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Műhely

Marschal Adrienn

A POFOSZ szervezése a 
börtönökben 1956 után

A politikai foglyok különböző 
csoportjai már a Rákosi-korszak 
börtöneiben is tervezték érdek-
képviseleti szervük megalakítását. 
Ennek megvalósítására először az 
1956-os forradalom napjai alatt 
nyílt lehetőségük, annak leverése 
után aztán ismét csak a börtö-
nökben szervezhették tovább 
érdekképviseletüket, a POFOSZ-t. 
A tanulmány ez utóbbi folya-
matot kívánja bemutatni. Először 
röviden felvázolja az 1956-os 
előzményeket, majd – elsősorban 
állambiztonsági jelentések 
alapján – a következő kérdé-
sekre keresi a választ: Milyen 
lehetőségeik voltak az önszer-
veződésre a politikai foglyoknak 

1 Dudás József (1912–1957): gépészmérnök. Tagja volt a román kommunista mozgalomnak, többször őrizetbe vették, 1934-ben 5 és 

fél év börtönbüntetésre ítélték. 1940-ben áttelepült Magyarországra, és bekapcsolódott a németellenes ellenállásba. 1947-ben ismét 

letartóztatták, 1950-ben Recskre került, 1951-ben pedig átadták a román hatóságoknak. Az 1956-os forradalom idején az ő irányítása 

alatt működött a Magyar Forradalmi Bizottmány. A forradalom leverését követően letartóztatták, és 1957 januárjában a megtorlás 

egyik első áldozataként kivégezték.      
2 Király Béla (1912–2009): vezérezredes, történész. A Ludovika elvégzése után katonatisztként szolgált. 1945-ben belépett az 

MKP-be, 1946-ban alezredessé nevezték ki. 1951-ben háborús és népellenes bűntett vádjával letartóztatták, és előbb halálra, majd 

életfogytiglani börtönre ítélték. 1956-ban szabadult. A forradalom alatt kinevezték a Nemzetőrség főparancsnokává. November végén 

emigrált, és az USA-ban telepedett le. Alapítója volt a Magyar Forradalmi Tanácsnak, a Magyar Bizottságnak és a Szabadságharcos 

(Nemzetőr) Szövetségnek. 1966 után kutatással foglalkozott, valamint több amerikai egyetemen is tanított. 1989-ben hazatért, 1990-

ben egyéni körzetben szerzett mandátumot, 1990 és 1994 között országgyűlési képviselő volt.
3 Mindszenty (Pehm) József (1892–1975): bíboros, hercegprímás. 1944-től veszprémi püspök, 1945-től esztergomi érsek, a magyar 

katolikus egyház vezetője, 1946-tól bíboros. 1948-ban letartóztatták, és koncepciós perben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 

Az 1956-os forradalom kiszabadította őrizetéből, majd a forradalom leverésekor az amerikai követségre menekült. Innen – hosszú, a 

Vatikán és a magyar állam közötti tárgyalások után – csak 1971-ben távozhatott, ezután a bécsi Pázmáneumban élt. 
4 Kiss Dániel (1930–2018): joghallgató, üzletember. Kistarcsára, majd Recskre internálták, 1953 őszén szabadult. Részt vett az 1956-

os forradalomban, majd Ausztriába emigrált, és Bécsben telepedett le. Itt többek között szerkesztette a Magyarok Világlapja című 

emigráns újságot.

az 1956-os forradalom leverése 
után? Hogyan működött tovább 
a POFOSZ a börtönökben? Kik 
voltak a szervezet vezetői és 
tagjai? Milyen börtönön belüli és 
szabadulás utáni céljaik, illetve 
politikai elképzeléseik voltak? 
Végezetül kitekint arra is, hogy 
a politikai foglyok milyen egyéb 
szervezeteket alakítottak meg a 
börtönökben. 

ELŐZMÉNYEK: A POFOSZ 
MEGALAKULÁSA 1956-BAN 

Az 1956-os forradalom alatt, 
október utolsó napjaiban két 
szövetség is alakult a politikai 
foglyok érdekképviseletére, az 

egyik Budán, a Mechwart téren, 
a Dudás József1 vezette Magyar 
Nemzeti Bizottmány irányítása 
alatt működött, míg a másik a 
VI. kerületi Benczúr utcában 
jött létre, és Király Bélával2 állt 
kapcsolatban. Mindkét szervezet 
működése néhány napja alatt 
ételt, ruhát és tagsági igazolványt 
adott a náluk jelentkező politikai 
elítélteknek. Emellett november 
elsején sor került a politikai 
foglyok és internáltak közös, 
országos gyűlésére is az Uránia 
Filmszínházban. Itt a szervezet 
fővédnökévé Mindszenty József3 
bíborost, valamint ideiglenes 
vezetőségként két volt recski 
internáltat, Kiss Dánielt4 és 



28 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

Benkő Zoltánt5 választották meg. 
Egyebek mellett elhatározták 
egy saját lap indítását, valamint 
memorandumban foglalták össze 
céljaikat, amit a gyűlést követően 
a sajtóban is közzétettek.6 

Az összejövetelt követően 
közeledés indult meg a pesti és a 
budai POFOSZ szervezet között, 
és november 3-án közös veze-
tőséget is választottak. Másnap 

5 Benkő Zoltán (1923–2005): közgazdász. 1944-ben részt vett a magyar diákok ellenállási mozgalmában, később belépett a Nemzeti 

Parasztpártba. 1948-ban letartóztatták, vádemelés helyett Kistarcsára, majd Recskre internálták. 1956-ban részt vett a forradalomban, 

majd az NSZK-ba emigrált, ahol többek között a Szabad Európa Rádió munkatársaként dolgozott. A rendszerváltást követően hazajött, 

és részt vett a Recski Nemzeti Emlékpark Alapítvány létrehozásában.
6 A volt politikai foglyok nagygyűlése. Népszava, 1956. 11. 02. 5.
7 A POFOSZ 1956-os megalakulásáról bővebben lásd: Marschal Adrienn: A politikai foglyok szövetségeinek megalakulása 1956-ban. 

In: Sorsok és horizontok. Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Szerk. M. Kiss Sándor – Nagymihály Zoltán. 

Budapest, RETÖRKI, RETÖRKI Könyvek 46., 2021, 188–214.
8 Bátyka János (1915): tisztviselő. Jogi diplomát szerzett, majd 1948-ban belkereskedelmi főtitkárrá nevezték ki. Részt vett a Péterfi 

Vilmos és Esztergár Pál vezette szervezkedésben, ezért 1951-ben letartóztatták, és 6 év börtönre ítélték. 1956-ban szabadult Vácról. 

A forradalom leverése után Angliába emigrált.
9 Rédey Gábor (1928): diszpécser. 1946-ban izgatás bűntette miatt eljárást indítottak ellene. A Sujánszky Jenő és társai perben 

börtönbüntetésre ítélték szervezkedésben való részvételért. Az 1956-os forradalom leverése után Németországba emigrált.
10 Sollárszky Sándor (1929): vegyészmérnök. 1953-ban egyházi illegális szervezkedésben való részvétel – illegális katolikus szervezetet 

hozott létre többek között Sárdy Györggyel és Béri Gézával – miatt az ellene és társai ellen indított perben börtönbüntetésre ítélték. 

Az 1956-os forradalom leverése után emigrált.
11 Kapun Eduard (1925–2019): író, festő. 1946-ban 10 év kényszermunkára ítélték, mint volt fegyveres nyilas pártszolgálatost. 1956-ban 

emigrált, és iparművészként, valamint festőként dolgozott. A bécsi forradalmi központban is tevékenykedett, ennek révén került 

kapcsolatba a Péch Géza-üggyel is.

azonban a szovjet csapatok bevo-
nulása véget vetett a demokra-
tikus kibontakozásnak, s a többi 
érdekvédelmi szervezethez és 
párthoz hasonlóan a POFOSZ is 
megszüntette működését.7 

A megalakításában szerepet 
vállaló volt elítéltek és inter-
náltak közül sokan elhagyták az 
országot, így a vezetőnek válasz-
tott Kiss Dániel és Benkő Zoltán, 
továbbá Bátyka János,8 Rédey 
Gábor,9 Sollárszky Sándor10 és 
Kapun Eduard11 is. Az emigrált 
egykori POFOSZ-tagok szabadon 
folytathatták a politikai foglyok 
érdekvédelmének további szer-
vezését. A szabadságharcosok így 
részt vettek a Bécsben megala-
kult Magyar Forradalmi Tanács, 
később pedig a különböző szabad-
ságharcos szervezetek megala-
kításában és működtetésében 
is. Az itthon maradt felkelők, 
valamint azok az elítéltek, akiket 
az 1956-os forradalom szaba-
dított ki, visszakerültek a börtö-
nökbe, hogy letöltsék a rájuk 
kiszabott büntetést.

