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Szül. 1985.11.19. Vinga (Temes megye), mártírhalált halt a németek kezétől, 1945.02.11., 
Budapesten, mégis, csendőr volta miatt 1949-ben feleségétől a nyugdíjat megvonták és családját 
Tas-ra internálták.  

 

 

 

 

1916-tól a 2. Honvéd gyalogezredben szolgált.  

1921-ben (más adatok szerint 1923-ban) lépett a csendőrség kötelékébe. 

1942 márciusában léptették elő alezredesi rangra. Ettől kezdve az Államvédelmi Központ 
helyettes vezetőjeként szolgált. 

Az egyetlen fénykép, amely jelenleg ismeretes Kudar Lajosról, mivel a lakását 
fosztogató orosz katona látva a katonai képet a falon, a lakást fegyújtotta, s 

annak minden tartalma megsemmisült. 
Kudar Lajost embersége és hazaszerető működése miatt  a németek tárgyalás 
nélkül meggyilkolták, és csendőr volta miatt pedig a Kádár rendszer családját 

internálta és özvegyét nyugdíjától megfosztotta. 



1944.09.14-én a Kormányzó megbízásából Szlovákiába utazott gr. Zichy Ladimér birtokára, a 
Zolyomi partizánok főhadiszállására, hogy megszervezze a Faragho Gábor altábornagyból 
(utolsó moszkvai kulturális attasé és csendőrfelügyelő), gr. Teleki Gézából és Szentiványi 
Domokosból álló fegyverszüneti bizottság útját Moszkvába.  

1944.10.15. után kapcsolatot teremtett az ellenállási mozgalom Kommunista - és a Szabad 
Demokrata Párt képviselőivel, a Dallam fedőnevű csoport vezetőjeként. A helyzetéből adódó 
lehetőségekkel élve sok száz embertársa életét mentette meg. Kovács Pál, az Egyesült Államok 
hadseregének főhadnagya segítette a már felszabadult Róma útján szerzett információval. 
Többszáz politikai üldözöttet látott el hamis okmányokkal, akik így menekültek meg a Gestapo 
és az SS elől. A nyilas hatalomátvétel után fegyveres erővel akadályozta meg, hogy a nyilasok a 
védett házakból elhurcolják a zsidókat. Az üldözöttek névsorát több alkalommal előre átadta 
Rosner Margitnak és dr. Kováts Istvánnénak, akik a listán szereplőket értesítették, hogy azoknak 
legyen idejük és lehetőségük elmenekülni.  

A fegyverszüneti bizottság útja a német megszállók tudomására jutott, és Kudar Lajost a Gestapo 
Nemzeti Számonkérő Széke munkatársaival együtt 1944.12.05-én letartóztatta. Előbb a Margit 
Körúti honvéd fogházban, majd a Pestvidéki Törvényszék Fő utcai börtönében tartották, ahonnan 
1945. január 11-én szállították át a Belügyminisztérium épületébe, Budára. A Gestapo pribékjei 
ott végezték ki február 11-én Kovács Pállal együtt. (A szervezésben ugyancsak résztvevő 
Korondy Bélát és dr. Nyerges Pált a német Biztonsági Szolgálat tartóztatta le és tartotta 
fogságban, míg az ellenállási csoportba tartozó, budapesti lakos Jánosik Béla, Togia és Jánosik 
veje Holecska Tibor „kiásták” magukat a belügyminisztériumi pincéből és ezáltal 
megmenekültek).  

Mindennek ellenére, mivel csendőr volt, 1949-ben a kommunisták elvették özvegyétől a 
járadékot, sőt kitelepítették. Lakásukat az átvonuló orosz katonák gyújtották fel, mivel 
fosztogatásuk során katonaruhás képet láttak a lakásban,  

A Belügyminisztériumban kivégzett többszáz halottat a minisztérium udvarán földelték el, s 
azokat az egyik kivégzett, labdarúgó edző Kertész Géza özvegye kérte ki eltemetés céljából 
1945. május 15-én. Az exhumálás 1946. március 26-án kezdődött meg. A rokonok erről csak egy 
újsághirdetésből értesülhettek, így Kertész Bélánén kívül csupán két másik személy rokona 
jelentkezett (Radojchich Endre csendőr hadnagy édesanyja és Erős János édesanyja). A többi 
halottat megfelelő fertőtlenítés után (melynek költsége a kérelmező Kertész Bélánét terhelte!) 
megintcsak tömegsírban temették el. Igy Kudar Lajos porainak holléte ma sem ismeretes, holott 
özvegye rendszeresen felkereste a vári sírok exhumálásait férje földi maradványainak fellelése 
érdekében.  

Gazsi József hadtörténész kutatta legbővebben Kudar Lajos életének eseményeit. Hosszabb 
cikke és a sajtó részére készített „háttér anyaga” a Mellékletben olvasható. Rövid cikkben 
méltatta Kudar Lajos munkásságát a Magyar Nemzet 1992. március 18-i számában, melyet dr. 
Halabuk József docens egészített ki az április 2-i számban (14. oldal) a sírhelyet illető fenti 
adatokkal.  

Kudar Lajosnak és a többi ellenállási mártírnak és meghurcoltnak az emlékére 1992. március 19-
én emléktáblát avattak Budapesten, az I. kerületi Országház u. 28. sz. alatti házon, mely a Horthy 
rendszerben a Belügyminisztérium épülete, a német megszállás alatt pedig a Gestapo börtöne 
volt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Új Magyarország lap 1995.02.20-i számában Eltűnt síremlék címmel jelent meg egy rövid 
cikk Isépy Dezső budapesti lakos tollából, aki beszámolt róla, hogy 1972 júniusában egy Borsod 
megyei kisközség szélén fekete márvány síremléket látott Kudar Lajos csendőr ezredes felírással, 
melyen kereszt helyett kehely volt. 1992-ben próbálta újra felkeresni a nyilvánvalóan 
kegyeletből állított síremléket, de az addigra nyomtalanul eltűnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kudar Lajosnak és segítőinek emlékére a volt belügyminiszeri épületen 
elhelyezett tábla (Budapest, I. kerület, Országház u. 28. – ahol a Gestapo keze 

által mártírhalált haltak). 

 

Perjesi György gyűjteményében volt ez a feliratnélküli fénykép. Így sem 
küldőjét, sem ennek a kopjafás emlékhelynek a helyét nem ismerjük, melyet 

kegyelettel emlékezők egy első világháborús emlékmű melett helyeztek el.  



Lengyelországban, Varsóban, egy vörös márványból készült emlékmű áll, előtte Osváth László 
bronz szobrával, és annak a 35 magyar Horthy korszakbeli állami és egyházi vezető nevével, 
köztük Kudar Lajoséval, akik iránt az általuk megmentett lengyel menekültek különös hálával 
viseltetnek (részletesen lásd a Könyvtár magyar írásai között).  

(A mellékelt dokumentumok és újságcikkek Perjesi György gyűjtése) 
  

 

http://csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Lengyel%20emlekmu.pdf


GAZSI 
Emlékeznünk kell 
aZok sorsára, szen
vedéseire, akik a 1 vészkorszakban -
1944 végén, 1 g4s 
elején - az Idegen 
megszálló hatalom 
ellen fegyvert fog· 
tak, .s bekapcsolód· 
tak a Hitler-ellenes 
szabadségküzde
lembe. A nemzet 
becsületét mentve 
igaz ügyet szolg61-
tak, hazaflakhoz 
méltóan cseleked· 
tek. Sokuk tetteire 
sajnos az elmúlt 47 
esztendöben fele· 
dés borult. Pedig 
olyan hösökröl kell 
szólnunk, akiknek 

•
ott ·a helye a magyar 
históriában. 

Közülük is kiemelkedik Ku
dar Lajos csendör ezredes, 
aki egyénileg is példát adott 
hüségböl, hazaszeretetből, 
áldo:Zatvállalásból. De nem 
volt kisebb azok" fajdalma 
sem, akik tizenhatod vagy 
huszonnegyed magukkal 
álltak a kivégzőfalhoz, s 
még- nevük sem maradt 
ránk. Szólnunk kell Kudar 
bajtársai ról, rabtársairól is, 
akiknek sorsa ugyancsak 
ott, a volt BM-ben teljese
dett be. A Jánosiak, Tóth 
(Potya) István, Kertész Gé
za, Kovács Pál - az ameri-
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kai hadserCg. föhadna~ya -
és a többi ·mártír emleke is 
tiszteletet parancsol. 

Kudar. Lajosnak még a 
nevét_ is alig ismerik nálunk. 
Csak néhány történész, 

~lfy p~;J;~;:~r.~°fii':es ~~: 
kor Péter írt róla, főleg a 
Faragho-misszió kapcsán. 
Jómagam egy 1968-ban írt 
tanulmányomban, majd az 
ellenállási kislexikonban 
próbáltam megórizni a ne
vét. Akkor, nénü porhintés
sel, csak „ezredcs"-ként em
legettük, de nem szóltunk a 
fegyveres testJ'.i letról, ahová 
hivatása kötötte. 

Az ö sorsa különösen fá
jó. Szolgált egy rendszert, 
amely tragédiába torkollott. 
Kezdettől látta, hogy azt a 
háborút csakis elveszithet
jük. Egykori kollégái mond
ták ki rá a halált, s a volt 
szövetségesek, a németek 
gyilkolták meg. De tettei 
1945 után sem kaptak méltó 
elismerést : a kommunisták 
mindenkor csendőrtiszti 
múltjá.t vetették ellene. 

Ki volt Kudar Lajos, ez a 
bátor hazafi, akinek életét, 
tetteit csak most kezdik. fel
tárni a tönénészek? lrott 

~éh~~~~h!li~el~~kk~~ r:i:~ 
egy hivatalos irat, rajta né
hány sor me$iegyzés, javas
lat az ö aláírasával. Ellenál
lási tevékefiységéröl azon
ban szinte semmi sincs, hi
szen ezt akkor mélységes ti
tok övezte. Nem is annyira 
maga, hanem megbízói, a 
mögötte illó személyek mi-

att : Családi iratok, fényke: · ha.dseregben szoi&áf.! :; i9j9 
pek sem maradtak fenn, hi- júpiusában a P~ónay:si#ad 
szen a F illér utca 1. szám tagja xolt. Főhadiia&)i·. éiö
alani lakása teljes~n kiégett léptetésére 1921': 'nbveiiíber 
az ostrom során. Igy aztán 1-jén került .sor:: 1923.:Dliif
élete, halála megannyi rej- cius l-től k~rült a 'Cs'e.iicf9r
tély, amit csak most kez- ség állomán)'.áb3.f_i. ~-~.!:! 
dünk feltárói. A beosztáso~ ~ szOl~Ja-

Kudar Lajos _egy gyógf- ti . helyek e"gész -Sorát Járja 
szerész fiaként az Arac,t és végig. Az esz.tergomi .Cseri~ -

i=~~;;t~~~z~~I~~~~~ f~j~ t!~~~12~n ~~.;io~~tf. 
az l. világháború elölt Ma- Később a sze~edi 5. nyomj: 

~~it~~~1~i~\1~1a~~la~t~k~~ ~~k~h!f ~:~r::i iesz (i9~9~1öi 
honvéd gyalogezredhez vo- 1934-Íg vagy 1 ~35- i g). 193ft 
nult be, s szinte gyennekfej- ban már Budapesten van: a 
jel került a háború poklába. csendőrség nyomozó oszt_á
Sorozási évfolyama 1915 Jya törzsalosztályának pi
volt, ekkor meg csak húsz- rancsnokhelyettese, majd 
esztendős T1szt1 kiképzést 1939-IÖl parancsnoka lesz. 
kapott, majd az orosz és a 1941-ben a Csendőrség 
romá n fronton harcolt. ..Központi Nyomozó Pa
Személyes bátorságát. és rancsnokság elöállitási osz
hősiességét többször bizo- tályának vezetöje, majd 
nyítva több hadikilünte- (1942-ben) az · anamrendé· 
tést érdemelt kí, köztük az szeti elöadócsoport pa-
1. és 2. osztályü ezüst vi- rancsnoka, immár őrnagyi 
tézségi érmeket. Ezek rángban. 
alapján 1928-ban vitézU Keresztes-Fischer Ferenc 
avatták. De megkapta a belügyminiszter korán felfi
Károly csapatkeresztet, a gyelt Kudar képességeire, s 
bronz ka tona i érdemér- fele lős beosztásokba teszi. 
met, az oszt rák és bolgár 1942.július 10-én a BM-hez 
háborús medált is. T izen- vezényli k szolgálattéielre. 
három kitüntetésével Ekkor már alezredes (1942. 
1944-ben egyike volt a március 1-)étöl). 
csendőrség legjobban elis- Ez idő tajt formálódott az 
mert tisztjeinek. a magas szmtü állambizton

sági szervezet, amelynek fel
adata volt , hogy a ,.belső 
fronto t az elkövet kező Cvek 
súlyos megpróbáltatásaiban 
biztosítsa". A Legfelsőbb 

