
Tiszalöki rabság

.Amit nem lehet elfelejteni: tiszalöki rabság" cí m alatt foglalkoztunk a Baárság l997. április l 5-i számában azzal a fájdal-
mas törté nelmi é lmé nnyel, ami körülbelül l200 magyarországi né met fé rfi fele|thetetlen emlé ke maradt. Mint
második világháború s hadifoglyokat csak l950 vé gé n adták át  ket a szovjet hatóságok a magyal szerveknek;
nem a honvé dsé gnek, nem is a rend rsé gnek, hanem az Államvé delmi Hatóságnak. ltthon, a szü] földön, to-
vábbi tabság várta  ket - l95 l ianuár vé gé t l az ú jonnan lé trehozott tiszalöki lágerben, A legszigorú bb körülmé -
nyek közé  kerültek: családjukat mé g csak nem is é rtesí thetté k, hogy é lnek, s  k sem kaphattak hí rt hozzátartozó-
ikról. Nehé z fizikai munkát vé geztek, embertelen é lelmezé si viszonyok mellett, l953. október 4-é n fegyencláza-
dás tört ki, az  rsé g pedig tüzet nyitott a tábor udvarán tüntet  tömegre,,.

Mai számunkban teljes terjedelmé ben közöIjük az akkori Belügyminiszté rium 1953. október 24,é n kelt jelen-
té sé t a tiszalöki internálótáborban törté ntekí  l, amelyet az l95ó-os lnté zet adott közre az iskoláknak é s iskolá,
soknak szánt ú i internetes összeállí tásában (www-rev-hu) err l az esemé nysorról, A dokumentum els  közlé sé -
nek helye: lratok az igazsdgszolqáltatás törté neté hez. 3, kötet, Szeí kesztette: Horváth Ibolya, SOlr Pál. KöZgazdasági é s
]ogi Könyvkiadó, Budapest, 1994, 7 63-77 I _ oldal _

A Belüggminlsz rtum' ielen se a tiszalöfti internál táborrót
Az internálás rendszeré nek megszünteté sé vel kap-
csolatban hozott kormányh atározat3 Vé grehaitására
a külföldi állampolgárságú  internáltak (é s olyanok,
akik eredetileg magyar állampolgárok voltak, de id -
közben hozzátartozóik Magyarországról ki lettek te-
lepí tve), akik eIlen bí rósági eljárás lefolytatható
nem volt, l953_ augusztuS l5-é vel a tiszalöki inter-
nálóláborba Ietlek elhelyezve, Összesen lt79 sze-
mé ly. Többsé gben nyugatné metek (l000 f ), kisebb
ré szük osztrák, jugoszláv é s né hány más állampol-
sár.

A táborban elhelyezett intelnáltak el tt l953, au-
gusztus l7-é n ki lett hirdetve, hogy fel lesznek ajánlva
kormányaiknak átvé telre, é s amikor azok választ ad-
nak, el lesznek szállí tva é s át ]esznek adva, Aki azon-
ban közülük Magyarországon akar maradni, ké rheti a
letelepedé si engedé ly megadását, A közlé s után töb-
ben kiielentetté k, hogy Magyarországon kí vánnak ma-
radni, ezek, miután megkapták a letelepedé si enge-
dé lyl , szabadon letIek bocsátva,

Nem sokkal a tiszalöki táborban törté nt elhelyezé -
sük után a Külügyminiszté rium az illeté kes kormá-
nyok szerveivel megkezdte a tárgyalásokat átadásuk
é rdeké ben, Átadásukig az internáltak megfelel  bé re,
zé s é s el]átás me]]ett a Tiszalöki Er m  é pí tkezé sé né l
vannak fogIalkoztatva,

l953, október 4-é n 2 l ,20 órakor a táborban eihelye-
zett nyugatné met, osztrák é s jugoszláv állampolgársá-
gú  internáltak kitöré st kí sé reltek meg,