A POFOSZ SZERVEZÉSE A 
BÖRTÖNÖKBEN 

A továbbiakat illetően fontos 
előrebocsátani azt, hogy nagyon 
töredékesek az információink 
arról, hogy hogyan zajlott a 
POFOSZ szervezése a rácsok 
mögött.  A börtönökben nem 
lehetett legálisan szervezkedni, 
egyesületeket alapítani, a politikai 
foglyok szerveződése így csak 
konspirációs módon történhetett. 
Erre lehetőség a közös, börtön 
udvarán tett séták alkalmával, 
a kórházba vagy közös zárkába 
kerülés esetén, illetve az együtt 
végzett munka során kínálkozott 
– utóbbi esetében például a váci 
gombüzemben vagy a bélyeg-
üzemben. Ez természetesen 
kizárta a demokratikus vezető-
ségválasztást és a mindenki által 
elfogadott politikai programok 
vagy közös célok megfogalma-
zását, így különböző információk 
terjedtek a szervezet vezetőiről 
és tagjairól, valamint céljairól 
és programjáról is. Mindezeken 
persze az ügynökök jelentései is 
torzíthattak, sőt előfordulhatott 
az is, hogy az ügynökök valótlan-
ságokat jelentettek, csupán azért, 
hogy megtarthassák pozíciójukat, 

A politikai foglyok egyik forrada-
lom idején szerveződött érdekkép-
viselete a Mechwart téren, a Dudás 
József vezette Magyar Nemzeti 
Bizottmány irányítása alatt alakult 
meg. A fotón Dudás a Szabad Nép 
székházban telefonál. Fotó: Forte-
pan / ETH Zürich, 197807.
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s továbbra is részesülhessenek a 
szolgálataik ellentételezéseként 
felajánlott kedvezményekből. 
Mindezen visszásságok ellenére 
mégis ezek jelentették és jelentik 
a legfőbb információforrást a 
rácsokon belüli szerveződésekről. 

Az 1956-os forradalom leverése 
után a legtöbb politikai elítéltet 
befogadó börtönök – főleg a 
Gyűjtőfogház és Vác – lettek 
a POFOSZ szervezésének 
központjai. A tovább szerve-
ződő POFOSZ jelentőségére, és 
ezáltal az eseményekben való 
szerepére az 1960-ban Vácon 
kirobbant éhségsztrájk hívta fel 
a börtön vezetésének figyelmét. 
1960. április 7-én a kőművesek, 
az asztalosok és a lakatosok is 
megtagadták a munkát, majd ezt 
követően az itt őrzött 1039 elítélt 
többsége éhségsztrájkba kezdett. 
Ennek alapvető oka az volt, hogy 
193 sorstársukkal ellentétben ők 
nem szabadulhattak az 1960-ban 
meghirdetett amnesztiának12 
köszönhetően.13 A megmozdulás 

12 Az amnesztiát az 1960. évi 10. törvényerejű rendelettel hirdették meg. Ennek következtében kiengedték a börtönökből a hat évet 

meg nem haladó büntetést kapott elítélteket, valamint elengedték a javító-nevelő munkára ítélteket. Szabadulhattak az egy év alatti 

büntetésre ítélt, tíz évnél fiatalabb gyereket nevelő anyák, és a háborús, népellenes bűncselekményért elítéltek, ha büntetésükből 

már tíz évet kitöltöttek. A rendelet megszüntette továbbá a közbiztonsági őrizetet, vagyis az internálást is. Továbbra sem kaptak 

viszont kegyelmet az ’56-osok, ha köztörvényes bűncselekményt is elkövettek, illetve, ha 1956 előtt már kegyelemben részesültek. Az 

amnesztia eredményeképpen 558 fő szabadulhatott a börtönökből, 818-an a tököli internálótáborból, illetve 2759-en a javító-nevelő 

munka alól. [Az amnesztiákról lásd bővebben e számunkban Zinner Tibor tanulmányát – A szerk.]
13 Argejó Éva: „...töltse jól megérdemelt büntetését Magyarország egyetlen szubalpin börtönében, Márianosztrán”. Fogdaügynöki 

jelentések a Váci Országos Börtönben 1960-ban történt éhségsztrájkról. Betekintő, 2009/2.; illetve Kertész Dezső – Litván György: Váci 

börtönsztrájk, 1960. Visszaemlékezések és dokumentumok. In: Évkönyv IV. 1995. Szerk. Hegedűs B. András – Kende Péter – Litván 

György – Rainer M. János – S. Varga Katalin. Budapest, 1956-os Intézet, 1995, 163–232.
14 Tamáska Péter: Politikai elítélt kerestetik. Börtönélet és politikai foglyok Magyarországon, 1945–1990. Budapest, Mundus, 2006, 83. 
15 „Csorba Pál”: 1960 májusától adta jelentéseit, először Márianosztráról, majd 1960 decemberétől a Gyűjtőfogházból. Az 1963-as 

amnesztiával kiszabadult, ezután 1966-ig volt elítélt társairól jelentett. 
16 „Rajnai József”: 1960 áprilisától 1963. szeptemberi szabadulásáig a sátoraljaújhelyi börtönből jelentett. Előtte ült Márianosztrán, a 

Gyűjtőfogházban és Vácon is. Szabadulása után „Ruttkai János” néven tovább foglalkoztatták, dossziéját 1973-ban zárták le. 
17 Thuránszky Zoltán (1900): alhadnagy, fordító, újságíró. A debreceni csendőrség gazdasági és beszerzési csoportjánál dolgozott, majd 

1945 után tagja volt a Kisgazdapárt vezetőségének, de az Országgyűlésnek nem. Textil-nagykereskedést üzemeltetett, valamint a 

Kenyérgyár alelnöki tisztét is ellátta. 1954-ben a Faddi Ottmár és társai perben ítélték el szervezkedésben való részvételért 13 évre. 

Büntetése letöltését az 1956-os forradalom leverése után folytatta, ekkor kezdte szervezni a börtönben a POFOSZ-t. 1964-ben, 

egyéni kegyelemmel szabadult. 
18 Faddi Ottmár (1909–2003): katolikus pap, ferences szerzetes. 1936-ban szentelték pappá. Szolgált Jánoshalmán, Kecskeméten, 

Kiskunhalason és Kiskunmajsán is. 1954-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szervezkedésért, 9 évet töltött börtönben 

politikai fogolyként, volt a Gyűjtőfogházban, Vácott és Márianosztrán is. 

jelentőségét érzékelteti, hogy 
ezzel kapcsolatban Földes László 
belügyminiszter-helyettes is úgy 
nyilatkozott, „hogy a nemzet-
közi börtönéletben nem volt sok 
példa erre”.14

A több napig tartó sztrájk letörése 
után többeket Márianosztrára és 
Sátoraljaújhelyre szállítottak át, 
majd megkezdődött a nyomozás, 
hogy kiderüljön, kik voltak a 
sztrájk szervezői, volt-e kapcso-
latuk a váci börtönben is szerve-
ződő POFOSZ-szal. Ennek kide-
rítése érdekében szervezte be a 
börtönelhárítás „Csorba Pált”15, 
de „Rajnai József”16 is adott ezzel 
kapcsolatos jelentéseket. 

„Csorba Pálnak” a sztrájkkal 
kapcsolatos jelentései mellett 
elsődleges feladata a börtönben 
szerveződött POFOSZ tagjainak, 
céljainak és tevékenységének 
feltárása volt. Leginkább az ő 
1960 májusa és 1962 augusz-
tusa, illetve a „Rajnai József” által 
1960 áprilisa és 1964 novembere 

között leadott jelentések révén 
alkothatunk képet arról, hogyan, 
milyen célok érdekében és kiknek 
a részvételével zajlott a POFOSZ 
szervezése a börtönökben.

Bár – mint az később majd 
látható lesz – a politikai célok 
és a tagok személyét illetően 
nagy különbséget mutattak a 
különböző jelentések, abban 
viszont teljes volt az egyetértés, 
hogy a börtönben szervezett 
POFOSZ vezetője Thuránszky 
Zoltán,17 egykori kisgazda 
politikus volt, akit 1954-ben 
ítéltek el szervezkedésért a Faddi 
Ottmár18 és társai perében. 
Thuránszky 1956 október végén 
kiszabadult, és tagja lett a 
POFOSZ vezetőségének, a forra-
dalom leverése után azonban 
vissza kellett mennie a börtönbe 
hátralévő büntetése letöltésére. 
A POFOSZ szervezését azonban a 
Gyűjtőfogházban, a váci és a mári-
anosztrai börtönben is folytatta.     
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A beszervezett ügynökök első 
feladata a váci éhségsztrájk és 
a POFOSZ közötti viszony felde-
rítése volt. „Csorba Pál” ezzel 
kapcsolatban arról jelentett, 

19 Asztalos György (1928): építésvezető, mérnök. 1956-ban a forradalom kitörése előtt a Budapesti Katonai Bíróság hűtlenség bűntette 

miatt 8 év börtönbüntetésre ítélte. Büntetésének letöltését a forradalom leverését követően folytatnia kellett. 1960-ban részt vett a 

váci éhségsztrájkban.
20 Jelentés (1960. 07. 03.). Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 3.1.2. M-18130 „Csorba Pál”, 16.
21 Uo. 21.
22 Hrabovszky László (1936–2015): tanár, osztályvezető, mérnök. 1956 októberében a Műszaki Egyetem hallgatója volt. A forradalomban 