ASZAzAK 
TANACSABAN 

Az összeomlás és a forradal-
mak után - a rendteremtés Az egyetlen fennm~radt 
szándékával - a nemzeti k dp Kudar Lajoar61 
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EGY CSENDŐR A SZABADSÁGÉRT 
Honvédelmi Tanács inst
rukciói nyomán 1942. július 
12-én a BM épületében 
kezdte el . tevékenységét a 
HM' és BM minisztereinek 

~ · · · közös rendeletével létreho~ 
zott legfelsőbb szintű álla!Jl

. biztonsági .szervezet, az Al
lamvédelmi 'Központ 

. (ÁVK) . . Feladata az ·volt, 
· hogy ;,az álla~biztonsági és 

.. · · honvédelmi érdekek . védel
:-. . mére irányuló tevékenysé

•. : , get egy síkon -összefogja .. . , 
.. irányítsa"·. A szervezet ki.Zá

rólag országos hatáskörű 
kérdésekkel, elvi, irányító 
munkával s nem gyakorlati 

· nyomozásokkal foglalko-
-zott. , . , 

Az A VK vezetője Ujszá-. 
szy István honvéd tábor
nok, helyettese Kudar Lajos 
lett. A tíz beosztott a hon
védség, a rendőrség és a 
csendőrség állományából 
került ki. Az utóbbiak közül 

• már itt említsük meg Nyer„ ges Pál és Korondi Béla szá-
zad,osok nevét. · 

Ujszászyt 1944 áprilisá-
. ban a Gestapo letartóztatta. 

Helyére - májusban - Ku
thy László ezredes lépett, 
aki viszont október 16-án 
kerúlt a németek fogságába . 

~ . Kuthy' azelőtt a Vezérkari 
J Főnökség . 2. osztályát 

• (VKF /2) irányította, s egy
ben a szervezet harmadik 
olyan vezetője volt, aki el-

. vesztette Hitler bizalmát. 
Az ÁVK~nál a folyamatos
ságot Kudar ezredes biztosí
totta, aki a tényleges mun
kát addig és azután is irá-

. nyitott?. 
Az A VK a legmagasabb 

szinten tartotta kézben .a.z 
ország b<;)biztonságát. Ta
nácsaival segítette a kor-

amányzót, a „kiugrási iro
~dát", a miniszterelnököt, a 

Legfelsőbb Honvédelmi Ta
nácsot, a belügy- és hadügy
minisztereket. A politikacsi
nálás - és végrehajtás - nem 
lebecsülhető szerve volt, 
amely igyekezett megterem
teni annak a Horthy
Kállay-Keresztes-Fischer
féle politikának a feltételeit, 
amely Hitler ellenében is 
biztoSitani igyekezett az or
szág függetlenségét, korlá
tozni próbálta a háborús 
részvételt, kapcsolatot kere-

. sett a szövetsé~esekkel , s ke
reste a lehetőseget- ha majd 
annak eljön az ideje - a 
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régyvei-sztíne~hei:, a. · kulön
békéhez. Ennek érdekében 
meg kellett őrizni áz prszág 
erőit, békéjét, belső rendjét, 
nyugalmát . mindenféle szél
sőséges --.,. bal- vagy jobbol
dali - törekvésekkel szem
ben . 

1944 nyarán már formá~ 
lódtak azok a pártok, társa
élalmi erők, amelyek a Ma
gyár Frontba egyesülve egy 
leendő fordulat politikai bá
zisát · adhatták volna. Az 
ÁVK-nak nagy szerepe volt 
abban is, hogy az alul és fe
lül levő . erők egymáshoz kö
z,eledjenek. A kiszabadult 
Ujszászy hozta létre például 
a Horthy-Tildy-Szakasits 
találkozót, ahol már a poli
tikai fordulat utáni koalíci
ós konm\ny terve is felme
rült. Az A VK tudtával - il
fetve hallgatólagos támoga
~ásával -:-- találkozók jöttek 
·létre a kormányzó, a kiugrá· 
si iroda, Lázár Károly, vala
mint egyes ellenállási veze
. tök, illetve szervezetek -kö
-zött. ' Ennek során az Á VK 
tisztjei saját, mit sem tudó 
szerveikkel is szembekerül
tek. 

Kudar ezredes például 
akadályozta a nyomozó 
szervek munkáját a Magyar 
Front után, · elterelte a vizs
gálatot gr. Dessewffy Gyu
l~ról, aki elrejtette Szalrnsits 
Arpádot és családját. Ku
dar - Nyerges, alias Novák 
századoson keresztül - kap
csolatban állt · a kiugr.áson 
munkálkodó vezérkari tisz
tek . csoportjával, Soós Gé
zával, Szent-Miklósy Ist
vánnal, később Tartsay Vil~ 
mossah a Felstabadító Bi
zottsággal. Kudar személyé
ben is tagja volt a kormány
zósághoz közel álló Magyar 
Függetlenségi Mozgalom 
(MFM) nevű szervezetnek, 
ahol bekerült az ún. „Szá
zak tanácsá"-ba. 

Felvázolva Kudar isme
retségi körét, baráti kapcso
latait, szolgálata konspira
tív vonalait, megállapíthat
juk, hogy az csupa olyan 
emberből állt , aki egyetér
tett a kormányzó terveivel, 
a németekkel történő szakí
tással. A Kudai által képvi, · 
selt politika - fő vonalaiban -
náci- és Hitler-ellenes, szö
vetségesbarát politika volt . 
Nem véletlen, hogy vala
mennyi eddig emlegetett ve-

z.ető személy-:- a két H:ó.rthy: "· 'i:a'/a~ha::a6'b6~'7íl ~snd~· . 
J5.állay„ Keresztes-Fischer, ~1's_,_fi ~rszlgoíi f6felüi/r'!_- . 
Ujszászy, Kuthy, Szent- - l61e, ,,a c{~lf!glc,~6 .. ve~et61e 
Miklósy, Kudar és mások.:... . :". ,. e_::., · . ",':~ >··~ ·. 
a németek foglya, illetve áÍ- amelyek:" 1944:~ .szeptember 
dozata lett. - . · . . ·.· 22-éri ·. fodÚÍtak: ·útnak a 
. A Gestapo őrizetbe vetté fegyvérszünet· -lenetőségei-
1d. dr. Antall Józsefet is;· a nek'-· < / ·. i.dpuhatolásáta. 
~M. szoci~lis, ( = . mene~.~!f'. A ,~á'<l~~:t$tv?n ve~é~~zre
ugy1) osztalyanak vezeto1et! ' d_!?sj(ve.z~tte' · d.eleg~c10 · -
aki sok ezer lengyel ayugat- öéíirie Soós Geza es Ho
ra szökés.é_t segítette elő. En- 'w\e: bn('alei:redes - Olasz
nek soran Antall dr., tá- .:0rsiágba repült, míg a br. 
m~szkodhatot! az " ;\ VK :;,.\tié! Ede· vezette küldött- . 
~~tler-e~!enes. erzel.mu .tis_zt- s~~~„ Í( .frontvonalon át 
J~~re. K~myveben 1gy .~r i:r~ Mo~zkvába tartott. 
r?l; a ne.metek )etar~ozt~f ~ ~~ be',{ nem mellőzhetünk 
tak az All~~v~dehru Koz7 •&:yaO:f; ';,apró" _ részleteket 
pont v~zetoJet es enne~ be: Sém" hogy Howie alezredest 
lyetteset ·; . Eze_k ell~n ·.az 'a'„Géstapo orra előtt mint
yolt _a vad (anu egyeb~eµt_ egy,:, s~IO napon át Kudar 
igaz 1s volt-: SJ. J.), hogy ~ ·rejtetté el saját balatonfeny
ma~y~r?rszagi. lengyel: e!~· vesi ·nyaralójában, Nyerges 
lenal_las1 mozgalom . fu~ara1t siázadü's pedig . a testőrlak
ha!111s magya~ ~aton~! ok- tanya ablaka alatt őrködött , 
l!l~n~okk~l la.tt~k . el . . I!t 'iníg a brit tiszt ott talált me
UJszas~yrol es Kudan::o{ 'i:lédéket. Az Atzél~féle misz
van szo. -. - siíö előkészítésében is ben-

}944 _szept.emb~réfe az or- ~e yolt az Á VK: CsakegyS!t
szag . v_alaszut ~le erkezett'. kii példa : a küldöttség Uj
A m11~1~.z~e~tanacs szept~m- 'siászy tábornok gépkocsi
ber 8-1 ul~ser;i han&zot~ak· el jáii ~ent Je az . l. hadsereg
gr ._ Teleki B~la d~ama1 :sza- hez. Az A VK feladata ilyen
va1: _„ezt ~ habo~t a !l~me- .kór az útvonal és· a szemé
tek es v:l~~ ~gyut_t m1 1.s ~1- lyek konspirálása, a szüksé
v~.s~~ettu.k . Es _a Jelenlevok ges fedező okmányok bizto
k~m~l mar sen~1 nem vonta sítása volt, 
k,etsegbe szaya1t. -. Korom Mihály profesz

sior _ kutatásai tárták · fel 

FARAG Ho U~ „ 'A részleteiben az 1944. szep-
1"' tember 28-án Faragho 

A kormányzó és köre, a ki
ugrási iroda érezve a törté
nelmi lehetőséget , a társada
lom nyugtalanságát, az or
szág megmentése érdekében 
elérkezettnek látta az időt a 
háborúból való kilépésre, 
a németekkel való szakí
tásra, a fegyverszünet 
megkötésére. Ennek erde
kében széles körű - bár 
nem elégséges - politikai , 
katonai -diplomáciai intéz
kedések születtek. Számos 
szaJságaza t - a Vezérkar, 
az A VK, a Hadiakadémia 
- konkrét feladatokat. ka
pott. Mindenekelőtt kap
.csolatot kellett teremteni a 
szövetségesekkel , illetve az 
általuk tárgyaló félként 
megjelölt Szovjetunióval. 

Sokirányú szervezömun
ka eredményeként Kudar 
és munkatársai - Korondi 
és . Nyerges századosok -
készítették elő annak a két 
delegációna k az útját , 

altbgy. vezetésével Moszk
vába indított fegyverszüneti 
delegáció útjának körülmé
nyeit ; ő tisztázta az ötlet
adó, a kapcsolatot megte
remtő gr. Teleki Béla, . gr. . 
~icsy Ladomér, br. Bánffy 

-Dániel, gr. Forgách Antal 
szerepét és az ún. „Maka
rov-levelet". 

Szeptember végén biztató 
lehetőség adódott arra , 
hogy Horthy megbízottjai 
Besztercebányán át eljussa
nak a szovjet fővárosba. 
A kormányzó 1944. szep
tember 24-én hozta meg 
döntését egy fegyveszüneti 
bizottság kiküldésérő l. 

A tanácskozáson felme
rült , hogy ellenörizni kell a 
helyzetet, ezért' Zichy egy 
megbízható emberr~I térjen 
vissza a helyszínre, s ott néz
zenek utána a dolgoknak. 

Siket István, Kudar so
főrje, aki Faraghoékat is 

vitte 
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Avalasztas Kudaretredesre 
esett. Zichy így ír esröl: 
„Kudar Lajost, aki az A VK 
vezetöje volt, legfelsőbb pa
rancsra megbízták, hogy a 
magyar- szovjet fegyverszü
neti tárgyalásokba közvetle
nül bekapcsolódjék .. " 

Megfelelő titkos előké
születek után szeptember 
25-én indult el Zichy, For
gách és Kudar· a kormányzó 
meny~ne,k - mil)'en fintora a 
történelemnek! - Hitlertől 
ajándékba kapott gépkocsi
ján, hogy előkészítsék a de
legáció átjutását. Zichy, a 
földbirtokos, hivatalos 
ügyeit intézendön vitte ma
gával dr. Török ügyvédet -
alias Kudar Lajost. 