A kitöIé si kí sé rlet el zmé nyeivel kapcsolatban
megállapí tást nyert, hogy a tábor parancsnokságának
nem volt megfelel  ké pe az internáltak köré ben ura]-
kodó hangulatról, Bár a tábor operatí v csoportiának
Volt ielenté se arról, hogy szeptember 28-án Csikós
Mihály nev  szemé ly, aki mint polgári alkalmazott
dolgozott aZ é pí tkezé sek területé n, azt a hí rt Vitte be
az internáltak közé , hogy nem fogiák  ket Hazaszállí ta-
ni, hanem Magyarországon Iesznek letelepí tve,

Az internáltak köré ben olyan találgatások indultak,

hogy a magyar kormány a hazaszállí tásukkal kapcsoia-
tos í gé reté t nem fogja betartani, AZ internáltak között
a hangulat romlott, a termelé s Visszaesett.

Dornai Sándor bv. fhdgy." táborparancsnok a terme-
]é s fokozásának é rdeké ben l953, október 2-án utasí -
tást adott a tábor internált munkavezet jé nek, Finn
Ferencnek, hogy hí via össze az internált munkaveze-
t ket egy megbeszé lé sre. Közölie velük, hogy enge-
dé lyt kapott azok é le]mezé sé nek feljaví tására, akik a
termelé sben jó teljesí tmé nyt é rnek el. Hí via fei a
munkavezet k fieyelmé t a többtermelé sre, é s ennek
é rdeké ben szervezzenek munkaversenyt, Egyben kö-
zölte azt is, hogy rövidesen egy termelé si é rtekezletet
fog tartani, ahol beszámol a termelé s visszaesé sé nek
okairó],

l,/ Finn Ferenc interná|t a táborparancsnok utaSí tá-
sát vé grehajtva összehí Vta a munkavezet k é rtekezle-
té t, ahol kb, 25 f  vett ré Szt. AZ é rtekezleten az inter-
nált munkavezet k a munkaversenyt visszautasí tot-
tákl é s Finn Ferenc kezdemé nyezé sé re elhatározták,
hogy október 4,é n, vasárnap gy lé st tartanak, s arra
meghí vják a táborparancsnokot is. Finn Ferenc inter-
nált ekkor í rásba foglalta az internáltak követelé seit,
é s azt október 3-án átadta Dornai Sándor bv fhdgy,
táborparancsnoknak_ A követelé sekben szerepelt:

l, különbözó tisztálkodási eszközöket é s az 5ó órán
tú l nehé z testi munkát vé gz k zsí rpótlé kot kapianak.

2, Választ ké rnek arra, hogy mikor fognak hazamenni.
3, A munkaversenyt a táborban lé v  internáltak

nem fogadják el,
4, A tábor valamennyi dolgozója nevé ben ké rik,

hogy október 4-é n l0 órakor megtartandó é rtekezle-
ten a táborparancsnok Vegyen lé Szt,

Október 4-é n l0,30 órakor a táborparancsnok az é r-
tekez]eten meg|elent, Az é rtekezleten jelen volt csak,
nem valamennyi internált, A táborparancsnok felszó-
lí totta az internáltakat, hogy bátran szólalianak fe], é s
a termelé sr l kezdett beszé lni, A tábolparancsnok a
mondanivalóját be sem tudta fejezni, mert az inter-
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náltak követelté k, hogy a hazaté Ié sük id pont]ára ad-
jon váIaszt, Az é rtekez]eten felvett 1egyz könyv alap-
ján meg lehet állapí tani, hogy a felszólalók közül
csaknem valamennyien a hazaté ré s ké rdé sé t vetetté k
fel, é s zajos tünteté st rendeztek amel]ett, hogy erre a
ké rdé sre a táborparancsnok adjon választ, A táboí pa-
rancsnok vá]aszt adni nem tudott, ké s bbi jelenté se
szerint, látva a fenyeget  helyzetet, í gé retet tett aZ in-
ternáltaknak, hogy követelé süket a miniszté riumnak
felteí jeszti, a Választ Velük tudatni fogia, é s ezzel a tá-
bort elhagyta,