Békéscsabán betöltött szerepe miatt tíz év börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Katonai Bíróság. Hat év letöltése után 1963-ban 

szabadult. Székesfehérváron telepedett le, és mint mérnök dolgozott egészen nyugdíjazásáig.
23 Lukách Tamás (1923–2000): géplakatos, tervező osztályvezető. Az 1956-os forradalom során megválasztották a Ganz Vagon- és 

Gépgyár munkástanácsának titkárává. A forradalom leverése után nyolc év börtönre ítélték, 1962 szeptemberében szabadult. 1960-

ban részt vett a váci éhségsztrájkban. Szabadulása után dolgozott a Csepeli Hajójavítóban, az Óbudai és a Tiszafüredi Hajógyárban, 

közben elvégezte a Bánki Donát Gépipari Főiskolát. 
24 Nagy Elek (1926–1994): katonatiszt, esztergályos, fordító. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, valamint a Magyar 

Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) aktivistája volt. A Petőfi Katonai Akadémia, majd a szovjet vezérkari tiszti iskola elvégzése 

után a Honvédelmi Minisztérium munkatársa volt. 1952-ben elbocsátották. Ezután Csepelen dolgozott munkásként, 1956-ban a 

Csepeli Központi Munkástanács elnöke lett. 1958-ban tizenkét év börtönbüntetésre ítélték. A váci éhségsztrájk szervezéséért 

börtönbüntetését további hat hónappal hosszabbították meg. 1963-as szabadulása után munkásként és műfordítóként 

tevékenykedett. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB) egyik alapító tagja, majd alelnöke. 
25 Tamáska i. m. 2006, 83.
26 Bibó István (1911–1979): politikus, filozófus, jogász, könyvtáros, egyetemi tanár. 1945 és 1947 között a Belügyminisztérium 

osztályvezetőjeként tevékenykedett. 1956-ban részt vett a Petőfi Párt megszervezésében, és a Nagy Imre-kormány államminisztere 

volt. 1957 májusában letartóztatták, 1958-ban pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az 1963-as amnesztiával szabadult, 

ezután a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott. 

hogy másokkal együtt Asztalos 
Györgyöt19 is elvitték a Fő utcai 
börtönbe kihallgatni, de nem 
mondott semmit. „A POFOSZ-ról 
érdeklődtek, annak szervezé-
séről, kapcsolatáról, anyagi 
bázisáról, kinti és benti céljairól. 
Én nem mondtam semmit 
sem. Sőt azt mondtam, hogy a 
POFOSZ-ról csak annyit tudok, 
hogy az ellenforradalom alatt az 
egy érdekképviseleti szerv volt, 
ahova engem is meghívtak, de 
nem mentem el.”20 A következő, 
július 21-én adott jelentés szerint 
Asztalos az eddigieket még azzal 
egészítette ki, hogy „a kapcsolatot 
a sztrájk és a POFOSZ között 
sohasem fogják megtalálni, és 
addig az egész ügy csak tapoga-
tózáson alapszik”. Elmondta azt 
is, hogy „bolond leszek őszinte 
lenni, hiszen nem akarok másod-
rendű vádlott lenni a POFOSZ 
ügyben”.21 Az ezzel kapcsolatos 
ügynöki nyomozás végül nem 
vezetett újabb eredményre. A váci 
börtönsztrájkért végül 16 embert 
állítottak bíróság elé, de közülük 

csak három elítéltet, Hrabovszky 
Lászlót,22 Lukách Tamást23 és 
Nagy Eleket24 tettek felelőssé az 
eseményekért, nekik fél és másfél 
év közötti idővel hosszabbították 
meg büntetésüket.25 

A börtönben zajló POFOSZ 
szervezés felderítését ezután 
is folytatta „Csorba Pál”. Az 
ő Márianosztrán, majd 1960 
decemberétől a Gyűjtőben írt 
jelentéseiből sok információt 
megtudhatunk. Többek között 
arról is értesülhetünk, hogy 
nem minden politikai foglyot 
akartak bevonni a szervezetbe – 
alapvető volt, hogy csak megbíz-
ható embereket szervezzenek 
be, mivel tisztában voltak azzal, 
hogy a börtönökben is besúgók 
(vagyis vamzerek) tevékeny-
kednek. A politikai elítéltek közül 
sem mindenki akart ugyanakkor 
csatlakozni a szervezetükhöz, 
így például Bibó István26 sem. 
Bibót nagyon szívesen látták 
volna a POFOSZ-ban, meggyő-
zése – és a politikai nézetek 

Bibó Istvánt szívesen látták volna 
a POFOSZ tagjai között, próbál-
ták meggyőzni, de ő végül nem 
csatlakozott. Fotó: Wikimedia 
Commons / Debreceni Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar
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egyeztetése – érdekében Annus 
István27 több esetben beszélt 
vele. A kezdeményezés azonban 
nem járt sikerrel, Bibó nem 
csatlakozott a szervezethez, egy 
másik jelentés szerint azért, mert 
nem becsülte Thuránszkyt.28 

Az ügynök csak fokozatosan 
tudott információkat szerezni 
arról, hogyan zajlott a POFOSZ 
megalakulása a forradalom 
alatt, kik voltak a szervezet 
tagjai a börtönben, hogyan foly-
tatták tovább a szervezést a 
különböző büntetőintézetekben, 
s milyen elérendő célokat tűztek 
ki a börtönben és a szabadulás 
után. „Csorba Pál” először a 
szerveződés céljairól jelentett: 
„egységbe tömöríteni a megbíz-
ható politikai foglyokat, ezeket 
állandóan gyűjteni, nyilvántartani, 
hogy azután adandó alkalommal 
úgy a börtönben, mint később 
szabadulás után is egységes 
megmozdulásra készen tartani”.29 
Jelentése szerint további fontos 
cél volt az is, hogy a szervezet 
tagjai révén minden bel- és külpo-
litikai eseményről értesüljenek.30 
Ennek érdekében egy börtönön 
belüli információs hálózatot 
építettek ki: a POFOSZ-nak 
minden kicsit szabadabb mozgást 
biztosító munkahelyen volt tagja, 
vagy ahol nem, ott igyekeztek 

27 Annus István (1929–2003): könyvelő. Az ’50-es években szerveződött Magyar Ellenállási Mozgalom vezetője: a szervezkedés 

keretében 1951 és 1955 között fegyvereket gyűjtöttek, és több ezer röplapot terjesztettek. A bírósági tárgyalás során először 

halálra, majd életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, aminek letöltését az 1956-os forradalom leverése után is folytatnia kellett. A 

rendszerváltoztatás után Békéssámson polgármesterévé választották.
28 Jelentés (1960. 08. 13.). ÁBTL 3.1.2. M-18130, „Csorba Pál”, 30–35.
29 Jelentés (1960. 05. 28.). Uo. 7.
30 Uo. 9. 
31 Hölcz Rezső (1902): agronómus. 83 holddal rendelkező gazdaként kuláknak nyilvánították, ezután az egri egyházi uradalom intézője 

volt. Részt vett a Fehér partizánok nevű szervezkedésben, amely miatt börtönbüntetésre ítélték. Ennek letöltését az 1956-os 

forradalom leverése után is folytatnia kellett. 
32 Jelentés (1960. 05. 28.), 7.
33 Már az 1956-os forradalom idején megalakult POFOSZ kapcsán is emlegettek egy, politikai elítéltek számára nyitott amerikai 

bankszámlát. Ennek létére azonban eddig nem találtam bizonyítékot, ez azonban nem zárja ki a számla létezését. 
34 Feljegyzés (1963. 09. 20.). ÁBTL 3.1.2. M-23930 „Rajnai József”, 196–200.
35 Jelentés (1962. 02. 22.). ÁBTL 3.1.2. M-18130 „Csorba Pál”, 107–109. 
36 Jelentés (1960. 08. 13.), 36.

valakit beszervezni. A kórházban 
dolgozók között Hölcz Rezső,31 a 
bélyegüzemben Asztalos György, 
a fordítóknál pedig a fent említett 
Annus István volt a szerveződés 
tagja.32