Az út során Kudar és tár
sai titkon kétszer lépték át a 
határt. Gácsról Zólyomba 
utaztak. Kudar ott felvette a 
kapcsolatot a szovjet meg
bízottakkal, megállapodott 
a magyar tárgyalóküldött
ség fogadásáról , továbbjut
tatásáról. Ezen túl - Zichyt 
idéz_em - „megállapodást 
tárgyalt le, hogy ... a fővá
rostól kb. 90 km-re ... meg
bízhaté emberekből fegyve
res csapatot állít fel ,.akik az. 
·orosz parancsnokság alatt 
álló csehszlovák partilán
csoportokkal' karöltve a 
fegyverszünet megkötése 
pillanatában a sz'ükséghez 
képest azonnal felhasznál
hatók lettek volna a néme
tek Jefegyv.erzésére". 

A tárgyalások lefolytatá
sa után Kudar nyomban 
visszatért Budapestre, s kül
detése minden mozzanatá
ról beszámolt Horthynak. 
A kormányzó a küldöttség 
„Moszkvába való kiutazá
sát Kudar ezredes előter
jesztése alapján elfogadta" 
- ezt megint csak Zichy írja. 
Kudar mondta ki tehát az 
áment eb')' olyan kérdésben, 
ahol egy hivatalos ~elegáció 
illegitim Utja volt a tét, mely 
megnyithatta az ország há
borúból való kiválását, 
mcgrövidíthette emberek 
millióinak szenvedéseit. 

Ismei:.ett!s, hogy a F_ara
gho Gábor vezette delegáció 
szeptember 28-án indult el 
Budapestről. A három gép
kocsi egyikén Kudar segéd
tisztjei, bizalmas emberei, 
Nyerges Pál és Korondi Bé
la utaztak, akik a misszió
hoz szükséges iratokat - így 
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talan Horthy Szta lmhoz 
írott levelét is - vitték ma
gukkal. Ők később fegyve
resen biztosították a delegá
ció határon való átjutását. 
A fegyverszüneti küldöttség 
6Któber !-jen sikeresen 
megérkezett Moszkvába , 
ahol 11-én aláírták az e lőze
tes fegyverszüneti megálla
podást. Kezdett felderenge
ni a béke halvány reménye. 

Ku_darnak a magyar bé
kekísérletben játszott szere
pe fontos tett volt. Ezzel 
nemcsak életútja csUcspont
ját érte el, de egyben beírta 
nevét a magyar történelem
be is. Tette mindezt úgyszól
ván a Gestapo orra előtt, 
akiktöl . aligha várhatott 
pardont, ha kiderül a fegy
vertársak „elárulásának" 
szándéka, az ellenséggel va-
19 kapcsolatteremtés ténye. 
0 és munkatársai még csak 
azt sem mondhatták volna, 
hogy parancsot hajtottak 
végre, hiszen annak végre
hajtását meg kellett volna· 
tagadniuk, ha ,az a katonai 
BTK-ba ütközik. Márpedig 
amit tettek, az a nácik sze
mében árulás volt, kapcso
latfelvétel az ellenséggel, s 
ezért viselniük kellett annak 
minden ódiumát. 

Kudar történelmi szere
pét méltatva hadd idézzem 
it.t a leginká.bb érintettek 
nyilatkozatait. Farngho Gá
bor, a delegáció vezetője: 
„Kudar Lajos önfeláldozó 
és bátor kiállása nél kül a 
fegyverszüneti bizottságnak 
a határon való áttevése ali~
ha sikerült volna. Az előke
szités gondossága tette lehe
tővé, hogy a Magyarország 
részére oly fontos előzetes 
fegyverszüneti egyezmény 
Moszkvában 1944. október 
11-én aláírható volt." Szent
Iványi Domokos, a delegá~ 
ció tagja: „Kudar ezre
des... mint a náciellenes 
magyar mozgalmak egyik 
fő mozgatója a magyar 
nemzetnek a legnagyobb 
szolgálatot tette." Zichy 
gróf: · „Kudar ... személyes 
kiállásával és felelősségének 
legteljesebb vállalásáva l tet
te lehetővé, a legszigorúbb 
német ellenörzés dacára, ál
landó életveszélyben, a ma
gyar-orosz fegyverszünet 
létrejöttét." 

Ezeket a béketörekvése
ket hiúsította meg az októ-

ber 15-1 nydas hatalomatve
tel. A német tankok se~ítsé
g~vel uralomra jutó Szalasi
rendszer a magyar nép tör
ténelmének legsötétebb kor
szakát, a totális fasiszta 
rémuralom időszakát jelen
ti. A Gestapo, a politikai 
rendőrség s az 1944. novem
ber l-jén létrejött Nemzeti 
Számonkérő Szervezet -ki
terjedt nyomozást kezdett a 
Horthy-féle kiu~rás körül
ményeinek vizsgalatára. En
nek során számos részlet
kérdést sikerült tisztázniuk. 
A kép azonban csak később 
állt össze, aniikor sor került 
az október 15-i események
ben szerepet játszó katonák 
és politikusok vaJlatására. 

LÉTARTÓzTATA
SOKAT 

„FOGANATOSÍT'' 

Október 15-e után Kudar 
ezredes tovább.ra is a helyén 
maradt. Az ellenállásban 
részt vevö barátai tanácsára 
döntött így. „Csak úgy tu
dok segíteni, ha bizalmat 
keltek magam iránt" -
mondta az egyik ismerősé
nek. A katona i ellenállás 
egyik vezető tisztje,- Tóth 
István szeriht Kudar azért 
maradt meg korábbi beosz
tásában, „mert ez sokkal 
több lehetőséget adott a se
gítésre, mintha illegalitás
ban bujkált volna". 

Mindenekelőtt azokat a 
szálakat igyekezett összeku
szálni, a szereplőket elbúj
tatni , akik és amelyek a 
fegyverszüneti delegációva l 
álltak kapcsolatban. Iratok
kal látta el, majd bujdosásá
ban is segítette gr. Forgách 
Antalt, akit a Gestapo ké
sőbb mé-gis elfogott, s a spi
ritus rectorral, br. Bánffy 
Dániellel együtt őrzött a Fö 
utcai börtönben. Amikor 
pedig Vörös Janos vezérez
redes, vezérkari főnök letar
tóztatásáról kellett intéz
kednie, segédtisztjét,. Ko
rondi Bela századost küldte 
le Balatonfüredre, Vörös 
nyaralójába„ Korondi ott 
elmondta Vörös János fiá
nak, Vörös Tibornak, hogy 
esze ágában sincs letartóz
tatni édesapját, söt elö akar
ja segíteni menekülését. 

A történeti források kö
zött tallózva megpróbáltam 

Az. úgynevezett Mak11ro'f· 
l11v'1 

Teleki Gllza, A Faragho
delsgáci6 tagja 

felkutatni Kudar Lajos te
vékenységét, szerepét az el
lenállásban 1944 őszén és te
lén. Ha nem is közvetlenül, 
de a két segédtisztjén ke
resztül kapcsolatban állt a 
mozgalomrrial. Az ott tevé
kenykedők részére igazolvá
nyokat, hamis_ nyílt paran
csokat juttatott; tanácsokat 
adott a konspirációs mun
kához_, ötleteke t a, cselekvés
hez. lgy ígérte meg pl. a 
„Dallam" csoportnak, hogy 
nyolc órával el őbb közli a 
Duna-hidak · tervezett föl
robbantás<it. Tudott a Fel
szabadító Bizottságról, sót 
sejthette a rájuk leselkedő 
veszélyeket is, ezért óvta a 
„Dallam" csoportot, hogy 
szervezeti leg ne olvadjanak 
össze azzal. Mindezeket se
gédtisztje, Nyerges száza
dos; alias Novák doktor ta
nácsolta, aki egyben össze
kötő volt Tartsayék felé is. 

Külön is szólni kell az 
ÁVK tisztjei, Kudar-, Nyer
ges- és ;i Kovács Pál-féle, 
amerikai indíttatású cso
port, az ún. „Dallam" cso
port kapCsolatáról, az 
együttműködésen tii! már 
csak annak okán is, mert 
rabsorsuk és pusztulásuk is 
olyan tragikusan összefonó
dott. Én csupán egyetlen 
kérdéssel szeretnék foglal
kozni: volt-e közvetlen kap
csolat Kudar és Kovács fö
hadn"agy között? Anélkül, 
hogy igényt tartanék a vé$
ső ítéletre, hadd idézzem Ja
nosi Béla 1_945. augusztus 
26-án kelt, a Hadtörténelmi 
Levéltárban fellelhető nyi
latkozatát: „Dr. Novák 
összehozta Kovácsot a vér
tanúhalált halt Kudar ezre
dessel, majd Tartsai Vilmos
sal is volt megbeszélésük." 

Eddig még senki nem ku
tatta a Görgey ellenállási 
zászlóaljat szervező Mikó 
Zoltán százados és Kudar 

Tóth-Potya István sport
vezet6, akit a nyilasok ki

végeztek 

A Görgey-zflszl6alj egyik 
szervez6)B, Mikó Zoltán 

százados 
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kapcsolatát. Ez arra az idő
szakra nyúlik vissza, amikor 
mindketten a kiugrás előké
szítésén munkálkodtak: 
Mikó a vezérkari . tisztek 
csoportjában, Kudar'a ma
ga posztján. Tény, hogy is
merték egymást, · teljes volt 
köztük a bizalom, sőt hiva
talos vonalon még valami
...,el több is lehetett, amit 
nem tudunk. Szent-Iványi 
jegyzi fel: · „A katonai ·cso
port tagjaival és az AVK
val az állandó szoros kap~ 
csolat és kölcsönös tájékoz
tatás megvolt." 

Juhász István csendőr
nyomozó így vallott később 
a rendőrségi kihallgatása: 
során. Október 15-e után 
kereste fel Kudart, akí „le
verten elmondta, hogy mi
lyen szépen előkészítettek 
mindent, de csak elmélet
ben, mert a gyakorlatban 
nem teljesülhetett". Majd 

. korábbi törekvései teljes ku
darcát látva rezignáltan így 
folytatta: „katonák va
gyunk, s amit parancsolnak, 
teljesítenünk kell . . Harcol
nunk kell az oroszok ellen, 
e1mig meghalunk, vagy eset
leg angol fogságba jutunk." 
Ugyanakkor bemutatott 
Mikó századosnak, hogy 
annak parancsát, kívánsá
gát minden esetben teljesít

.sem. 
Juhász elmondta még, 

hogy a nyilas időszakban 
csak azért szolgált tovább, 
hogy Kudarnak és Mikó
nak a hatáskörükből kike
rült Számonkérő Szervezet
ről híreket hozzon, valamin t 
„ugyanezen uraknak a kí
vánságára illegalitásban élő 
demokratikus pártvezetök
höz és KP vezetőkhöz ke
ressem az összeköttetést". 
°Itt a Rajk-Somogyi Miklós
féle kapcsolatra utal. 

A Felszabadító Bizottság 
katonai vezérkara le bukása
kor · a csendőrnyomozók 
Mikó Zoltán oda fűződő 
kapcsolatait is felfedték. 
A letartóztatást csak úgy 
kerülhette el, hogy Kudar 

-kiállt mellette, s összekever
te a nyomozás szálait, s azt 
mondta, hogy Mikó az ő 
megbízásából került oda . 
A gyanú azonban továbbra 
is rajta maradt. 

Október 15-e után Kudar 
ezredes az ellenállás tevé
keny résztvevője volt. A ma-
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ga sajátos területén tette, 
amit tehetett. Látva az el
lenállás szétzilálódását, a 
nagyarányu lebukásokat, 
bizalmas parancsot adott a 
Gestapónak dolgozó ügy
nökök felderítésére. Kudar 
a nyilas urafommal , a fasisz
ta terrorral soha„ a legkí
sebb mértékben sem azono
sult. A vesztett ügyet látvá, 
ott segített, ahol tudott. 
Foglyokat engedett el, köz
tük lengyeleket, valószíilü
leg a londoni futárvonat 
tagjait. Kapcsolatot terem
tett- többnyire áttételesen -
a Magyar Front politikai 
pártjaival, vezetőivel , több 
szakszervezettel, a Zsidóta
náccsal, ifjúsági csoportok
kal, antifasiszta személyek
kel. 