EZt köVet en megbeszé lé st fol}tatott aZ operatí V
csoport vezet jé vel é s a bels  karhatalmi század pa-
rancsnokával, A megbeszé Ié sen elhatározták, hogy
er Sí té St ké rnek é s ké szenlé ti szolgálatot rendeltek el
az  rsé g ré szé re. E]határozták továbbá, hogy a dé l-
el tti gy lé sen ré szt vev k közüi a hangadókat kieme-
lik, Az e]határozás alapián 9 internáltat emeltek ki é s
tettek fogdára, köZöttük Finn Ferenc internált munka-
Vezet t is,

Az esemé nyekr l Dornai Sándor bv- fhdgy. táborpa-
rancsnok a Bünteté s-Vé grehaitási Parancsnokság felé
táVgé pí rón október 4-é n l8,10 órakor tett jelenté st,
Ebben jelentette a dé lel tti esemé nyeket, Majd ez-
után l8,3ó órakor je]entette táVgé pí Ión, hogy az ope-
ratí v csoport hálózati ú ton" felfedte, hogy az internái-
tak szervezett kitöré st ké szí tenek el ,

A helyszí nen aZ operatí V csoport ielenté Sejnek át-
né zé se során megállapí tást nyert, hogy ez a ielenté s
nem felelt meg a valóságnak, mert ilyen é rtesülé se
lSem] a táborpaí ancsnokságnak, sem az operatí V cso-
portnak nem volt,7

20,50 órakor a táborparancsnok |elentette, hogy az
internáltak továbbra is tüntetnek, a tábor udvarán
csoportosulnak é s követelik a fogdán ]é v  internált
társaik szabadon bocsátását, A hadifoglyok fenyeget 
magatartásával kapcsolatban a táborparancsnok - a
hatóság Vezet i ügyelete ielenté Se Szerint, azt aZ
utasí tást kapta, hogy feqyveres beavatkozás né lhül likvidál-
ja8 a hadifoglyok fenyeget  magatartását,

Ekkol a táboí para ncsn ok Nyí regyházár ól t zoltókat
ké í t, akik 21,30 órakor egy államvé de]mi  r biztosí tása
mellett Ví Zsugarat boCsátottak a tüntet  internáltakra,
Eí Ie az internáltak kitóré ssel akartak válaszo]ni, amjre
a küls   rsé g tüZet nyitott,

Az esemé nyek után október 5-é n 5,30 órakor a hely-
szí nre é rkezett Valencsák |ános áv, ezr9 elvtárs, majd
Virágh M]klós bv. alezr, ehtárs é s ké s bb Balázsi Bé la
áv,  rgy elvtárs, a Vizsgá]ati F osztály vezet je több
vizsgálóval,

A ré szükr l IefoLytatott vizsgálat során jelenté seik-
ben megállapí tották, hogy október 4-é n a dé lel tti
esemé nyek után a hangulat ismé t l8 óra körül vált fe,
szú Ltté , amikor a lé tszám megállapí tásánál aZ inter-
náltak ráiöllek hogy röbb társuk ki lett emelve o Tün-
teté st í endeztek azok szabadon bocsátása é rdeké ben,
A táborparancsnok többszöri felszó]í tásának sem tet-
tek eleget, aki a tünteté S fé lbeszakí tására, oszlásra é s
körleteikbe való bevonulásra szó]í totta fel  ket,

Ebben az id ben törté nt, hogy Hubert Ferenc inter-
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nált kezdemé nyezé sé re sú lyosan bántalmazták László
lános nev  internált táí sukat, akir l Hubert uszí tására
az a feltevé s a]akult ki közöttük, hogy szolgálatokat
tesz a táborparancsnokság ré szé re."