A POFOSZ börtönön belüli 
szervezését „Rajnai József” 
jelentése szerint segítette, hogy 
Thuránszky régóta börtönben 
volt, ezért minden elítéltet ismert, 
és tudta ki az, akiben megbízhat. 
A jelentés szerint mindenkinek 
anyagi kártalanítást is ígért a 
külföldön lévő bankszámláról,33 
ha tagja lesz a szervezetnek – 
az ügynök szerint sokan nehéz 
anyagi helyzetük miatt csatlakoz-
tak.34 A POFOSZ jövőbeni megala-
kítását előkészítendő igyekeztek 
továbbá minden politikai elítéltet 
ellenőrizni a börtönben, és a 
megbízhatók címeit elkérni, hogy 
meghívót tudjanak küldeni nekik 
az alakuló ülésre. Célul tűzték ki 
azt is, hogy a vezetőségi tagokat 
a börtönön belül népszerűsítsék, 
hogy ismertebbé váljanak, és 
később megválasszák őket. A 
gyűlést viszont „nem demok-
ratikus elvek szerint” tervezték 
megtartani, mivel azon csak az 
általuk elfogadott tagok lettek 
volna jelen. „Csorba Pál” értéke-
lése szerint politikailag jobbol-
dali szervezetet szerettek volna 

létrehozni, azzal a szándékkal, 
hogy „e gyűlés eredményeképpen 
sikerül a rivális baloldalt kizárni a 
POFOSZ vezetőségéből”.35 

A szabadulás után tehát a 
POFOSZ nyilvános megalapítását 
tervezték – hosszú távon minden-
képpen külpolitikai változásokat, 
illetve a szovjet csapatok kivonu-
lását remélték. Szintén „Csorba 
Pál” szerint összességében a 
polgári demokrácia megterem-
tését tűzték ki célul, „ha kell, 
kezdetben némi szocialista ízzel, 
ami az idők folyamán úgy is 
lekopik”.36Az ügynök szerint a 
jövendőbeli választások kime-
netelét is befolyásolni kívánták, 
illetve elhatározták azt is, hogy 
törekedni fognak a helyi vezető 
állások, valamint az országos 
kulcspozíciók elfoglalására.

A POFOSZ tagjainak politikai 
elképzeléseit és céljait illetően az 
egyetlen nyilvánosan közzétett 
dokumentum az Urániában 
november elsején felolvasott és 
utána a sajtóban is megjelentetett 
memorandum volt. Ez még nem 
tartalmazott részletes, pontokba 
szedett politikai programot, 
viszont egyértelműen leszögezte, 
hogy a politikai foglyok is elfo-
gadják a forradalom célkitűzéseit, 
elismerik a Nagy Imre-kormányt, 
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és nem akarják visszaállítani 
a Horthy-rendszert: „Politikai 
álláspontra való tekintet nélkül 
semmiféle restaurációt nem 
akarunk és nem támogatunk.”37 
Számonkérésről sincsen szó 
továbbá a dokumentumban, a 
volt politikai foglyok többször nyil-
vánosan állást foglaltak az utcai 
lincselések ellen is.38 Mindezek 
fényében a POFOSZ-t vezető és 
a memorandumot megfogal-
mazó      elítéltek többségének 
inkább középutas programja és 
politikai elképzelése lehetett. 
Az Urániában tartott gyűlésen 
viszont az is egyértelművé vált, 
hogy tagjaik között voltak radiká-
lisabbak is, akik politikai elégté-
telt követeltek.39 

A két ügynök által leadott jelen-
tésekből is hasonló kép bonta-
kozik ki a politikai foglyok 
politikai elképzeléseit és céljait 
illetően. A „Csorba Pál” által 
1960 júliusában leadott jelen-
tésben az olvasható, hogy 

37 A volt politikai foglyok nagygyűlése… i. m. 1956, 5.
38 Garaleczki Miklós: Volt politikai foglyok! Magyar Függetlenség, 1956. 11. 01. (Esti kiadás), 2.; illetve Gérecz Attila összes művei. Szerk. 

Hajnal Géza. Budapest – Boldog, Kortárs – Tau-Terv, 2017, 125–126.
39 Jelentés (1960. 08. 13.), 31.
40 Jelentés (1960. 07. 28.). Uo. 25.
41 Kiss Károly (1911): segédmunkás. A második világháború előtt kapcsolatban állt a Nyilaskeresztes Párttal. 1954-ben a Forbáth László 

és társai perben ítélték börtönbüntetésre, aminek letöltését a forradalom leverése után is folytatnia kellett. 
42 Pontjai: „1. Magyarországot a zsíros gazdag parasztság és az úri emberek boldog birodalmává tenni. 2. A mezőgazdaság 50-100 holdas 

birtokokra alapítva, ezáltal a parasztság reakciós részét nyeregbe ültetve és evvel biztosítani az agrárproletariátus szájának befogását. 

Minden kommunista paraszttól a földet elvenni. 3. A gyárak visszaadása volt tulajdonosaiknak, ez biztosítja a munkásság tehetetlenségét. 

4. A prolik megtáncoltatása, meg kell mutatni nekik, hogy nem ők az urak. 5. Minden zsidó kitoloncolását, zsidó ezenkívül nem kaphat 

iparengedélyt, politikai állást nem tölthet be az, akinek zsidó rokona van. 6. A politikai vezetésre a volt horthysta és jobboldali kisgazdák 

hivatottak. 7. Kommunista párt teljes likvidálása, ugyanis minden kommunistát hazaárulásért bíróság elé kell állítani. 8. Keresztény front 

a papok kezébe az oktatás, nevelés, hogy ezáltal a fiatalság az ő kezükbe kerüljön. 9. Volt birtokosok kártalanítása. 10. A volt politikai 

foglyok kártalanítása és a jobb oldali politikai foglyokból álló POFOSZ teljes szabadkeze a politikai életben. 11. A POFOSZ segítségével a 

keresztény Magyarország megalakítása. Jelentés (1961. 11. 04.). ÁBTL 3.1.2. M-18130 „Csorba Pál”, 85–87.

az egyik elítélt a budapesti 
országos börtönben 1958-ban 
„ismerkedett meg a POFOSZ 
eszméivel és itt tette magáévá a 
POFOSZ-ra oly jellemző szintézis 
középutas politikai eszmét”.40 
Ez alapján a szervezet politi-
kailag középen szeretett volna 
elhelyezkedni. Ehhez képest egy 
évvel később egy sokkal radiká-
lisabb, de ugyanakkor részlete-
sebb és pontokba szedett elkép-
zelést ismertetett az ügynök a 
sokadik, Thuránszky Zoltánnal 
és Kiss Károllyal41 folytatott 
beszélgetés után. Meglepő, 
hogy ilyen tisztán emléke-
zett egy 11 pontos programra, 
hiszen a cellában nem jegyzet-
elhette le, csak utólag jelent-
hette, s az is érdekes, hogy az 
általa leírtak mennyire rímeltek 
a politikai elítéltekről kialakí-
tani igyekezett képre, hogy a 
Horthy-rendszer restauráci-
óját szeretnék. Továbbá az is – 
egyelőre megválaszolhatatlan 
– kérdéseket vet fel, hogy a 

középutas politikai koncepci-
óról miért nem jelentett egyszer 
sem ilyen részletességgel az 
ügynök.      

A radikális program a legfőbb 
célnak azt nevezte meg, hogy 
rendszerváltoztatás esetén 
kézbe kell venni a politikai 
vezetést. Egyébként a Horthy-
korszak társadalmi rendjét 
igyekezett visszaállítani, több 
esetben ugyanolyan szélső-
séges módszerek alkalmazásával 
– például földek elvétele vagy 
kommunisták hazaárulásért 
való bíróság elé állítása –, mint 
ahogyan a kommunisták felszá-
molták a Horthy-rendszert. 
Ugyanakkor sajnálatos módon 
tartalmazta a Horthy-korszak 
antiszemita jegyeit is.42

Egy harmadik jelentése alapján 
összesen négy, a börtönben 
működő politikai csoportról szerez-
hetünk tudomást. A Thuránszky 
Zoltán vezette POFOSZ mellett a 
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Kiss Károly és Dobai István-féle43 
„szélsőjobboldali szárnyról”, a 
Göncz Árpád44 és Bibó István 
köré csoportosuló középuta-
sokról, akiket egy másik jelentés 
egyenesen „revizionistának” nevez, 
s a Mérei Ferenc45 és Széll Jenő-
féle46 revizionistákról.47 

A másik ügynök „Rajnai József” 
is adott információkat a POFOSZ 
céljairól és a tagok politikai elkép-
zeléseiről, valamint összefoglalta 
az 1956-os megalakulás és az 
Urániában tartott gyűlés esemé-
nyeit is. A közvetlenül szabadulása 
után, 1963. szeptember 20-án 
készített, meglehetősen részletes, 
több mint négyoldalas dokumen-
tumban fejtette ki a POFOSZ-ról 
összegyűjtött információit. Ennek 
külön érdekessége, hogy az 
ügynököt korábban nem bízták 
meg azzal, hogy a POFOSZ szerve-
ződéséről vagy vezetőiről jelentsen, 
továbbá az is, hogy a dossziéban 
található többivel ellentétben nem 

43 Dobai István László (1911): tisztviselő, egyetemi tanár. A Forbáth László és társai perben vették őrizetbe. Az 1956-os forradalom 

leverése után a váci börtönben folytatta büntetése letöltését.
44 Göncz Árpád (1922–2015): író, politikus. 1945-től a Független Kisgazdapárt tagja, Kovács Béla személyi titkára. Kovács Béla 

elhurcolása után a kisgazda frakció parlamenti titkára. 1948-ban a Katonapolitikai Osztály kihallgatta, és három hétig fogva tartotta. 