Tevékenységének egyik 
ragyogó szakasza az embe
rek mentéséhez, a humani
tárius tevékenységhez kap
csolódik. _Az adott helyzet
ben már csak itt tehette a 
legtöbbet. De ha igazak a 
böks szavak, úgy azok rá is 
igazak: Aki. egy emberéletet 
megment, az az egész embe
riséget menti meg. 

A történet önmagában is 
érdekes. 1944 vészterhes te
lén a BM-ben a nyilas befo
lyás alá került közbiztonsá
gi szervek terjedelmes listá
kat állítottak össze rendsi:e
rük ellenfeleiről. A néhány 
fennmaradt , ismert név 
alapján nyugodtan állíthat
juk, hogy ezeken nem az el
lenállás, a baloldal emberei 
- hiszen azok akkor már ré
gen illegalitásban éltek -, 
hanem a Horthy-rendszer 
exponensei, a liberális és 
konzervatív körök tagjai 
szerepeltek. 

A listák a BM-ben, s ta
lán a Számonkérőnél ké
szültek. Ezek a névsorok át
mentek Vajna Gábor bel
ügyminiszter, illetve Láday 
államtitkár irodáján, majd 
pedig Kudar kapta meg, 
hogy a . letartóztatásokat 
„foganatosítsa". Kudarnak 
volt két jó barátja, segítője, 
harcostársa, Rosner Margit 
és Kováts Istvánné. Utóbbit 
ifj. Horthy mutatta be neki, 
mint akire mindig számít
hat. Rosner Margit a bel
ügyminiszter Jaross, majd 
Vajna, illetve Láday állam
titkár titkárnője volt. E mi
nőségében kezébe kerültek a 

letartóztatandó személyek 
listái, amelyeket - Kudar 
instrukciói szerint - Kováts
néhoz továbbított. Kudar 
~egy nappal előbb - ugyan
csak Kovátsnéhoz juttatta 
el azok névsorát, akiket a 
csendőrnyomozóknak kel
lett bevinniük. Kovátsné így 
emlékezik : „Otthon olvas
tam a listán 'szereplő neve
ket. · 50 név volt felsorolva . 
Elrendeztem utcák szerint 
és elindultam . .. Éjjel 12 
órára mindegyiket értesítet
tem." 

MIKOR VITTÉK 
EL? 

Három lis.táról bizonyosan 
tudunk. A „Szabad Szó" cí
mű lap egyik, 1946-os, Ku
dar tetteit méltató cikke sze
rint ily módon legalább 650 
embert mentett meg a de
portálástól. Lehetséges, 
hogy az említetteken túl to
vábbi katonai, polgári és 
csendőr segítői is voltak. 
Bondor Vilmos főhadnagy 
azt vallja, hogy Kudar Mi
kó Zoltán századosnak is 
átadta a letartóztatandók 
névsorát, illetve közölte, 
hogy az elfogottakat hov_á 
vitték. 

Sokak mellett ily módon 
menekült meg dr. Csordás 
Elemér, Morvay Endre al
polgármester; . Ambrózy 
Gyula kabinetirodai főnök, 
az MSZDP országgyűlési 
képviselői és pártvezetői. 
Erről Szakasits Antal így 
.nyilatkozott: „A nyilas lis
tán lévő összes szociálde
mokratákat rajtam keresz
tül értesítette dr. Kováts Ist
ván egyetemi tanár felesége, 
hogy menekQljenek el az el
fogás elől , En és bátyám, 
Szakasits Arpád azonnal ér
tesítettük őket, s így sikerült 
a nyilasok elől valamennyi
üknek elrejtőzniük." 

Kudar arra is gondolt, 
hogy mentse a magyar kul
túra és irodalom neves sze
mélyiségeit a zaklatás, letar
tóztatás, a nyugatra kény
szerítés, netán a behívás 
előL Kuti József balaton
akarattyai tiszteletes mond
ta el nekem, évekkel ezelőtt, 
hogy jó barátját, Kodolányi 
János írót Kudar megbí
zottja személyesen vitte le a 
Balaton melletti községbe, 

amikor „a németek veszé
lyeztették őt". Megérkezve 
Akarattyára a nagyhatalmú 
csendőrtiszt a helyi Örs pa
rancsnokát hívatta, gondja
ira. bízva a jeles írót aZ:Zal, 
hogy személyesen felel a biz-
tonságáért. · · 

. Az· 1944 .. novemb~r l-jé
vel létrejött Nemzeti Szá
monkérő Szervezet - veze
tője Orendy Norbert ezre
des - J<atonai és politikai 
ügyekben nyomozó, ítélő és 
végrehajtó szervezet volt. 
A BM szervezeti keretei kö
zött jött létre, s egyedül a 
miniszternek, Vajna Gábor
nak volt alárendelve. Tehát 
önálló életet . élt, kikerült . 
Kudar hatóköréből. Ezt 
egyébként a Számonkérő ál
tal elkövetett gaztettek mi
att sem árt kiemelni. Hatal
ma olyan nagy volt, hogy 
még a Gestapo feje fölött is 
átnyúlt, minisztereket, tá
bornokokat. fogatott le, e.1-
lenőrizte múltjukat, jelenü
ket. Kudar befolyásának 
csökkenését mutatja, hogy 
közvetítők útján próbálko
zott megtudni, hogy milyen 
ügyek vannak a Számonké
rőnél , kiket tartóztattak le, s 
mi lett a további sorsuk. 

Ez · a félelmetes szervezet 
volt az, amely felfigyelt arra, 
hogy a letartóztatásokat fo
ganatosító emberei rendre 
kudarcot vallanak: a hosszú 
listákról jó ha egy~két em
ber került hurokra. A ka
tasztrófát mégis egy fatális 
véletlen indította el. Ko
vátsné egy nap értesítette 
Payr Hugó képviselőt, hogy 
vigyázzon, le fogják tartóz
tatni , az pedig, ahelyett 
hogy menekült volna, egy 
jobboldali barátjához for
dult : szóljon már Kovarc 
Emilnek, a totális mozgósí
tás miniszterének, hogy „ve
gyék le nevét a listáról" . 

Kovarc felhívta Láday ál
lamtitkárt, s mindketten el
csodálkoztak, hogy kívülál
lók honnan tudhatnak a lis
táról. A gyanú nyomban 
Kudárra terelődött . De ez 
nem volt elég, bizonyossá
got akartak . Kelepcét állí
tottak. A következő két 
névsor egyikét másnak ad
ták, aki az ott szereplőket 
mind le is fogta, Kudar em
bere viszont csak egyet
kettőt. Ekkor „álltak rá" , 
kezdték el Kudar figyelését. 



A dolgokat visszafelé ,.Pör
getve jutottak el az A VK 
ellenállóihoz. 

Kudar ezredes tapasztalt 
konspirátor volt. Aki egy 
életen át a csendőrmestersé
get gyakorolta, hogyne vet
te volna észre, hogy figyelik . 
Tudta, hogy veszély fenye
geti, ezért mindenekelőtt a 
családját kívánta biztonság
ba helyezni. Feleségét és két 
gyermekét gépkocsival Sár
várra menekítette. Fiai ek
kor látták utoljára. Ö maga 
pedig visszatért Budapestre. 
Barátai már előkészítették 
rejtekhelyét. Úgy volt, hogy 
december 3-án, vasárnap, a 
Lörinc pap terén lévő jezsui
ta rendházba megy, papi ru
hába öltözik, s ott várja ki a 
helyzet alakulását. A meg
beszélt időre nem ment, 
csak üzenetet hagyott, hogy 
6-ra, szerdára várják. De er
re már nem került sor. 
A dolgok váratlan fordula-
tot vettek . . 

December elején szörnyű 
katasztrófasorozat kezdő
dött. 4-én, hétfőn elfogták 
Nyergest és Korondi száza
dost, 5-én, kedden egy felje
lentés nyomán letartóztat
ták Kovács Pált, az ameri
kai hadsereg főhadnagyát. 
Ugyancsak 5-én vették őri
zetbe Kudar ezredest is. 6-
án elfogták a Kovács
csoport, azaz a „Dallam" 
maradék embereit, összesen 
47 főt. 

A történész adatok iránti 
tisztelete mondatja velem, 
hogy ezen esetben - amikor 
a dátumoknak logikai kö
vetkezménye lehet - lehetsé
ges egy másik időpont is. 
Nyerges Pál 1981. március 
9-i levelében már 5-ét adja 
meg Kudar, Korondi és 

. Nyerges letartóztatási dátu
mául. Sőt egy újabb helyen, 
1982. szeptember 30-i levele 
Kudar letartóztatását az 
övéiktől korábbra teszi. 
,,Előbb Kudart, majd a kö
vetkező napon minket tar
tóztatott le a Gestapo a Bel
ügyminisztériumban" - írja. 

Kováts Istvánné, aki e 
napokban ,kapcsolatban állt 
Kudarral, egy . keddi napot 
jelöl meg. Ez pedig decem
ber 5-e volt. 

A vitatott dátum tehát 4-
5. közé szorítható. Bizony
ságot csak akkor nyerhe
tünk, ha valamilyen k.orabe-

li forrás előkerül. A magam 
részéről a december 5-ét fo
gadnám el, hiszen 3-án, va
sárnap nem jelent meg a ta" 
lálkozón, hétfőn pedig szer
dára adta meg az új találko
zó idejét, de ott már hiába 
várták. Marad 5-e, egy ked
di nap, amikor a kopók 
utolérték. 

De a szomorú sornak ez
zel még nincs vége. Elfogták 
a listák továbbagóját, Ros
ner Margitot is. üt föltették 
egy Sopronkőhidára tartó 
vasúti szerelvényre. Lehet, 
hogy koncentrációs táborba 
vitték. Semmi nyomát nem 
leljük. 

Mikor Kudarék . bekerül
tek, ekkor már a Fő utca 
foglya volt a fegyverszüneti 
missziót tanácsoló br. Bán
ffy Dániel, majd harmad
magával bekerült a pécsi 
földbirtokos, Forgách An
tal is. 
· A letartóztatások idő

rendjének tisztázása már 
csak azért sem elhanyagol
ható, mert voltak olyan né
zetek, hogy a Kovács
csoport és Kudarék lebuká
sa között ok-okozati össze
függés van, s netán az előbb 
elfogottakat felelősség ter
helné a későbbiek sorsáért. 
Ma már teljes bizonyosság
gal kijelenthetjük, hogy a 
véletlen időbeli egybeesésen 
túl a két ügy között akkor és 
ott semmiféle összefüggés 
nem volt. Más-más szerve
zet végezte az elfogásokat, 
más és más indokkal, azaz 
két különálló ügyben tör
téntek . a letartóztatások. 
Eleinte ' az elfogottak is kü
lönböző · helyeken rabos
kodtak. A két vizsgálatot 
később sem kapcsolták ösz
sze. Sorsuk azonban a Fő 
utcai Gestapo-börtönben 
mégis találkozott, s innen 
adódhat a látszat. 

„MINDENNAP 
MEGKÍNOZTAK 

. ÖKET'' 

Kudarék letartóztatása nem 
kis mértékben megbolygat
ta az ellenállás még meglévő 
csoportjait. Egyik védence, 
a „Gyalakúti" néven ismert 
Soós Géza december 9-én 
repült el Bariba, egy Pápá
ról ellopott német felségjelű 
géppel, Jean Bentinck hol-

land főhadnagy és Hadnagy 
Domokos őrnagy társasá
gában, valamint a gép négy
fős személyzetével. Fontos 
híranyagot vittek maguk
kal. Mikó Zoltán is veszé" 
lyeztetve érezte szervezkedé
süket. Megbízta Juhász Ist
ván csendörnyomozót, 
hogy próbáljon érdeklődni 
Kudar, Nyerges és Korondi 
felől. A válasz, amit hozott, 
kétes értékű volt : „valami 
lengyel ügy miatt tartóztat
ták le" őket. 

