt ő gépelte a jegyzőkönyvet és így nem tudtam, hogy mit ír, másrészt 
minden egyes szóért hadakoznom kellett, mert ő mindig másképp akarta felvenni a jegyzőkönyvet. 
Örültem, hogy néhány esetben eredményes volt a hadakozásom. A géppisztolyt Németh hdgy. akkor 
vette elő, amikor a jegyzőkönyvelés során a fegyverről volt szó, kérdezve azt, hogy az enyém volt-e 
a géppisztoly. Minthogy rám fogta a géppisztolyt olyan állapotba jöttem, hogy sírógörcs jött rám, 
majd a géppisztolyt letette az asztalra, felém fordítva. Én az írógépasztal mellett ültem, amikor egy-egy 
gondolatot kifejező vallomásommal ő nem értett egyet, akkor vagy a géppisztolyhoz, vagy a 
gumibothoz nyúlt és azzal fenyegetett. Emlékezetem szerint egy alkalommal a jegyzőkönyvezés alatt 
rosszul is lettem, ájulásszení tünetek fogtak el.

A salgótaijáni ütlegeléseknek is nyoma volt, mégpedig néha az egyik arcom kétszer olyan volt 
mint a másik, más alkalommal a fülem nyúlt meg, vagy dagadt meg a térdem. Csontig hatoló, a 
csonthártyát is roncsoló sérülésem volt. Az izomzat a lábamon még mindig fáj. Ma már ezeknek az 
ütlegeléseknek nyoma a testemen nem látható. Csak a herémmel van baj, ugyanis ezt térddel és lábbal 
is rúgták és csavarták. Salgótarjánban egy alkalommal Kiss Sándor ügyész is benyitott a Bóné hdgy. 
szobájába, ahol kihallgatáson voltam, és neki is látni kellett az arcomon vagy a fejemen a sérüléseket, 
mert rám nézett. A salgótarjáni ütlegelésekről tudnak a volt cellatársaim. Mégpedig: Kiss Béla 
zagyvapálfalvai üveggyári dolgozó, Varga Jenő Salgótarján Május út 26. szám alatti lakos -  jelenleg 
elítélt a megyei börtönben -, Junghansz Károly Bodajk községből való személy, Engel Béla Pécs 
Sztálin út 26. sz. alatti lakos, Jakab Miklós salgótarjáni lakos — aki jelenleg a megyei börtönben van 
-, Romhányi Rudolf balassagyarmati lakos, Havaj B. Ferenc, szintén balassagyarmati lakos. A 
salgótarjáni kapitányság épületében a Rozgonyi ügyész úr előtt ezeket a megveréseimet szóvá tettem, 
illetve mondottam neki, hogy több alkalommal súlyosan bántalmaztak, vallomásra kényszerítettek. 
Ezt követően még egy alkalommal a megyei kapitányságon, egy alkalommal itt a megyei ügyészsé
gen, harmadszor is szintén itt a megyei ügyészségen, hogy jegyzőkönyvbe foglalja a fenti panaszomat, 
ígéretet tett rá, hogy a legközelebbi alkalommal jegyzőkönyvbe fogja foglalni, legutóbb akkor volt 
ez, amikor kihirdette előttem a legfőbb ügyész határozatát, mellyel előzetes letartóztatásomat május 
hó 14-ig meghosszabbította. Én panaszoltam Rozgonyi ügyész úrnak azt, hogy a rendőri kihallgatá
som során a hozzám tett kérdések tendenciája már beismerésre utaltak. A rendőrségi kérdésekre adott 
válaszaim nem fedik a valóságot, kértem, hogy ne csak kérdésekre kelljen válaszolnom, hanem 
engedjék meg, hogy összefüggően előadjam a gyanúsítás tárgyává tett tényállást és védekezésemet. 
Rozgonyi ügyész úr ígéretet tett, hogy erre módot fog adni. Ez nem történt meg, mivel pedig már 
közel két hónapja vagyok a megyei börtönben, attól kell tartanom, hogy a bíróság olybá fogja venni, 
mintha én a bírói tárgyaláson találtam volna ki. Ezért kértem ezen kihallgatásom. El kell mondanom, 
hogy egyszer Rozgonyi ügyész úr a salgótarjáni rendőrségen kérdés-felelet formájában meghallgatott, 
de csak a kérdéseire válaszolhattam. A kihallgatásomnál végig jelen volt és figyelemmel kísérte 
Németh hdgy. és talán a Wospigelnek nevezett nyomozó. Meg kell jegyeznem még azt is, hogy a 
nyomozók mondották, hogy vallomásomat nem lesz módomban módosítani az ügyészségen és ne
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meijem a bíróság elótt sem módosítani, mert ók úgyis ott lesznek és ismerem az ókezüket. Egy másik 
alkalommal négyszemközt hallgatott meg engem, előadásomról jegyzeteket készített és ezen jegyze
tekről készült jegyzőkönyvet később Németh nyomozó hdgy. íratta alá velem. Közvetlenül a jegyző^ 
könyv végén, nyilván félreértés folytán olyan mondat is volt, amelyet én nem mondottam és amely 
súlyosan terhelő lett volna. A jegyzőkönyv egyik példányán sikerült kihúznom talán három nevet, a 
tnáciV példány emlékezetem szerint nincs is aláírva. Tudok arról, hogy mást is bántalmaztak: az első 
nap az 56 éves Daróczy Gusztávot hordágyon vagy lepedőben vitték le a zárkába. Az őrszemélyek is 
a legnagyobb felháborodással nyilatkoztak a kettőnket ért súlyos bántalmazásról. Neveket nem 
mondok. Figyelmeztettek, ha ezt a panaszom előterjesztem, elveszettnek kell magam tekintenem, de 
máridegileg valamelyestrendbejöttem és az igazságba vetett hitem kényszerített arra, hogy a fentieket 
előadjam és kihallgatásra jelentkezzem.

Egyéb előadnivalóm nincs.
Jegyzőkönyvet felolvasás után h.h. aláírom.
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