A forradalom idején az újjáalakult Parasztszövetségben tevékenykedett, részt vett több memorandum megfogalmazásában, és 

Nagy Imre kéziratának külföldre juttatásában. Ezért letartóztatták, és 1958 augusztusában a Bibó-per vádlottjaként életfogytiglani 

börtönbüntetésre ítélték. Részt vett az 1960. áprilisi váci éhségsztrájkban. 1963-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban a Történelmi 

Igazságtétel Bizottság, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, a Szabad Demokraták Szövetsége alapító tagja. 1989–90-ben a Magyar 

Írószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 1990-ben az Országgyűlés elnöke, 1990 és 2000 között a Magyar Köztársaság elnöke.
45 Mérei Ferenc (1909–1986): pszichológus. 1949–50-ben az Országos Neveléstudományi Intézet vezetője, annak megszüntetése után 

alkalmi munkából élt. 1956-tól dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében. 1958 októberében „államellenes 

szervezkedés” vádjával letartóztatták, és tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult, és az Országos Ideg- és 

Elmegyógyászati Intézet Klinikai Pszichológiai Laboratóriumának vezetője lett.
46 Széll Jenő (1912–1994): műfordító, politikus. A két világháború között az illegális kommunista párt tagja. 1945-től az MKP tagja. 

1951 és 1955 között, illetve 1956–57-ben a Népművelési Intézet vezetője. 1956 őszén Nagy Imre titkára, november 1-je és 3-a 

között a Szabad Kossuth Rádió kormánybiztosa. November 4-e után részt vett a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom 

tevékenységében. 1959-ben a Mérei Ferenc és társai elleni perben öt év börtönbüntetésre ítélték. A budapesti Gyűjtőfogházban 

éhségsztrájkot folytatott. 1963-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban a TIB alapító tagja.
47 Jelentés (1960. 11. 18.). ÁBTL 3.1.2. M-18130 „Csorba Pál”, 46.; Jelentés (1962. 02. 22.). ÁBTL 3.1.2. M-24608 „Csorba Pál”, 270.
48 Feljegyzés (1963. 09. 20.), 196–200. 
49 Uo. 198.
50 Uo. 196–200.
51 Viskolcz István (1905): villanyszerelő, géplakatos, mozigépész. 1952-ben szervezkedésért tizenkét évre ítélték, csoportjuk kapcsolatban volt 

a Fehér partizánokkal. Büntetését Márianosztrán és Csolnokon töltötte. Az 1956-os forradalom idején szabadult. 1958-ban a forradalom 

alatti tevékenysége miatt először életfogytiglani börtönre, majd halálra ítélték. Végül kegyelmet kapott, s csak 1968-ban szabadulhatott. 
52 Feljegyzés (1963. 09. 20.), 196–200.

jelentésként, hanem feljegyzés-
ként, és csak géppel írt változatban 
készült.48

Az ügynök szerint a POFOSZ 
nagyon népszerű volt a sátoralja-
újhelyi politikai elítéltek körében, 
mert „az elítéltek állandó beszéd-
témáját” jelentette.49 Jelentése 
szerint a POFOSZ célja „a börtönt 
szenvedett politikaiak kártala-
nítása, érdekvédelme és a poli-
tikaiak[kal – M. A.] elkövetett 
törvénytelenségek megtorlása” 
volt.50 Szintén célként azonosí-
totta a vezető pozíciók megszer-
zését, mivel meggyőződésük volt, 
hogy a meghurcoltak hivatottak 
az ország vezetésére. Ezenkívül 
szerettek volna egy székházat és 
egy saját újságot is indítani. Egyes 
POFOSZ-tagok, leginkább Viskolcz 
István51 részéről ugyanakkor 
olyan szélsőséges elképzeléseket 
is azonosított, melyek szerint a 
POFOSZ-nak fegyveres csapatai is 
legyenek, és „számonkérő szék” 

jelleggel működjék.

„Rajnai József” emellett a POFOSZ 
irányzatait is ismertette feljegy-
zésében. A POFOSZ legerősebb 
ágának a kisgazdákat nevezte, de 
tagjai között szociáldemokratákat 
és szélsőjobboldaliakat is megne-
vezett. Az ’56-osok többsége – 
főleg a revizionisták csoportja 
– a POFOSZ-t pártokon felül álló 
szociális szervezetként képzelte 
el. A politikai nézetkülönbségek 
mellett abban viszont mindany-
nyian egyetértettek, hogy minden 
volt politikai fogolynak anyagi 
kártalanítást kell kapnia.52 

A célok ismertetése mellett 
fontos kérdésként merült fel 
az is, hogy mennyien és kik 
voltak a börtönben megszer-
vezett POFOSZ tagjai. „Csorba 
Pál” különböző jelentéseiben 
nagyrészt ugyanazokat, de 
részben eltérő neveket is felsorolt 
tagként. Ez két oka is lehet: 
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egyrészt egyre többen lettek a 
POFOSZ tagjai, másrészt pedig 
az, ahogyan az ügynök tudomást 
szerzett az egyes emberekről. 
1960 júniusában tizenegy elítéltet 
említett megbízható POFOSZ-
tagként,53 két hónap múlva, 1960. 
augusztus 30-án viszont már 
harminchárom főt.54 Thuránszky 
Zoltán még ennél is sokkal nagy-
vonalúbban nyilatkozott az 
ügynöknek a POFOSZ tagságának 

53 Jeney Andort, Vörös Dezsőt, Göncz Árpádot, Kis Károlyt, Molnár Ferencet, Rabovszky Lászlót, Szabó Imre Ferencet, Hunyadi Gézát, 

Villányi Mátyást, Faddi Ottmárt és Koppány Györgyöt. Jelentés (1960. 06. 15.). ÁBTL 3.1.2. M-18130 „Csorba Pál”, 11–12.
54 Thuránszky Zoltán, Börcs János, Szabó Imre Ferenc, Juhász Gábor, Vörös Lajos, Mizsei Béla, Asztalos György, Vizi János, Molnár Ferenc, 

Szalay Richárd, Rácz Sándor, Bali Sándor, Varró Csaba, Rácz József, Rácz Rezső, Villányi Mátyás, Faddi Ottmár, Béresi József, Majerszky 

Béla, Frigyik József, Dobay István, Ötvös Alajos, Szegedi György, Tóth Aladár, Annus István, Kiss Károly, Kovács Bernát, Neparánszky Béla, 

Hegedűs László, Arany–Tóth Ferenc, Herczeg Mihály, Podhradszky Olivér és Luncz János. Jelentés (1960. 08. 30.). Uo. 38. 
55 Jelentés (1961. 11. 27.). Uo. 96.
56 Villányi (Weckermann) Mátyás (1899): könyvelő. 1950-ben kémkedésért életfogytiglani börtönre ítélték, mert kapcsolatba lépett az 

amerikai titkosszolgálattal. Büntetését később 15 évre csökkentették, 1962-ben szabadult.      
57 Bali Sándor (1923–1982): szerszámkészítő. 1946-tól dolgozott a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban. 1956-ban részt vett a 

tüntetéseken, valamint a gyár és a XI. kerületi munkástanács munkájában. November 14-étől a Nagybudapesti Központi Munkástanács 

titkára, ezen minőségében több alkalommal tárgyalt a Kádár-kormánnyal. December 11-én Rácz Sándorral együtt letartóztatták. 

1958-ban 12 évi börtönbüntetésre ítélték, 1963-ban amnesztiával szabadult. 
58 Börcs János (1914–1968): római katolikus pap, csillaghegyi káplán. 1951-től részt vett a Fiala József vezette Fehér partizánok 

nevű szervezkedésben, ezért 1955-ben 12 év börtönre ítélték. Ezt 1958-ban 10 évre csökkentették. 1963-ban szabadult, ezután a 

székesfehérvári papi otthonban élt. 
59 Varga Ferenc: geológus. Az 1956-os forradalom leverése után a börtönbeli bélyegüzemben dolgozott. 
60 Podhradszky Olivér (1900–1965): katonatiszt, kertész, gazdálkodó. A Fehér partizánok nevű Fiala József vezette szervezkedésben való 

részvételért ítélték el. Börtönbüntetése letöltését a forradalom leverését követően is folytatnia kellett.
61 Pokorny Gyula (1941): segédmunkás. 1957 márciusában a Folly Gábor és társai perben 1 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték.      
62 Frigyik József (1919): Róla más adat nincsen. Lehetséges, hogy névelírás történt, és Frigyik Sándorról van szó. Frigyik Sándor (1937): 

segédmunkás, péksegéd. Az oroszlányi táborból szabadult a forradalom alatt, majd a Széna téri csoport tagja lett. 1958-ban 

börtönbüntetésre ítélték. 
63 Rácz Sándor István (1936–2021): gépkocsivezető, adminisztrátor, műszerész. A magyar fiatalok Szovjetunióba való kiszállítását 

társaival együtt vagoneltereléssel akadályozta meg, amiért 12 év börtönbüntetésre ítélték, 1963-ban amnesztiával szabadult. 1988-

ban a Magyar Demokrata Fórum tagja, első budapesti szervezetének alapítója, Országos Választmányának elnöke. A Politikai Foglyok 