Csohány Endre szerint 
„Kudar ezredes inkább a 
halált választotta, mintsem 
kimondja Mikó Zoltán ne
vét, mert ezzel elárulta vol
na nemcsak a Görgey-zász
lóaljat, hanem az ellenállás
nak még megmaradt műkö
dőképes polgári és katonai 
$Zervezeteit". Való igaz, 
hogy az elfogottak tartották 
m·agukat, .és semmi nyoma 
nincs annak, hogy utánuk 
korábbi kapcsolataik közül 
bárkit is letartóztattak volna. 

Ma már tudjuk, hogy Ku
darékat a Gestapo vette őri
zetbe, Vajna Gábor hozzá
járulásával, s végig a néme
tek rabságában voltak. 
Egyenesen a Fő utcába vit
ték . őket. Az ügy politikai 
természetű volt. Nem lehet 
véletlen, hogy a későbbiek
ben Gottstein örnagy, a 
Gestapo · politikai osztályá
nak vezetője ügyelt fel rájuk 
börtönükben, s végig Lem
ke Hauptschaarführer •volt. 
a föfogláruk. Kihallgatásai
kat - részben - Neugebauer 
főhadnagy folytatta le. Ku
dar szerint - írja Nyerges -
„ő Volt megbízva a Horthy
féle fegyverszüneti akció fel
derítésével". Neugebauer 
egyébként a Nagyajtai u. 9. 
sz. alatti SD részlegnél volt. 

A kihallgatások körülmé
nyei ax:ra utaltak, h9gY a né
meteket mindenekelőtt a 
fegyverszünet körülményei 
érdekelték. Talán nem is az 
ö tetteiket, hanem a mögöt
tük álló magas méltóságú 
személyek viselt dolgait sze
rették volna kideríteni. „A 
mi letartóztatásunk egyedü
li és közvetlen oka a Kudar 
és közvetve a mi részvéte
lünk a Faragho és társai ki
juttatása Moszkvába volt, 
illetve Kudar részéről a gya
korlati előkészítése ennek az 
utazásnak . .. Nem tudom, 

honnan jöttek rá, s azt Ku
dar sem tudta" - írja Nyer
ges Pál. . 

A vádoltak természetesen 
tagadtak, ködösítettek, .mel
lébeszéltek, parancsra hi
vatkoztak. Annyit ismertek 
csak el, hogy Gácsig tényleg 
elmentek, de azt már tagad
ták, hogy a határt átlépték 
volna. Azt csupán Forgách 
gróftól hallották - mQJld
ták -, hogy a fegyver:,szüneti 
bizottság átjutott. Igy re
mélték kikerülni azt a vá
dat, hogy az ellenséggel 
érintkezésbe bocsátkoztak. 

Fölényesen tagadtak, ab
ban a hitben, hogy az ese
mények koronatanúja vala
hol a Török Követségen la
pul. Hiszen jó előre figyel
meztették Forgáchot, hogy · 
bújjon el! Nyerges és Ko
rondi még időben leutazott 
Gácsra, „leadta a drótot", 
hogy az ügyben nyomozás 
kezdődött. 

Annál nagyobb volt a 
meglepetésük, amikor hal
lották, hogy egy hang For
gách Antalt szólította ki a 
szomszédos cellából. Egy 
pillanatra-megrendültek, hi
szen egész korábbi vallomá
suk arra épült, hogy For
gách szabadon van. Es most 
kiderült, hogy ő is Himmler 
„vendége". De ott volt fo
golyként br. Bánffy Dáqiel 
is, aki ugyancsak _mindent 
tagadott, mire felolvasták 
neki Vattay Antal altábor
nagy, a kormányzó katonai 
irodája főnöke vallomását. 

Az már az ellenállás tör
ténetének egy másik fejeze
te, hogy a Fő utcai börtön
ből a III. kerül:eti Kisegítő 
Katonai (Kiska) Alakulat -
benne cionista ellenállók -
hamis nyílt paranccsal két 
alkalommal is sikerrel sza
badított ki foglyokat. Azzal 
vették át az embereket, 
hogy kivégezni viszík őket. 

Az egyik kiszabadítási 
akció 1944. december 31-én 
történt. Nemcsak Forgách 
grófot, de báró Bánffyt is 
kimentették. Utóbbi írja, 
hogy „kommunisták segít
ségével megszöktem a fog
házból". Ezek az akciók, 
amelyek során 110 embert 
szabadítottak ki, a budapes
ti partizánok legmerészebb 
tettei közé tartoznak. 

'A partizánok a náluk lévő 
névsorokból szólították az 
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őrizeteseket, de csak az álta
luk ismert neveket. Azt nem 
tudjuk, hogy a listát hol és 
ki állította össze. Volt, aki a 
hívásra nem lépett ki, félve, 
hogy - mint a szitkozódó 
fegyveresek ígérték - tény
leg kivégzés lesz. Volt, aki
nek keresztnévként az ille
galitásban használt fedőne
vét említették, a?: viszont 
rögtön tudta, hogy barátok 
jötJek értük. · 

· lgy szabadult ki - mert 
rajta volt a listán - Forgách 
is, Bánffy is. Sok-sok év el
teltével Nyerges Pál már de
rűvel gondol vissza a történ
tekre: „Hogy van mégis, 
hogy a Fő utcából, tehát a 
Gestapo őrizetéből Forgá
chot sikerült kivinni és Ku
dart nem? Nem értem, de 
azt 'hiszem, már nem is fo~ 
gunk erre magyarázatot ta
lálni. De különben mélysé
gesen sértve érzem magam, 
most utólag 35 év után - írja 
1981-ben. - Hát mi ketten 
Korondival egy árva petá
kot sem értünk? Legalább 
úgy 100 ezer forintra 1gazán 
értékelhette volna · árva -
bár csak századosi - fejün
k~t a derék Ladomér." (Ti. 
Zichy Ladomér.) 

De, mint láttuk, ez a szö
kési akció sokkal bonyolul
tabb volt ennél. A három 
tisztre a Fő utcai börtönben 
embertelen szenvedések 
vártak. A hideg, ablak nél
küli épületet ágyú- és akna
belövések érték. Alig volt 
élelem; hiányzott a. takaró, 
sokan abban a ruhában va
cogtak, amelyben. bevitték 
őket. Nem volt gyógyszer, s 
a higiénia teljes hiánya mi
att betegség és járvány pusz
tított közöttük. Végül már 
vizet sem kaptak. 

Kováts Istvánné, aki 
1945-ben beszélt Kudar cel
latársá val, Dömötör Kál
mánnal, azt írja könyvében, 
hogy „mindenriap megkí
nozták őket azért, hogy 
mondják meg, ki volt a tet
testársuk. Megfogadták, 
bármi fog történni velük, 
nevünket nem mondják 
meg, rajtuk ez úgysem se
gít." 

Nyerges Pál viszont azt 
állítja, hogy sem neki, sem 
Kudarnak a németek részé
ről semmiféle bántalmazás
ban nem volt része. Márpe
dig ők végig a németek fog-
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lyai voltak. Ez az állítas. a 
hihetőbb, hiszen végtére is 
korábban -:- mondjuk így -
„kollégák" voltak. 

Kudar felesége; amikor 
hírét vette férje letartóztatá~ 
sának, Sárvárról visszatért 
Budapestre, vállalva a kö
zelgő ostrom minden meg
próbáltatását. Találkozott 
is férjével a Fő utcai börtön
ben, ahol átvette tőle jegy
gyűrűjét s a vitézi láncot. 
Tisitefotet érdemlő az a két
ségbeesett küzdelem · is, 
amelyet férje kiszabadításá
ért, majd később fiai meg
mentéséért folytatott. 

1944. december vége felé 
úgy látszott, hogy Buda 
előbb kerül szovjet kézre, 
mint a pesti oldal. A Vörös 
Hadsereg eljutott a Széll 
Kálmán (Moszkva) térig. 
Úgy látszott, hogy napokon 
belül kijutnak a Dunához. 
A Fő utcai börtön pedig a 
támadás sávjába esett. 

1 ,EZ A 
JoSÁGOS 
EMBER" 

A német vezetés ekkor úgy 
döntött; hogy a foglyokat 
áttelepítik Pestre. 1945. ja
nuár 3-án majd kétszáz 
rendőr mozgó sorfala kísé
retében a rabokat átvitték a 
Markó utcai fegyházba, de 
ott nem fogadták be őket. 
„Még a börtönnek se kel
lünk!''. - fakadt ki keserűen 
az egyik ·fogoly. 

A három tisztnek az indu
lás előtt visszaadták derék
szíját, igazolványait. Újra 
katonás külsejük lett. Ko
rondi százados ekkor a szö
kés mellett döntött . Hívta 
bajtársait is, de azok haboz
tak. Kudar attól félt , hogy 
szökése miatt családján áll
nak bosszút, Nyergesnek 
meg nem volt hová mennie. 
„Másrészt nem akartam 
Kudartól elválni. Akkor 
még fiatal és szentimentfalis 
voltam" - írja később. Ugy 
vélte, hogy egy adjutánsnak 
mindvégig főnöke oldalán a 
helye. 

Korondi egy alkalmas · 
pillanatban a Koháry utcá
ban kilépett ·a sorból, át
ment a rendőrök közt, s „le
lépett". Az örök talán észre 
sem vették, vagy nem is 
akarták. Elvégre egy ma-

gyar csendörti~ztnek abszo
lút tekintélye volt holmi ut
cán posztoló rendőrök élött. 

Korondi először rokonai
hoz ment, majd a szüntele
nül razziázó nyilasok elől a 
Böszörményi úti csendör
laktanyában bújt meg, Ott 
volt akkor beszállásolva az 
I. hadtest lókórháza, amely
nek ·vezető állatorvosa, dr. 
Kemény Armand Koröndi~ 
n~k jó ismerőse . volt. .ott 
bújt meg 1945. február 5-ig, 
amikor az alakulat teljes ál
lományával átállt a szovjet 
hadsereghez. Ott felhasznál
ták helyi ismereteit, s a 320-
as hadosztály kötelékében 
részt vett a visszamaradt 
nyilasok, német katonák, 
gestapósok felkutatásában. 
Részt vett a dunántúli nagy 
orosz támadásban is, egé
szen 1945. március 24-ig, 
amikor útnak indították 
Debrecenbe, az új magyar 
honvédséghez. Később 
mindketten - Korondi és 
Nyerges is - megkapták a 
Budapest elfoglalásáért 
adományozott szovjet em~ 
lék érmet. · 

Korondi eleinte a határ
őrségnél szolgált, ahol az 
l /b osztályt vezette, majd a 
BM-hez került . Ezredesi 
rangban a Kiképzési Osz
tály vezetője lett. A Rajk
per kapcsán - koholt vádak 
alapján - őrizetbe vették, s 
1949. október 15-én kivé
gezték. Rehabilitálására 
csak 19 55-ben került sor. 

Derék ember, jó hazafi 
l~tt az önkény áldozata. 
Orizzék emlékét bajtársa, 
Nyerges Pál szavai : „Ke
mény, határozott és ráme
nős ember volt, igen jó szel
lemi képességekkel. Sokat 
követelt beosztottjaitól, de 
ö maga is sokat teljesített." 

De térjünk vissza a Fő ut
cai foglyok szomorú mene
téhez. A Markó helyett vé
gül az Országház épületébe 
terelték őket. A főrendiház 
oldalán a kiugró szárny ab
lak nélküli termében, majd 
az alagsori óvóhelyen he
lyezték el őket. Az ott töl
tött egy hét alatt nagyon so
kat szenvedtek. Volt, hogy 
három napra csak két sült
krumplit kaptak fejenként. 
Nehéz volt elviselniük, hogy 
az ország szabadságát jelké
pező épületben, a törvények 
házában, egy idegen hata-

lom .· önkényének kiszolgál
tatva, bírósági eljárás nélkül 
szenvedtek önnön hazájuk-· 
ban. · 

Január 10-én, az esti 
órákban sorakozót rendel
tek el, s az ágyútűz alatt álló 
Lánchídon át erős kísérettel 
a várbeli Belügyminisztéri
um épületébe hajtották 
őket. A szomorú menet élén 
a „Reich" legnagyobb „di
csőségére" 12 reverendás 
pap haladt. Őket követték a 
többi őrizetesek. 