A t zoltókkal szemben is fenyeget en lé ptek fel, a
rájuk bocsátott ví zsugár hatástalannak bizonyult, a
t zoltókat é s az  ket biztosí tó álIamvé delmi  rt a tá-
bor kapujáig szorí tották vissza, Majd ,,hurrá" kiáltással
a tábor kapuja é s kerí té se felé  nyomultak, fel voltak
szerelve a táborban található botokkal é s üt szerszá-
mokkal, A t Zoltókat biztosí tó  r ekkor gé ppisztolyá,
ból figyelmeztet  ]öVé seket adott le. AZ internáltak
azonban erre sem tolpantak meg. hanem tovább nyo-
multak a kapu felé , Ekkor következett be a fegyver-
használat, a küls   rsé g a kapuban elhelyezett gé p-
puskából sorozatlövé st adott ]e,

A fegyverhasználat következté ben az internáltak kö-
zül 5 halott, ó sú lyos sebesült é s l l könnyebb sebesü-
lé s törté nt, A fegyverhasználat után az internáltak a
sebesüIteket é s halottakat magukkal ví ve vjsszavonui-
tak körleteikbe, A táborparancsnokság ré szé r l nem
törté nt inté zkedé s a sebesültek é s halottak kiemelé -
sé re, azokat aZ internáit orvosok ]átták el, AZ interná-
1ótáborba csak október 5-é n regge1, miután Valencsák
áv_ ez,_ é s Virágh bv, alezr, elvtársak megé rkeztek,
mentek be, é s  k inté zkedtek a halottak é s sebesültek
elszállí tásáról.

195 3. október 5-é n a táborban a rend teljes mé rté k-
ben helyreállt, 5-é n dé lután a Vizsgálati F osztály ki-
hallgatói megkezdté k a kihallgatásokat,

Az internáltak az utasí tásoknak szó né lkül eIeget
tettek; 5-é n este köZölve lett Velük, hogy a zendülé s é s
kitöré s kezdemé nyez i felei ssé gre lesznek vonva,
ugyanakkor közölve lett az is, hogy hazatelepülé sük
ügyé ben tett inté zkedé sek nem lesznek fé lbeszakí tva,
Az els  csoport, akikre ezekben a napokban é í kezett
válasz, el  lesz ké szí tve a hazaszállí tásra,

október ó-án az internáltak ismé t munkába lettek
állí tva, fegyelmezetlensé g, munkamegtagadás nem
törté nt, lnté zkedé s törté nt az átadásra kerül k els 
csoport|ának 80 illetve 97 nyugatné met - állampol-
gá1 elkülöní té sé re é s szállí tásra való el ké szí tósé re

A Vizsgá]ati F osztá]y által lefolytatott nyomozás
során megállapí tást nyert, hogy a kitöré Si kí Sé rlet
megszeí Vezé sé é rt é s e] ké SZí té sé é It Finn Ferenc jn-
ternált munkavezet t {29 é ves, budakeszi születé s ,
volt Ss-katona) é s Hubert Ferenc (28 é ves, szálkai
születósí í , Volt Ss-katona) internáltakat terhe]i a fele-
l ssé g,

A Budapesti Hadbí róság ezé rt 1953_ október 17,é n
Finn Ferencet ó é vi börtönre, Hubert Ferencet 5 é Vi
börtönre í té lte.

AZ l953. októbeí  4-1 esemé nyek után a tiszalöki tá-
borban elhelyezett, kül-ájiamoknak átadásra kerül 
internáltakkal kapcsolatban mé g az alábbi inié zkedé -
sek Iettek vé grehajtva,

Az átadásra kerüI  jnternáltak els  csoportja (97
nyugatné met) el  lett ké szí tve aZ átadáSra, keresmé -
nyük el lett számolva, é s lehet sé g lett biztosí tva arra,
hogy keresmé nyükön különböz  használati tárgyakat



Vásárolianak (ruhát, cip t, fehé rnem t stb,), október
20-án 46 osztrák állampolgárságú  internáIt ]ett el ké -
szí tve ugyanilyen körülmé nyek között az átadásra,

A táborban ié v  ügynöksé gen]2 keresztül foiyama-
tosan be lesz ví ve az internáltak közé , hogy az október
4-i esemé nyeké rt a felel ssé g a kezdemé nyez ket,
provokátorokat terhelJ.