Országos Szövetségének tagja, 1990 és 1995 között az ’56-os Magyarok Világszövetségének elnöke.
64 Rácz Sándor (1933–2013): 1956 októberében a Beloiannisz Gyár munkástanácsának tagja, november 16-ától a Nagy-Budapesti 

Központi Munkástanács elnöke. Több alkalommal tárgyalt a Kádár-kormánnyal. December 11-én letartóztatták, majd 1958 

márciusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban a TIB alapítója, 1989. június 16-án 

Nagy Imre újratemetésének egyik szónoka. A rendszerváltoztatás idején több párt köztársaságielnök-jelöltjeként felmerült a neve, 

2003 óta a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke volt.
65 Szalay Richárd (1928): Az ötvenes években tiltott határátlépés kísérlete miatt ítélték el. Az 1956-os forradalom alatt a kaposvári 

nemzetőrség tagja volt, részt vett egy csoport felfegyverzésében, ezért 1958-ban 4 év börtönbüntetésre ítélték. 
66 Majerszky Béla (1910–1972): bányamérnök. 1945 és 1948 között a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) keretei között a dunántúli 

olajbányászat felelőse volt. 1956-ban a Dunántúli Kőolajipari Vállalatok összevont munkástanácsának munkájában vett részt. 1957 

márciusában letartóztatták, majd 12 évi börtönbüntetésre ítélték. 
67 Pallós (Ruckárd) Lajos (1908): alhadnagy, gépészmérnök. Az ellene és három társa ellen a megtorlás során indított perben 13 év 

börtönbüntetésre ítélték a mosonmagyaróvári eseményekben való részvételéért.
68 Vizi János (1926): kántor, tanító, raktáros, adminisztrátor. 1953-ban tartóztatták le szervezkedés vezetéséért, büntetésének letöltését 

az 1956-os forradalom leverését követően is folytatnia kellett. Jelentés (1960. 08. 30.). ÁBTL 3.1.2. M-18130 „Csorba Pál”, 31–35.

létszámáról: „most is nyilvántart 
250 embert, akit száz százalékig 
megbízhatónak tart”.55 

A börtönön belüli POFOSZ 
vezetőiként és szervezőiként a 
következő elítélteket sorolta fel: 
Dobai István, Villányi Mátyás,56 
Bali Sándor,57 Annus István, 
Faddi Ottmár, Börcs János,58 
Varga Ferenc59, Podhradszky 
Olivér,60 Pokorny Gyula,61 

Frigyik József,62 Rácz Sándor 
(Karcag),63 Rácz Sándor (munkás-
tanács-elnök),64 Szalay Richárd,65 
Majerszky Béla,66 Pallós 
Lajos,67 Asztalos György és Vizi 
János.68 S nemcsak felsorolta a 
vezetőket, hanem konkrét tervet 
is közölt a szervezet felépíté-
séről és az egyes tisztségekre 
való jelöltésekről. A szervezet 
vezetését az ügynök szerint 
úgy kívánták kialakítani, hogy 
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minden poszton két személy, 
egy ’56 előtti és egy ’56 utáni 
elítélt legyen. A szervezet elnöke 
Thuránszky Zoltán lett volna, 
míg az alelnöki tisztség tekinte-
tében nem nevezett meg senkit. 
A vezetőséget Annus István, Rácz 
Sándor és Bali Sándor alkotta 
volna, míg az igazgató bizottság 
tagjának Faddi Ottmárt, Dobai 

69 Mizsei Béla (1922–2009): politikus. 1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba. 1946–47-ben az FKGP ifjúsági szervezete, a 

Független Ifjúság társelnöke, 1947-ben elnöke. 1945 és 1947 között nemzetgyűlési képviselő. 1947 júliusában kilépett a pártból, és 

visszavonult a politikai életből. 1956 őszén a Mezőkövesdi Járási Munkástanács tagja. 1956 decemberében letartóztatták, 1957-ben 

elsőfokon halálra, másodfokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban részt vett az 

FKGP újjászervezésében, 1990 és 1994 között a párt országgyűlési képviselője volt. 
70 Horváth Károly (1936): vegyésztechnikus. 1956. november 4-e után röplapokat terjesztett Debrecenben, ezért szervezkedésben való 

részvételért elsőfokon 12, majd másodfokon 7 év börtönbüntetésre ítélték. Büntetését Vácon, Márianosztrán és a Gyűjtőfogházban 

töltötte, 1962-ben szabadult.
71 Ötvös Alajos (1915): szerszámlakatos, hírszerző tiszt. Részt vett az illegális kommunista mozgalomban, katonai szolgálata után, 

1949-től a Honvédelmi Minisztérium Katonai Elhárító Főcsoportfőnökség IV/3. Osztályának vezetője lett. 1950 áprilisában Bécsbe 

került, ahol a magyar hírszerzők főnöke volt őrnagyi, majd 1955-től alezredesi rangban. A forradalom leverését követően hazatért és 

leszerelt, majd letartóztatták. 1958-ban szervezkedés és egyéb vádak miatt 12 év börtönre ítélték. 1963-ban szabadult. 
72 Visnyei Sándor (1917): főhadnagy, tanító, beteghordó. 1945 előtt hivatásos tiszt volt, majd belépett a kommunista pártba. 1948-ban 

emigrált, és az NSZK hírszerzésének dolgozott. Az 1956-os forradalom idején hírszerzési feladatokkal Magyarországra küldték, ahol 

letartóztatták, és hűtlenségért elítélték.
73 Lukács Elemér (1894): orvos. A váci börtönsztrájkot követően Márianosztrára szállították át. 
74 Varró Csaba (1937): technikus. 1956-ban a Magyar Optikai Művekben dolgozott technikusként. A forradalom idején beválasztották 

a műhely munkástanácsába, majd delegálták a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsba is. A megtorlás során elsőfokon halálra, 

másodfokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 
75 Szegedi György (1931): erdészeti munkás, olvasztár. A váci börtönsztrájkot követően Márianosztrára szállították át. 
76 Rácz József Sándor (1934): autószerelő. Októberben részt vett a Corvin közi és a Tűzoltó utcai csoport tevékenységében, novemberben 

pedig a forradalom utóvédharcaiban. 1957 februárjában letartóztatták, első és másodfokon is életfogytiglani börtönbüntetésre 

ítélték. 1963-ban szabadult. 1963 után segédmunkásként, majd autószerelőként és darukezelőként dolgozott. 1989 és 1991 között 

az MDF tököli szervezetének elnöke, 1994-től a Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) választmányának tagja volt.
77 Hegedűs László (1936–2007): mentős, író. 1956 októberében az Orvossegédképző Iskola diákjaként önkéntes mentősként 

tevékenykedett. November 4-e után részt vett a röpcédulázásban. 1957 májusában letartóztatták, életfogytiglani börtönbüntetésre 

ítélték. 1960-ban részt vett a váci éhségsztrájkban, ezután Sátoraljaújhelyre került. 1963-ban az általános amnesztiával szabadult. 

1988-ban a TIB alapítója és ügyvezető elnöke.
78 Eckhardt Tibor (1888–1972): politikus, ügyvéd, országgyűlési képviselő. 1932–1940 között az FKGP elnöke. Ezután Teleki Pál és Horthy 

Miklós megbízásából az USA-ba ment, ahonnan már nem tért haza. Az emigráció egyik vezetője lett, részt vett a Magyar Nemzeti 

Bizottmány megszervezésében. 

Istvánt, Mizsei Bélát69 és Börcs 
Jánost ajánlották. Ezen kívül öt 
csoportot terveztek felállítani. A 
szervezési csoporthoz tartozna 
Varga Ferenc, Szalay Richárd és 
Asztalos György, a propaganda-
csoportba Horváth Károly,70 a 
külügyi csoportba Ötvös Alajos,71 
Visnyei Sándor72 és Lukács 
Elemér,73 a pénzügyi csoportba 

Villányi Mátyás, míg az ifjúsági 
csoportba Varró Csaba,74 Szegedi 
György,75 Rácz József,76 Rácz 
Sándor és Hegedűs László.77 

A szervezet tiszteletbeli tagja 
lett volna minden halálra ítélt és 
kivégzett, „tiszta múltú” bajtársuk, 
valamint Mindszenty József, 
Eckhardt Tibor,78 Pálóczi-Horváth 
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György,79 Kisbarnaki Farkas 
Ferenc,80 Schöpflin Gyula,81 
Kéthly Anna,82 Kővágó József,83 
illetve Király Béla.84 A szervezet 
felépítését tekintve az országos 
vezetőség mellett megyei, járási 
és körzeti vezetőséget terveztek, 
s ez alá tartoztak volna a városi és 
falusi alapszervezetek.