Kudar és két társa ·Úgy- · 
mond „hazatért'', hiszen ab
ban az épületegyüttesben, a 
három kapubejá:rattal ren
delkező Országház u. 28-
32. számot viselő palotá
ban, a BM ép_ületében volt 
elhelyezve az A VK is. Any
nyira otthon voltak itt, 
hogy a felszabadulás után 
Nyerges hivatali szobájá
ban, saját vaságyán vetett 
ágyat magának. 

De történetünk idején 
még rabok voltak. Az egyik . 
fogoly megjegyzi, hogy az 
„innenső", vagyis a Mátyás
templom felé eső kapunál 
álltak sorba (ez a 28. szám), 
s mentek be a palota díszte
rem alatti részébe. Egy sötét, 
ablak és szellőzés nélküli 
odúba szorították be őket, . 
ahol csak állva fértek el. Víz 
alig volt, a tisztálkodásra 
semmi lehetőség nem adó
dott. A férfiak, nők a be
adott küblire jártak. 
A szomszéd teremben is em- · 
ber-ember hátán szorongott. 
Bocsor János gyógyszerész 
megfulladt a léghiánytól. 
A körülmények csak akkor 
javultak némileg, amikor a 
foglyok száma csökkent : 
voltak, akik meghaltak, vol
tak, akiket elengedtek, illetve 
a Várpalotába vagy a Ra
detzky laktanyába vittek . 
Becslések szerint kb. 350 em
ber raboskodott itt, vagy 
„ment át" a Gestapo kezén. 

Voltak itt szovjet hadi
fogságból ·kiszabadult né
met kat0nák és más német 
őrizetesek is. Erős és jól 
szervezett kollektívát alkot
tak az idekerült franciák, a 
követség tagjai, szökött ka
tonák. De voltak itt lengye-

Dr . . Kováts Istvánné, aki 
megvitte a hírt Kudart61 
azoknak, akiket le akartak 

tartóztatni 





EGY CSENDŐR A SZABADSÁGÉRT 
lck, egy Orlando nevű olasz 
ésmás nációk'fiaiis.·lde ke
rültek a Kovács Pál vezette 

;?~~:t j=u'ár~:::~r:ci~ 
molt XIV/2 Kiska század 
178 embere. Tudunk 40 zsi
dó munkaszolgálatosról is, 
akiket a leg\·eszClyescbbhe
lycken - pl. vizhordásra -
használtak fel. Késöbb leg
többjüket agyonlőtték. 

A börtönközösség me$
szen·e:zéseben,' az élet felte
teleinek biztosításában ki
magaslóérdemei voltak Ku
dar Lajosnak. A németek 
afféle fogolybizalmiként öt 

~e~'.~~tz ;1~~~ 't~~=:~:~ 
~~~~!~~~~át~!ze'if~feé~ 
w~~~nfi~~i:r;~~· fé~ 
röhelyek elosztását . A nem
zeti vagy tá.rsadalrni csopor
tok dére megbízottakat tett. 
A zsidókat egycnran_gű társ
ként kezelte. Elsim1totta a 

~j~1~~\ .idefc~~~~s~1ti~!\a~~ 
táplálta az egym:ls iránti 
szolidaritás érzésit.Kudara 
káosz és fejetlenség helyére 
i&,yekezetl rendet teremteni. 
„ Igazi kereszténységet · ter
~tett és á raszton itt ez a 
Jóságos ember" - ezt egy 
pap, Tiefcnthaler József irja 
ró la. 

Ezen munkában Kudar 
helyetlese az ugyancsak 
közkedvelt Nyerges Pál 

6~llb:~i !zp~~~~~~~~;~~~~ 
is átvette, s biztosította ki
szabadulásuka t. 

1945. február clejCrc a 
foglyok létszáma a felére 
csökken!. A BM udvarán 
szinte naponta folytak a ki
végzések. A fÓglyok, pincc
börtönükbcn, rcmcivc hall
gatták a fclcsattano lövése
ket. Januá r 16-án lizcnhal 

.embert Jöttek agyon. Febru
ár 5-én kivégezték a Jánosi 
fivéreket. Másnap azoka t 
szólították ki az udvarra, 
akik beteget jelentettek. Ez-

:11:1tCS:IT[\~!~:t11s~r~~;~ 
zct2, Kertész Géza cs Tóth 
(Potya) István. Buda fe lsza
badulása elött , a német ki
törés napján, februá r 11 -én 
agyonlőttek 26 személyt, 
köztük sok zsidó munka
szolgálatost, akikkel koráb
ban clföldeltcttékáldozatai-
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„BUDA IS 
FELSZABA· 

DULT1" 

Józan szá.mvctések szerint 
űgy tün i k,_hogy araboknak 
mintegy negyede halt ou 
mártirhalált.Mintatisztclc
tükre fclava to ll emléktá bla 

ktz~~tc ma~~~~j:,' né~~~~a:. 
franciák, lengyelek, zsidók, 
dc volt olasz és - talán -

bo~~rbk~m,Ü1:ágnü ~~~kula-
tát, a XIV /2 Kiska sz.ázadot 

::i41·d~t~~-'~nki5r1i~0J!~ 
~j~~~~ét~t~~luökk~~lta~~ 
rös Brigád nevü csoport 11 
~~~ré1 . 178 föt ké~bb 81-

hogy leülhessek és valami 

~~ .... ~~;/~~!t~a Mr~It~f~ 
Kudart már ko rábbrOI is
merte. Az ezredes neki 
mondta cl utolsó gondola-
1ai1, igy ezeket a szavakat 
Kudarpolitikai végrendele
tének , utolsó üzenetének te
kinthetjük. Bá r ak kor még 
nem tudhalla, hogy már pe
reg a homokóra. 

.,Beszélgettünk , és ekkor 
őkijelcnte ttc, ho$ynekünk, 
magyaroknak mmdcn esz
közzel harcolnunk kell a né
met csürhe ellcn.Szintcszó
ról szóra mondom, mert ne
künk semmi közünk Hitler

már cmlitctt 26-os csopor· 
to t, köztük Kovács föhad
nagyot, ·az emlitc!I német 
orvos őrnagyo t , akit maga a 
főfoghir, Umkc . Obcr
schaarführcr lő it lc, mint á l
litólagos·orosz kémCt. 

ha A n!:r~~~ü~ü~J~~~ft:l~~ 
egyeden ·esetben sem volt, 
igy·cz a tett közönséges gyil
kosságnak minősül. A vég
rcha)tiik sem vonha!ók fele
lősscgrc - mind elhullottak 
a kitö résko r. 

Kudar megölése - ez csak 
feltételez.és - egyetlen in-

hez és a nácizmushoz. Mi 
magyarok vagyunk, és azok 
ismara<lunk,mindcn körül- tára. 
mények között . És ezzel "J{"Udar Lajost felesége ké
igyckezctt azcmbcrekbcn az sőbb égen-földön kereste. 
eröt tartani" - mondta mag- Megjelent az cxhumálások
nósz.a!agra emlékeit Zsabka ná!, kérdezte a tűlé lőke t. Dc 
Kálmán. soha, semmi megbízható 

Aztán szólitották .. Mé nyom nem került clQ. Az-
sutott a na e a t özvet- után, hogy kiszóli to tták 

orak 
ogy részt 

ki törésben. A létszámért 
Nyergesi tették felelőssé, 
mondván, hogy ha bárki 
megszökik, visszatérve ki
nyirják az egész tá rsaságot. 
A.zzalrfijukcsukták azaj tO
ka t. 

A foglyok érezték, hogi 
cljöttaszabadságórája. Mi
re egy becsempészett csá
kánnyal kibontották az aj-
10 1, az őrségnek nyoma \'C
szcu. Az cszlclcn kalandot 
~z őr?k k~zül. csak, eiy fö 
cltc tul,ak1masnap v1ssza-

~~~l~c~~~:c~~~~fI v~1':1r~: 
lyainak. 

„EMLÉKÉT NEM 
BOCSÁTJUK 

ÁRUBA" 

A történelmi igazs;ig mcgki-

d!~jaba~Ó1f.i~~ól{~~~l~uÓ 
legendákról, és a talán igaz, 
dc nem bizonyított adatok
ról is. Ehhez tudni kell, , 

~~rsz~1~t~~~n~~ot~r:c~n~~'. 
:nr.o:~i{·0;1~~~1;:1~~ 
idézi („Ugy éreztük, agyon
lőtt ék" ), nem hallgatja el . . v. 



~~!~:g'á_!i:rj~taN~·e~!~ 
fuzehem késöbb a Palo1a 
gondnokával, aki az egész 
ostromot ott éhe végig, és 
jelen volt számtalan magyar 
ésnémet katonaeltemetésé
ne! az ostrom utáni napok
ban, de nem tudott semmil 
egyesetlegcscscndörezrc· 
dcsröl. akit ott eltemettek. 
„Benyomásom az - irja 
Nyerges .1981-ben - , hogy a 
Gestapo Kudart , mint a 
konnanyzó elleni korona1a
nú1, magával akarta vinni. 
de valahol a Városmajor
ban. vagy még távolabb a 
várostól. a harcok soránel
esel\, va$y agyonlötték, mi
után a kitörést kihitástalan
nak lá1ták a németek ." 

Való igaz, a szovje1 zli rO-

~i~~~~~.~~~~~u~~rl!~ 
reSCböl csak hírmondók 
maradtak. 

A törtCnész szeme azon
ban fennakadt azelóbb idC
zclt „Várhegy alagútja k0-

~~~r~~1~~~e~~g~~z ulr:;~~ 

h.ásfényképéi láttaafalon,s 
nyilván úgy vélte, h.ogy ott 
valami rangos fasiszta tiszt 
lakik. Ouhonukatezért fel
gyüjtott:ik. s az teljesen ki
Cgett. Kudar emlékeit a 
most megalakult bizottság 
hivatott összegyújteni. bele
értve szakirOi munkásságát 
is. A törléneti kuta1ás is - az 
ismert okok folytán - eddig 
meglehetöscn mostohán 
bánt vele. 

1945 után a hivatalos 
szervek méltányolt<lk Ku
dar L~osnak a fegyverszü
net elokészitesébcn j<ltszott 
szerepét, ellenállási tényke
dését, gestapObcli fogs:i gát 
és márt irhalálát. Elpusztult 
ollhonuk helyett Kövá~O 
József föpolgarmcster b1z-
1osito11 a család részét"e la
kást. s a hátramaradottak 
nemzctgondozottak . lettek, 
Kudar rangjának k1j:iró fi
zetCssel. .A mártírhalált hah 

~~~e:11n~k~~~X~.r s~~~~~: 
bcr 7-én, posztumusz, a 
Kossuth LaJOS arcmiisával 

~szí t~~~c·~~ea;J!r lesg~~~~: 
saib - ezüst - fokozatával 
tiintcttC ki. 

'"' 14 /22 
14 / 26 
21 / 26 
5 / 13 

16 / 27 
6 / 17 

n.soo.-Ft 
63.200,· Ft 

105.000,- Fl 
47.800,· R. 
n.300.-Ft. 
68.800,- Ft 
111.700,- Fl 

1051 Budtrpeat,Dorottyautca3J .1.T.i.fon:11&-2G51,117-8348. pincéjCben rendezkedett be 
a VKF 3. sz. bírósilga . 
amely a Számonkérö fog
lyai felett is élet-halál ·ura 
volt. A nyilas párt a biró
ságba Cslki és Nidosi ,.alez
redest" dele iha. Több mis 

D<: a „fordu\at évett után, •~----------~----, 
a Rákosi-éni.ban, minden a 
visszájára fordult: aZl rót-

~átz~1~::;á;f~z!:v~tyk~e~ 
ményen felliptek a bclsö 
stabililást bomlasztó kom-

~uK1~sJ!/~~1i~~n:iee~~zn ni!: 
pok jöttek. Még a j<lradékot 

D~s:61h~z-bf~~~~1~!:1~~: :~v~~=~~;1et;; ~~~~~~ftft 
Kudar ezredesnek nincs az ellenállas tényét" - kö-

~~~~~nC:sC:yk~~~~rÚ~~ve~~- ~~1~!~ :i~=~g:,v~. :a~f~~; 
szál virágot k:tehetne. Pedig Tas községbe internálták. 
így nchczeb_ben gyógyulnak 1956-ig csak ideiglenesen
a sebek, fájóbb az emléke- gcdéllyel tartózkodhattak 
zés. Akiknek nem adatott Budapesten. A gyermekek 
meg, hogy szeretteik sírjánál egyhazi árvaházból j ártak 
állhassanak, azok testileg, iskolába . D<: ök nem a\kud-

~\~e~a~~':~~t:zno~~g=~~k -~':!1'c~éet":ie~g={iu1Afr~~ 
ezt megélhettek. Most, hogy ba. Apád emlékeból ne 
az emléktábla elkészült - akarjatok me~élni" - taní-

~::n~:S~!s~ h:ifuk h~l~~t~: to~au~~r t~j:1:~~~~~~ep 
talán könnyebb lesz a hoz- példát ad a hüségre, a haza
Zlitartozók gylisza is. szeretetre, a katonai köte-

me~ mnáe~mec:i~k i!rja~i:~~ =f1~:V::~~~~tzz ~~~ 
radtutána. lratai,személycs zetben ishclytállt tetteiért , s 
dolgai mind elpusztultak. azt senkire sem kívánta át
A lakásukba behatoló szov- hárítani kapott parancsra 

IPM-et keresők, 
FIGYELEM! 