A magyar kormány nem alkalmaz koIlektí v fenyí té st,
csak a felel söket bünteti meg, A hazatelepí té sük é r-
deké ben folytatott tár€ya]ásokat tovább folytatja, Ha-
zatelepí té sük id pontja a kormányaik által adott vá-
lasz id pontjátó1 függ_

Finn Ferenc é s Hubert Ferenc ügyé ben hozott í té let
október l8-án az internáltak el tt ismertetve lett,
ugyanakkor meg lett adva a lehet sé g arra, hogy töb-
ben hozzászóljanak é s kifejtsé k vé lemé nyüket a tör-
té ntekr l, Ezekr \ a hozzászólásokról hangfelvé tei ké -
szült é s ez hanglemezre lett rögzí tve. Több fé nyké pfel,
Vé tel törté nt a hazatelepí té sre kerül  internáltakról,
miután azok a vásárlásokat lebonyolí tották é s külön-
fé le használati tárgyaklGl magukat felszerelté k, KeS-
kenyfilmfeJvé teI ké szült a vásárlásokró] é s az elsó cso-
port ú tbaindí tásáról,

97 nyugatné met é s 4ó osztrák átadása október 23-
án a hegyeshalmi határállomáson megtörté nt,

Inté zkedé s lett té Ve a Külügyminiszté riumon ke-
Iesztül az átadások meggyorsí tására ú gy, hogy a
nyugatné metek'3 közül a Külügymin iszté rium további
200 f  né Vsorát, majd azt követ ieg ú iabb 300 é s utá-
na a mé g fentmaradók né vsorát ad|a át a nyugatné -
met szerveknek, A soron lé v  200-as csopoí t átadásá-
nak el ké szí té se folyamatban van,Ia

Az október 4,i esemé nyekkel kapcsolatban a Bel,
ügyminiszté rium fegyelmi osztálya Vizsgálatot indí -
tott A vjzsgálal mé g niTcs betejezve,

Dornai Sándor bv, fhdgy. táborparancsnok a tábor
vezeté se alól fe] ]ett mentve, é s más munkakörbe he-
lyezté k.

Budapest, l953, október 24-é n

L ke Gyula áv. alezt.,
0sztáhJvüet 

IEGYzETEK
I Azé rt a Belügymtnlszté rium - é s né m az Álamvé delmt Ha-

tó§ág - ielenté §e, mert e fegyveres testület külön státu§át
l9r3. |ú ltüs 2l-é n, Nagy lm.e elsó miniszterelnöksé ge ldeié n
megszüntetté k é s szeryezetileg a Belügyrnlni§zté riüm ré szé vé
tetté k.

2 Az tntemálás lnté zmé nye lehet §é get teremtett arla,
hogy a hatóságok báfktt bí rói í té let né lkül rend rt (vagy kato-
nat) felügyelet alá helyezhessenek, ldie|ölt ké ny§zerlakhelyre
költöztessenek va8y |nternálótáborban tartsanak fotva.

3 Az l9r3. iú ltüs 4-é n hivatalba lé pett Nagy Imre-kormány
egytk elsó lnté zkedé §e volt a az lnternálótráborok fetszámolá-
sa. Mint e bekezdé sb l klolvasható, a rendelkezé §t ''ráé r -
sen" haitották vé gre.

4 Bünteté své grehaitási f hadnagy.
5 Mié rt kezdienek munkaverseny szetvezé sé be, amlkor ál.

lí tólag bá.nely ptllanatban szabadrrlhatnak?
ó É rtsd: be§ligói ú tián.
7 Vagyis a ielenté § 4. bekezdé sé be loglalt ál|í tiás§al a tá-

botpatancsnokság pusztán önmagát próbálta mentegetnl.
6 Ltküdália, vagyls sárno|ia í el.
9 Álarnvé delml ezredes.
l0 Azaz elvttté k közülük, elkülöní té tté k t lük.
l l V€gyls besú gó.
l2 Ertsd: a spicllhálózát ú tián.
13 vagyls azok, akiknek családiát Né mé toí §ág nyügatl í e-

lé re telepí tetté k kl Magyaror§zágtól, s akik lehetósé tet kap-
tak, hoty köves§é k h ozzát^í tozólkat.

l4 Mlé í t neln egyszerre adták át a tiszalökl táborban  rzöt-
tek né vsorát? A kormányrendelkezé s vé grehaitásánák tüdatos
lassí tása fol6 ezen a vonalon ls.

Eigel lstván ra|za
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