79 Pálóczi-Horváth György (1908–1973): író, újságíró, műfordító. 1949-ben kémkedés vádjával letartóztatták, majd elítélték, 1954-ben 

szabadult. Az 1956-os forradalom leverése után emigrált, és Londonban telepedett le. A londoni Irodalmi Újság főmunkatársaként 

dolgozott.
80 Kisbarnaki Farkas Ferenc (1892–1980): katonatiszt. 1938–1943 között a Ludovika parancsnoka. Részt vett az első és a második 

világháborúban, szerepe volt a kiugrási kísérletben is, ám 1944. október 15-e után is tovább szolgált. 1946-ban szabadult a 

hadifogságból, nem tért haza. Az emigrációban fontos szervezőmunkát végzett, a Magyar Szabadság Mozgalom alapítója volt. 1950-

ben távollétében háborús bűntett miatt életfogytiglani börtönre ítélték. 
81 Schöpflin Gyula (1910–2004): író, diplomata. 1945 és 1949 között a Magyar Rádió műsorigazgatója. 1949–1950-ben stockholmi, oslói 

és koppenhágai követ volt. 1950-ben lemondott, és Angliában telepedett le. Ezután dolgozott gépgyári tisztviselőként és egy műszaki 

főiskola tanáraként is. 
82 Kéthly Anna (1889–1976): politikus, országgyűlési képviselő. A Szociáldemokrata Párt tagja, majd 1956-ban vezetője, az 1956-os Nagy 

Imre-kormány államminisztere. A második szovjet intervenció idején a Szocialista Internacionálé bécsi kongresszusán vett részt. 

Nem tért haza: a forradalom vívmányait igyekezett képviselni az ENSZ-nek írt jelentés összeállításakor és az emigrációban is. 1957-

ben a Magyar Forradalmi Tanács elnöke lett.
83 Kővágó József (1913–1996): mérnök, politikus. Az FKGP tagja, 1945–1947 között Budapest főpolgármestere. 1950-ben kémkedés és 

szervezkedés vádjával letartóztatták és halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 1956 őszén szabadult. A forradalom alatt az 

FKGP elnöke és Budapest főpolgármestere, leverését követően emigrált, és egyik vezetője lett a Magyar Forradalmi Tanácsnak. 
84 Jelentés (1960. 08. 30.), 31–35.
85 Marjai József (1937): lakatos, redőnykészítő. 1956 októberében jelen volt a Sztálin-szobor ledöntésénél, a Rádió ostrománál, majd a 

Práter utcai csoporthoz csatlakozott. Novemberben Svájcba, később Németországba emigrált.1957 májusában tért haza. 1958-ban 

közbiztonsági őrizetbe vették, majd 1960-ban szervezkedésért és kémkedésért 15 évre ítélték. 1970-ben szabadult.
86 Straub János (1935): kocsikísérő, segédmunkás. 1955-ben tiltott határátlépés kísérlete miatt elítélték, 1956 szeptemberében 

szabadult. A Budakeszin élő és a forradalom alatt öngyilkosságot elkövetett Sziklai Sándor honvédezredes meggyilkolásával vádolták 

meg, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 1962-ben ítéletét 15 évre változtatták, 1971-ben szabadult.
87 Limbek Ottó (1928–2016): kisiparos, fafaragó, segédmunkás. 1956 augusztusában kiszökött Ausztriába, majd a forradalom idején 

hazajött, és csatlakozott a Széna téri csoporthoz. 1958-ban 15 év börtönre ítélték, 1963-ban szabadult.
88 Makai Tibor (1925): esztergályos, diszpécser. A csepeli autógyár munkástanácsának elnöke. A megtorlás során elsőfokon 7, 

másodfokon 10 év börtönbüntetésre ítélték.
89 Frech Ottó (1936–2006): asztalos, szobrászművész, fafaragó. 1956-ban a Mezőhegyesi Cukorgyárban dolgozott, és a beválasztották a 

gyár munkástanácsába. Élelmiszert vittek fel Budapestre, valamint azzal vádolták, hogy versekkel „lázította” a lakosságot. A megtorlás 

során 14 év börtönre ítélték, amiből több mint 5 évet letöltött. 
90 Eperjesi András (1927–1990): tetőfedő, vízszigetelő, segédmunkás. Lopásért elítélték, büntetésének egy részét az oroszlányi táborban 

töltötte. Kiszabadulása után a Széna téri csoport tagjaként vett részt az 1956-os forradalomban. A megtorlás során 8 év börtönre 

ítélték, 1967-ben szabadult. 
91 Talsand József (1938–1974): segédmunkás. A Práter utcai és a ferencvárosi „Göndör” csoport tagjaként vett részt a fegyveres 

harcokban. 1958 márciusában az Onestyák László és társai perben 20 év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult.
92 Táky Gyula (1936): villanyszerelő, kocsikísérő. 1956. október 23-án részt vett a tüntetéseken, majd csatlakozott a Széna téri fegyveres 

csoporthoz. November 4-én a szovjet csapatok elfogták, és Ungvárra vitték, ahonnan decemberben szabadult. 1957-ben a Rusznyák 

László és társai perben 10 év börtönbüntetésre ítélték, 1963-ban szabadult.
93 Benár János (1916): fodrász. Az 1956-os forradalom alatt a Baross téri csoporthoz csatlakozott. A forradalom leverése után Tökölre 

internálták. 

A POFOSZ 1956 utáni szervezői 
között „Rajnai József” a következő 
személyeket sorolta fel: Széll Jenő, 
Asztalos György, Rácz Sándor, 
Marjai József,85 Straub János,86 
Limbek Ottó,87 Makai Tibor,88 
Lőrincz László, Mészáros Lajos, 
Frech Ottó,89 Eperjesi András,90 
Talsand József,91 Táky Gyula,92 
Benár János.93 Az ’56-osok tekin-
tetében a személyek felsoro-
lását kiegészítette az egykori 

szabadságharcos csoportok 
POFOSZ-tagok közti arányának 
felmérésével. Eszerint a sorrend 
a következő volt: Széna tériek, 
újpestiek, Juta-dombiak, pester-
zsébetiek, Práter utcaiak és 
Corvin köziek. A vidéki városok 
közül Szegedről, Békéscsabáról, 
Orosházáról, Miskolcról, Ózdról 
és Mosonmagyaróvárról is voltak 
tagok. A POFOSZ 1956 előtti, és 
nem 1956 utáni szervezőiként 
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Műhely

sorolta fel Thuránszky Zoltánt 
és körét, így Lévai Bélát,94 Dobó 
Gyulát,95 Goszler Miklóst,96 
Gyarmati Lajost,97 Hegedűs 
Ernőt,98 Viskolcz Istvánt, Balogh 
Aladárt99 és Faddi Ottmárt.100      

EGYÉB BÖRTÖNBELI 
SZERVEZETEK 

A börtönben nemcsak a POFOSZ-t 
szervezték, hanem egyéb célok 
és politikai elképzelések mentén 
is alakultak csoportok. Fontos 
leszögezni, hogy a következőkben 
ismertetettek mellett bizonyosan 
működtek még további csoportok 

94 Lévai Béla (1924): adminisztrátor. A Független Kisgazdapárt szegedi szervezetének vezetőségi tagja volt. 1948-ban illegális 

szervezkedés vezetése miatt 15 évi fegyházra ítélték. A forradalom alatt kiszabadult, bekapcsolódott a szegedi eseményekbe, majd a 

forradalom leverése után folytatnia kellett büntetése letöltését. 
95 Dobó Gyula (1893): földműves. 1947-ben az FKgP országgyűlési képviselője volt. 1953-ban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 

szervezkedés és közellátás veszélyeztetésének bűntette miatt. 1956-ban kiszabadult, de már decemberben visszakerült a börtönbe. 

Büntetését 1961-ben kegyelemből 10 évre csökkentették. 
96 Goszler Miklós: tisztviselő. Először 1948-ban ítélték el izgatásért 2 és fél évre. Második börtönbüntetéséből az 1960-as amnesztiával 

szabadult Vácról. 
97 Gyarmati Lajos (1894): munkaügyi előadó. 1954-ben tartóztatták le Faddi Ottmár és társai ügyében. Szervezkedésért börtönbüntetésre 

ítélték, aminek letöltését az 1956-os forradalom leverése után is folytatnia kellett.
98 Hegedűs Ernő (1912): kazánkovács. Részt vett a Fekete Kereszt nevű szervezkedésben, ezért 1952-ben az Illés Mihály és társai perben 

12 év börtönre ítélték. Ennek letöltését a forradalom leverése után is folytatnia kellett. 
99 Balogh Aladár (1932): vájár, éjjeliőr. 
100 Feljegyzés (1963. 09. 20.), 196. 
101 A Gyűjtőfogházban szervezett Számonkérő csoport tagja volt az ügynök szerint Szirmai István, Heit Károly, Elmer Mihály, Som Gyula, 

Fónay Jenő, Bibó István és Márton András. A szerveződés Sátoraljaújhelyen is folytatódott. Elsősorban a volt Széna tériek voltak a 

tagjai, valamint az emigrált Király Bélát is szervezetükhöz tartozónak tekintették. Jelentés (1963. 07. 05.). ÁBTL 3.1.2. M-23930 „Rajnai 