1975 és 1990 
között 

megjelent 
összes IPM 

egy tételben eladó, 

Érdeklődni lehet: 
IMRE LÁSZLÓNt 

1042 Budapest 
IV. Lebstück M. utca 57. 

Telefon: 169-3698 

jct katona Kudar egycnru- hivatkozva • 1L _ ___________ _,., 
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Ötven éve történt, hogy a náci 
német megszállás idején Ku~ 
dar Lajos csendőr ezredest 
(posztumusz altábornagy) 
több magyar és más nemzeti
ségű. fogollya' együtt a Gesta
po kivégezte. A mártírhalált 
halt harcosok a nemzeti ellen
állási mozgalom tagjai vol
tak. Többen a Dallam fedón~ 
v4 csoporthoz tartoztak. 

nap magát a csendőr ezredest is 
elfogták. Először a Margit körúti 
honvéd fogház, majd a Fő utcai 
törvényszék, illetve a Parlament 
alagsorának foglyai voltak. 1945. 
január 11-én, 178 fogollyal 
együtt a BM várbeli épületének 
„pokolpíncéibe", a Gestapo bör
ténébe került, ahol embertelen 
szenvedések vártak rájuk. Ide 
hozták a december 5-én ·felszá
molt, legnagyobb létszámú nyu
gati, amerikai kezdeményezésre 
kiépült felderítő csoport, a Dal-

A lél évszázados tragikus ese- lam-csoport tagjait is. {Vezető- \ 
méhyre emlékezve a Belügymi- jük Kovács Pál, az amerikai had-
nisztérium, a Honvédelmi Mi- sereg főhadnagya volt.) A cso-
nisztérium és a Magyar Nemzeti porthoz tartozott Tóth (Potya) 
Ellenállási Szövetség tegnap dél- István tartalékos főhadnagy is, a 
előtt katonai tiszteletadás mellett FOTÓ: BÁNKUTJ ESZTER HM légügyi osztályának beosz-
koszorúzást, tartott ~zOrs~~g~áz ~udar, L~t~~ ~~b~. ~~~ , ~~t~('!-~. , ,tottja, .. a ,Fradi .laqdarú~óc~apatá
utca_ 28. szám ~latti __ e_m_!él<~~ll_~~- .. ~l§~ta eletetmenteffe m~g . _ nak, hajdarii híres.csatára.. . ~ _ 
náL ·· '"·: „ ., • ' '"· " ·>e· · ' ·. . Január 15-én tizenhat.Jót vé-

Kudar Lajos a soknemzetiségű vezetőj_e, k,ésöoö vez~főj~.' Kii-· 
1

gezt~k ki kÖzÜlük. Feb~á~ 5-én 
Temes megyei kisközségben, dar La1os es munkatarsa1 szer- Jánosi Ernővel és Jánosi Miklóssal 
Vingán született, 1895. novem- vezték meg a Faragh6 Gábor vezet- végeztek. Február 6-án Kertész 
ber 19-én. Gyermekfővel került te fegyverszüneti delegáció útját. Géza és Tóth (Potya) István életét 
az első világháború harcrnezejé- 1944. október 15. után kapcsolatot oltották ki. 1945. február 11-én, á 
re. Tartalékos tisztként az orosz teremtett az ellenállási mozgalom fasiszták kitörési kísérlete előtt 
és a román frontokon harcolt, 

. ahol kitűnt bátorságával és hősi- kommunista és szociáldemokrata egy huszonhat fős csoportot, 
ességével. Többször kitüntették, képviselőivel. Több száz antifa- köztük Kovács Pált és Kudar La-
1928-ban pedig vitézzé avatták. siszta személy letartóztatását aka- jost végezték ki, minden tárgya~ 

A háború után Keresztes Fischer dályozta meg az ellenállási moz- lás és bírói ítélet nélkül. Az ost
belügyminiszter felfigyelt szemé- galonunal. rom után a halottakat a környék, 
lyére és felelős beosztásba tette, A Gestapo és a nyilas nyomo- lakói szedték össze és temették 1 
majd 1941-bena BM állományápa zó szervek felfigyeltek tevé- el. Ma már azt sem tudni, hogy : 
került. 1942 szeptemberétől azAI- kenységére. 1944. december 4- hamvaik hol porladnak. 1 

lamvédelmi Központ helyettes én két munkatársát, majd más- Györkei Jenő . 
1 . 



- Ön kilencéves volt, amikor utoljára talál
kozott édesapjával, akit a Várban kivégeztek. 
Milyen emlékkép él önben róla ? 

- Nagyon jó humorú, kedves, hatá
rozott, céltudatos ember volt. Nagyon 
szerette a hazáját. Nálunk a hazaszere
tet nem szavakban, haf.lem tettekben 
ny ilvánul meg! Édesapám egész tevé
kenységével, éle tével bizonyította, 
mennyire e nemzet fia, és mennyire 
gyűlölte azt a szövetséget, amelybe be
lekényszerültünk, amelynek eredmé
nyeképpen a II. világháborút a néme
tek oldalán kellett végigcsinálnunk. 
Apám kemény ember volt, életemben 
egyszer láttam sírni. 

- Ez mikor történt? 
- A dátum rendkívül fontos: 1944. 

március 19-én! Könnyekkel a szemében 
jött haza. Nagyanyám megkérdezte: 
„Lajos! Az isten szerelmére, mi tör
tént?" A mai napig emlékszem nagya
nyám döbbent tekintetére, amikor 
apám azt válaszolta: „Most veszett el 
Magyarország! · 

- Mikor látta utoljára édesapját? 

,,Ami ezután jött, maga volt a pokol ... '' 
Beszélgetés Kudar Lajos mártírhalált halt csendőr ezredes fiávat ifj. Kudar Lajossal 

Kudar "Lajo,s csendőr ezredes, az elle'}állás mártírja 1895. november 19-én sziiletett a Temes megyei Vingán. 1942-1944 
között az Allamvédelmi Központ (A VK) helyettes vezetője, majd a vezetője volt. Nevéhez fűződik az 1944 szeptembe
rében a Faraghó Gábor vezette fegyverszüneti delegáció útjának biztosítása. A Horthy-proklamáció elhangzása után 
kapcsolatot teremt az ellenállási mozgalom, a Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt képviselái.vel. Több száz 
baloldali, antifasiszta személy letartóztatását akadályozza meg. A nyilasok azonban felfedik tevékenységét és letar
tóztatják Először a Margit körúti honvéd fogházban, a Pestvídéki Törvériyszéken: Fő utcai börtönben, majd a Parla
mentben tartják fogva. December .közepén a nyilasok átadják a Gestapm1ak; 1945. január 11-én átszállítják Budára, 
az akkori Belügyminisztérium épületeöe, majd - feltehetően - a Gestapo emberei február 11-én kivégzik. 

- November elején Sárváron köszönt 
el tőlünk, majd visszajött Budapestre. 
Amikor anyám arról értesült - nem tu
dom, honnan, hogyan - , hogy Buda
pestre visszatérő édesapámat e lfogták a 
nyilasok, kerülő úton visszaszöktünk 
az akkor már szinte ostromgyürűvel 

teljesen körülzárt fővárosba. Piliscsaba 
környékén tudtunk még bejönni, egye
nesen a Fillér utcai lakásunkba men
tünk. 

Ami az ostrom befejezése után jött, 
az maga volt a pokol!. .. Mi lent, a Fillér 
utca 1.-ben laktunk, magasföldszinti la
kásban. Az alattunk lévő fáspincéket 
alakítottuk át - nyitottuk össze - óvó
hellyé; itt zsúfolódott össze 30-40 em
ber. Ott szült ikreket a szomszédunk, 
de miután nem tudta őket táplálni, a 
kisbabák egymás után meghaltak. Mert 
nem volt mit enni: szójabab és borsó 
volt ..: jobb híján!... Vízért nem lehetett 
kimenni, J!lert minden mozgó célpont
ra lőttek! Igy aztán hólét melegítettük 
fel az udvaron, abból lett vizünk. Igaz, 
volt kutunk, de nemigen mertünk inni 

belőle! Amikor bejöttek az óvóhelyre az - Édesanyám 1945. február 12-én 
első orosz egységek - fehér köpenytvi- vagy 13-án tudta meg, hogy apámat ki
seltek -, a „nagyobb hatás" kedvéért a végezték más nemzetiségű (lengyel, 
plafonba lőttek, (németeket kerestek); francia, német stb.) fogolytársaival 
mivel azonban nem találtak, hát tovább- együtt a Belügyminisztériumnak a Vár
álltak. Aztán a következő orosz ,;társa- ban lévő akkori épületében. 
ság'' végigrabolta a lakásokat. Miután A Tildy-kormáriytól édesapám, -
valahol megtalálták szegény édesapám · posztumusz - a Magyar Szabadság Er
egyenruhás képét, fölgyújtották a laká- demrend ezüst fokozatát kapta meg, 
sunkat. (Apám ekkor már régen fogság- így édesanyámat és minket is nemzet
ban volt.) Az oroszok kihajtottak min- gondozottnak nyilvánítottak. Ez annyit 
ket az utcára. A bátyámmal együtt a jelentett, hogy az özvegyek férjük fize
PAX Gyermekotthonba kerültünk, tését kapták, az állam pedig gondosko-

dott taníttatásunkról. De ezt Rákosi amelyet Sztehló Gábor vezetett. Az a 
gyerek, aki ide bejutott, az túlélte a há- Mátyás - úgy emlékszem - 1949-ben 
ború megpróbáltatásait. Sztehló Gábor- megszüntette: aláírásával olyan levelet 
nak és munkatársainak köszönhetően kaptunk, amelynek tartalmát anyánk 

kívülről megtanította velem és a bá
az úgynevezett Gaudiopolisban - tyámmal, majd- egyszerűen- elégette. 
Örömvárosban - biztonságban lehet- _ Mi volt Rákosi levelében? 
tűnk, és tanulhattunk, amikor még a _ „Férje tevékenysége nem meríti ki 
Dunántúlon januárban folytak a har- az ellenállás tényét." Ez _ gyakorlatilag 
cok. Kis „köztársaságot" hozhattunk _azzal járt, hogy megszüntették apám 
létre, amelynek - koránál fogva - bá- fizetésének folyósítását. A történeti hű
tyám lett a „miniszterelnöke''. ség kedvéért megjegyzem: a · 60-as 

- Mikor tudták meg, hogy mi történt az években e Rákosi-határozatot semmis-
édesapjával? sé nyilvánították. 

- Úgy tudom, édesapját az exhumáláso,k 
alkalmával nem találták meg„. · · 

- A várbeli exhumálások során keres
ték apámat, de nem találták meg. Van
nak olyan „hírek", miszerint kettesével
hármasával vitték a foglyokat kihallga
tásra, és onnan nagyon kevesen kerül
tek ki élve. Mondhatnám így is: nekem 
temetetlen édesapám van! 

- Mikor került sor édesapja és más már
tírok emléktáblájának avatására a Várban, a 
BM volt épületének homlokzatán? 