József”, 165.
102 Fónay Jenő (1926–2017): mérnök. Az 1956-os forradalom során a Széna téri csoport helyettes parancsnoka volt, ezért a megtorlás 

során első- és másodfokon is halálra ítélték. Kegyelmet kapott, büntetését életfogytiglanra változtatták. 1989-ben a Politikai Foglyok 

Szövetségének (POFOSZ) alapítója, majd évekig elnöke volt. 
103 „A fehér partizán szövetségnek az új rendszerben két csoportja lesz, egy legális, mely részt vesz az ország vezetésében a Politikai 

Foglyok Szövetségén keresztül. Az illegális csoport feladata eltenni láb alól azokat a személyeket, akiknek sikerült megúszni 

a felelősségre vonást.” A Fehér partizánok 1951 és 1954 között működtek, és több ezer röplapot szórtak szét. A szervezkedést 

felszámolták, vezetőit, Fiala Józsefet, Tóth Kálmánt, Gál Ignácot, Gomány Balázst és Dusza Mihályt 1955-ben kivégezték, a többi 

vádlottat, köztük Börcs Jánost, Hölcz Rezsőt és Luncz Jánost 3–14 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték.
104 ÁBTL 3.1.2. M-23930 „Rajnai József”, 15., 81., 165., 167.      
105 Erdélyi Tibor (1932–2002): építészmérnök, vízvezeték-szerelő. A forradalom előtt a Műszaki Egyetem hallgatója volt, részt vett az ottani 

nagygyűlés szervezésében, majd a Budai Nemzetőrség 1. számú zászlóaljának parancsnoka lett. A forradalom bukása után a Magyar 

Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) egyik vezetőjeként részt vett a szellemi ellenállásban. 1957 októberében elsőfokon 

életfogytiglani, 1958 februárjában másodfokon 18 év börtönbüntetésre ítélték, 1963-ban szabadult. Ezután kertészmérnöként, 

városrendezőként és építőipari vállalatoknál dolgozott. 
106 A szervezkedés tagja volt Dobrovics Emil, Nyugati László, Soós László és Nemeskéri József is. Feljegyzés (1963. 09. 20.). ÁBTL 3.1.2. 

M-23930 „Rajnai József”, 189–195. 

is, melyekről azonban jelen-
tések híján nincs tudomásunk. 
Ezzel ellentétben minden kicsi, 
akár 3–4 fős szerveződésnek is 
nyoma maradt, ha az ügynö-
köket is megpróbálták bevonni, 
hiszen csak rajtuk keresztül érte-
sülhettek/értesülhetünk a börtö-
nökben szervezett csoportokról. 

Jelentésekből tudhatunk a több-
ségében Széna téri szabadság-
harcosokból álló Számonkérő 
Csoportról,101 melynek 
érdekessége, hogy többek között 
tagja volt Fónay Jenő102 is, aki 
az 1989-ben immár legálisan 

megalakult POFOSZ elnöke lett. 
A Vérző Front nevű szervezet 
olyan elítéltekből állt, akiknek 
vádlott-társait kivégezték, de a 
Fehér partizánok nevű szervez-
kedés103 is tovább folytatódott 
a börtönökben.104 Az ügynök 
továbbá részletesen beszámolt 
a Turul Gárdáról és az Erdélyi 
Tibor105 vezetésével működő 
Magyar Ellenállási Mozgalomról 
is.106 

Ez utóbbinak az adta az érde-
kességét – s egyben mutatta 
a börtönökben zajló szervez-
kedések nevének és céljainak 
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változékonyságát is –, hogy egy 
harmadik ügynök, „Zádori Ernő” 

107 jelentéseiben arról olvasha-
tunk, hogy Erdélyi Tibor veze-
tésével egy másik, ugyancsak 
politikai foglyok által létrehozott 
szervezet, a Politikai Foglyok 
Bajtársi Bírósága is működik. 
A jelentések szerint ez utóbbi 
1958-ban szerveződött, és 
csak az elítéltek kiszabadulá-
sának érdekében alakult, nem 
voltak hosszútávú céljaik vagy 
konkrét politikai koncepcióik: 
„a szervezkedés célja a külföldi 
csapatok bejövetelekor felvenni 
az érintkezéstezekkel, letartóz-
tatni és lefegyverezni az őrséget, 
letartóztatni a vamzer gyanús 
rabokat, börtönben a hatalmat 
átvenni”.108 A szervezkedés itt is 
titkosan zajlott, mindenki csak 
azt ismerhette, aki őt beszer-
vezte. „Zádori Ernő” még egy 
börtönön belüli szervezetről, a 
Nemzeti Újjáépítési Mozgalomról 
jelentett a Goszler Miklóssal való 
beszélgetései után, melynek 
vezetői Kisbarnaki Farkas Ferenc, 
továbbá Andréka Ödön,109 Nagy 
Valér,110 gr. Teleki László,111 

107 „Zádori Ernő” 1959-től 1960. szeptember 6-ig Vácról jelentett, ezután vagy nem írt jelentéseket, vagy azok hiányoznak. 1962 júliusától 

1963-as szabadulásáig a tököli internálótáborból adott információkat. 
108 Jelentés (1959. 02. 03.). ÁBTL 3.1.2. M-20032, „Zádori Ernő”, 30.
109 Andréka Ödön (1899–1968): földműves. A Nyilaskeresztes Párt szervezési osztályvezetője és képviselőjelöltje volt. Kistarcsára 

internálták, majd elítélték, börtönbüntetésének egy részét Tatabányán és Csolnokon töltötte. Az 1956-os forradalom során 

kiszabadult, de büntetésének letöltését folytatnia kellett a forradalom leverése után.
110 Nagy Valér (1890): rendőrfőkapitány-helyettes, vezérőrnagy, tárcaíró. 1944 júniusában megbízták az Állambiztonsági Rendészet 

budapesti főkapitányságba történő visszaintegrálásával, ennek részeként eltávolíttatta az osztályról Hain Péter embereit. 1946-ban 

a népbíróság elítélte, majd 1953-ig internáltként a kistarcsai táborban volt.
111 Teleki László (1912–1962): földbirtokos, református ifjúsági vezető. Családjával együtt kitelepítették, majd 1952-ben szervezkedés 

miatt 7 év börtönre ítélték. Büntetését Márianosztrán és Vácon töltötte. 1956 nyarán szabadult, ezután gépkezelőként és 

segédmunkásként dolgozott.
112 Kerkai Jenő (1904–1970): jezsuita szerzetes. A két világháború között nagyon népszerű Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek 

Országos Testülete (KALOT) alapítója és fő szervezője. 1944 őszén a Demokrata Néppárt alapítója. 1949 februárjában letartóztatták, 

augusztusban 6 év fegyházbüntetésre ítélték. 1951-ben börtönbüntetését további 4 évvel megtoldották. 1956 októberében szabadult, 

de 1957 áprilisától Márianosztrán folytatnia kellett büntetése letöltését. 1959 szeptemberében szabadult véglegesen.
113 Mócsy Imre (1907–1980): jezsuita szerzetes. 1948-ban egy római látogatása után letartóztatták, és a kistarcsai internálótáborba 

szállították, majd 9 és fél évre ítélték, 1954-ben szabadult. 1964-ben „illegális” papnevelés miatt újra letartóztatták, 1965 januárjában 

4 év börtönbüntetésre ítélték. 
114 Leventeújváry Nándor (1887-1969): hadbíró, vezérőrnagy, éjjeliőr. Háborús bűntettért bíróság elé állították, majd Kistarcsára internálták. 
115 Frindt Jenő (1895–1990): plébános, kanonok, apát. Mezőkövesden volt káplán, Egerben kanonok, majd Jászjákóhalmán plébános. 
116 Jelentés (1960. 02. 22.). ÁBTL 3.1.2. M-20032 „Zádori Ernő”, 164. 

Kerkai Jenő,112 Mócsy Imre,113 
Leventeújváry Nándor114 és Frindt 
Jenő115 voltak.116

A politikai foglyok érdekvédelmi 
szervezetük tervezését már a 
Rákosi-korszak börtöneiben 
elkezdték. Ennek köszönhe-
tően, amint lehetőségük adódott 
a legális működésre, meg is 
alakították szövetségüket. A 
forradalom néhány napja alatt 
végzett tevékenységet újra az 
illegalitás időszaka követte, s a 
Kádár-korszakban ismét csak a 
börtönökben és titokban szer-
vezhették tovább a POFOSZ-t. 
Közel harminchárom évnek 
kellett eltelnie, míg 1989-ben 
ismét legálisan megalakíthatták 
saját szervezetüket, melynek 
koncepciója, politikai állás-
pontja és jövendőbeli tagsága a 
Gyűjtőfogházban, a váci, a sáto-
raljaújhelyi és a márianosztrai 
börtönben zajló beszélgetések 
és eltöltött évek során is 
formálódott. 