- Ezt az emléktáblát 1992-ben avatták 
fel, amelyet Varga Bélának-a Nemzet
gyűlés utolsó szabadon választott elnö
kének - lehet köszönni, aki végleges 
hazatérésekor (már a repülőtéri nyilat
kozatában) követelte, hogy édesapám
nak emléket állítsanak. Tehát közel öt
venévnyi hallgatás után édesapám -
Kudar Lajos - megkapta az erkölcsi elég- • 
tételt! Az emléktábla felavatásával egy' 
időben - posztumusz - ezredesből al- '· 
.tábornaggyá léptették elő. ' 

Sári Katalin 
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K u da r Lajos csendőr ezredes 
(Vinga , 1895.XI.19 - Budapest , 1945.II .1 1 . ) 

Kudar Lajos ezredes , az ellenállás mártírja emlékét kívánja ápolni az 

a bizottság 1 amely 1992. I. 3-án alakult meg a Magyar Ellenállási Szövetség 

Zoltán u . 16.szám alatti székházá~. A irieghívottak egyöntetűen azt állapi

tották meg, hogy - ,,sajánlatosan - rosszul sáfárkodunk nemzeti értékeinkkel. 

Olyan emberekre , olyan tetteikre borult feledés az e l múlt 40 esztendőben, 

akiknek ott a helye a magyar Históriában. Közöttük van Kudar ~jos is . 

Az 6 sorsa különösen fájó . Szolgált e(!;'f rendszert 1 amelyik tragédiá-

ba t .orkolt. Az egykori szövetségesek , a németek gyilkolták meg. De nem fog.;.t 

ták, nem ismerték el a korrrnunisták sem. Csendőr tiszti múltja miatt nem 

kapott megbocsájtást. 

Ki volt ez az ember, az a hazafi, akinek életét - mint szé_,thullott mo

zaik darabjait - csak most kezdik összeszedni, feltárni, a kutató történé

szek? frott források alig vannak reá. A család dokumentwnai elégtek a budai 

ostrom során . A történeti irodalom is meglehetősen mostohán bánt vele . l'.:le

te 1 halála megannnyi rejtély , amit csak most kezdünk feltárni! 

Kud~ Lajos egy Riga- ból szá.nnaz6 gyógyszerész fia volt . Az Arad es Te-

. mesvá.r között fekvő 1 ma Román~ához tartozó Ving:a községben született . i\pja 

az 1. világháború alőtt Makóra költözött 1 a.hol patiká:t nyitott. J\ fiatal 

Kudar a 2. honvéd gyalogezredhez vonult be, s szinte gyermekfővel került be

le a háború poklába . Valószinüleg tartalékos tiszti kiképzést kapott . Az o

rosz és a román frontokon harcolt, ahol nagy bátorságról és hősiességről tett 

tanuságot. Több hadi kitúntetést érdemelt ki, köztük az 1 . és 2. O!;Ztályú 

ezüst vitéz:;ég.i. érmet . Ezek alapján 1928-ban vitézzé avatták . 

Az összeomlás és a forradalmak után , a rendteremtés sztlnd~kával a Nem -

zeti Hadseregben szolg.1.lt. 1919 júniusában a Prón.;1y század tagja . A honvéd

ségtől került át aztán a csendőrség állományába. 

A beosztások és szolgálati helyek eeész soJ·ó.t járta végig . Szec;edcn, 

Nagykátán kap beosztást , majd a BM-hez vezénylik . A ranglist<in gyorsuJ\ hala:.! 

előre. 
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legkiválóbb, legjobban ' Már 1939-ben őrnagy, majd alezredes. Mint az egyik 

képzett csendőrtiszt az ezredesi rendfokozatot is elnyeri. 

'Keresztes - Fischer belügyminiszter korán felfigyelt személyére, s 

.felelős beosztásokba teszi. 1941-ben a Központi nyomozó parancsnokság elő

álli tási osztályának vezetője, majd a nyomozó osztály törzsalosztályának 

paranc~noka lesz. 1942. VII.10-én a Központi nyomozó parancsnokság··állomá

nyából a BM-hez vezénylik, szolgálattételre. 

Ekkor már formálódott az a magas szintü állambiztonsági szervezet, a

melynek feladata az volt, hogy "a belső frontot az elkövetkező évek súlyos 

megpróbáltatásaiban biztosítsa". A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács instrukci

ói nyomán 1942.IX.4-én a honvédelmi miniszter és a belügyrrúniszter közös 

rendeletével létrejött az Államvédelmi Központ (ÁVK) nevü szervezet. Felad.a-, 

ta az állambiztonsági munka legfelsőbb szintü irányítása, koordinálása volt. 

Hatásköre kiterjedt a csendőrség, a rendőrség és a katonai hírszerzés és el

hárítás (V.VKF/2) állományára az ott folyp ügyekre. Az ÁVK nem operatív, 

hanem felső szintü irányító szervezet volt. Az ÁVK vezetője Ujszászi István 

tábornok, helyettese ~udar Lajos lett. Ujszászyt a németek 1944.III.19-e után 

letartóztatták, elhurcolták. Helyére Kuthy László ezredes lépett, bár az Á~{ 

tényleges mLmkáját Kµdar lajos irányi totta. 

Az ÁVK igyekezett megteremteni annak a Horthy, Kállay Miklós, Keresz

tes-Fischer - féle politikának a belső feltételeit, amely Hitler ellenében 
" 

is biztosítani igyekezett az ország függetlenségét, korlátozni próbálta a 

háborús részvételt, kapcsolatot tervezett a szövetséges·hatalmak felé, s 

megteremteni igyekezett - ha annak eljön a ideje - egy különbéke feltétele

it. Ennek érdekében biztosítani kellett az ország békéjét, belső rendjét. 

nyugalmát nundengéle szélsőséges - legyen az baloldali, vagy jobboldali -

törekvések ellen. 

Ez a politika - fő tendenciáiban - náciellenes, Hitler ellenes, szövet

séges barát politika volt. Nem véletlen, hogy valamennyi itt említett veze-

tő személy - Horthy, Kállay Miklós, Keresztes-Fischer, Ujszászy, Kuthy,Kudar -

a németek foglya, illetve áldozata lett. 

A Gestapo őrizetbe vette, s két hónapon át fogságban tartotta a BM IX 

(= szociális) osztálya vezetőjét, idő3 dr. Antall József miniszteri taná

csost is. ő volt a2 ide menelcUl'f: lengyel katonai és polgári személyek pat

rónu~a. A németek legfőbb v.1.<lja az volt ellene, hogy lehetővé tette solc ezer 

lengyel tiszt és katona Ny-ra történű szUkését. 
______________ ... ____ - ----------------·---·- ·- - -· 
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Antall dr. a lengyel ellenállást segítő munkája során bízvást támaszkod

hatott az ÁVK Hitler - ellenes érzelmü tisztjeire. Könyvében igy ír erről: 

A németek letartóztatták az Államvédelmi Központ vezetőjét és ennek helyet

tesét, valamint a magyar vezérkar kémelhárító osztályának parancsnokát. 

Ezek ellen az volt a vád, hogy a magyarországi lengyel ellenállási mozgalom 

futárai t hamis- magyar katonai okmányokkal látták el. " Itt Ujszászyról, Ku

darról Kádár Gyula ezredesről van szó. 
I 

1944. szeptemberére az ország válaszút elé érkezett. Az ifj. Horthy ve

zette un. "Kiugrási Iroda", s a mögöttük álló "Magyar Függetlenségi Mozgalan" 

nevü szervezet ( - ennek Kudar is vezető személyisége volt - ) a haza meg

mentése érdekében elérkezettnek látta az időt a németekkel való szakításra, 
, 

a fegyverszünet megkötésére. Ennek érdekében széleskörü politikai, katonai, 

diplomáciai intézkedések születtek. Számos szak ágazat - igy az ÁVK is - kcnk

rét feladatokat kapott. E célból keresték a kapcsolatot a szövetséges hatal

makkal, illetve az általuk tárgyaló félként megjelölt Szovjetunióval. 

Kudar Lajos és közvetlen munkatársai, illetve segédtisztjei, Nyerges 

Pál és Korondi Béla századosok készítették elő az 1944. szeptember 22-én 

utnak indított két delegációt, amelyek a fegyverszüneti feltételeket voltak 

hivatva kipuhatolni. A Náday István vezérezredes vezette küldöttség Olasz

országba repült, mig a báró Atzél Ede féle misszió a fornt vomalon át jutott 

el Moszkvába. Amikor pedig lehetőség nyílt arra, hogy a Szlovákiábm1 harcoló 

szovjet partizánok útján - repülővel - hivatalos delegációt küldjünk a fegy

verszünet megtárgyalás6.ra, Kudar ezredes dr. Török ügyvéd álnéven, inkog

nitóban,gróf Zichy Ladomér kíséretében, személyesen utazott Zólyomba, hogy 

ott ellenőrizze a biztonsági feltételeket, s előkészitse Horthy megbízottai -

nak moszkvai útját. Ez a delegáció,a Faraghó Gábor altábornagy vezette kül

döttség, kötötte meg 1944. október 11-én az un. ideiglenes f eGyYerszüneti 
egyezményt. Ez fontos, történelrru jelentőségü tett volt. 

Ezeket a béketörekvéseket keresztezte az október 15-ei nyilas puc~, a 

Szálasi féle fasiszta hatalom átvétel. Ezt követően a németek nagy erővel 
nyomoztak a békemissziók és a Horthy - féle kiugrás körülményeinek feltárá

sára, a "vétkesek" elfogására. Kudar továbbra is a helyén rn.:i.radt, mert adott 

beosztásáb.:i.n rendkívül sokat tehetett. Segítette az ellenállást, a politik.:U 

üldözötteket. Több esetben eljutatta az ellenó.llási mozgalomhoz, illetve a 

demokratikus pártokhoz,· a Mo.gyar Front vezetőihez, azon szemclyek névsortl~ 
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akiket a nyomozó szervek le akartak tartóztatni. Igy sokszáz ember életét 

mentette meg . 

Kapcsolatot teremtett a Magyar Frontba tömörűlt 5 politikai párttal 1 

illetve azok vezetőivel, több szakszervezettel (pl. a MF1·10SZ-al)., a zsi

dótanácsot, ifjúsági csoportokat, néme~ellenes személyekkel. Találkozott 

Kovács Pállal az amerikai hadsereg főhadnagyával, aki Budapesten létrehozta 

a 11Dallam11 fedőnevü ·illegális csoportot. Ezuton fontos informáci ók jutottak 

el a szövetségesekhez. 

A Gestapo 1 az SD és a magyar nyomozó szervek ekkor már figyelték Kudar 

és mW1katársai tevékenységét . Lebukásukat mégis egy ostoba véletlen inditot-
, 

ta el : az egyik személy, akit értesítettek a várható l etartóztatásokról, a 

nyilasokhoz fordult, mentesitését kérve. Azokat a dolgokat visszafelé pörget

ve , eljutottak az ÁVK ellenállóihoz. 

1944. december 4-én elfogták Nyerges és Korondi századosokat, másn~~ 

pedig Kudar ezredest. Vallatások, fárasztó kiha l lgatások sora következet-: . 

Megjárták a Fő utcai Gastapó börtönt, ahonnan f ogolytársaival együtt a Mar
kó utcába vitték őket; - itt szökött meg Korondi Bél a . . A következő stáció 

az Országház alagsora volt, ahonnan 1945. I.11-én a BM várbeli épületének 

pincéjébe, az un. 11pokolpincébe11 került a 178 fogoly . Ez akkor a Gestapó 

börtön volt. Itt embert el en szenvedések vártak r ájuk. A sors különös fin

t ora , hogy pincebörtönillc f el ett, az Országház u . . 32-hen a I I I. emeleten 

voltak az ÁVK hivatal i helyiségei i s . 

A BM pi ncébe kerültek a dec . 5--én f elsz.::ímolt 11 Dal l am" csoport emberei 

is . El fogták Kovács főhadnagyot is . Ma már bizonyítható , hogy az időbeli 

egybeesés ellenére sermü oksági összefüggés nincs Kud.::i..rék és " D.:i.l l om11 

szervezet lebukása között. 

A 11 pokolpince 11 börtönlcözöss.égének megszervezésében, az élet elemi 

f eltételeinek biztosításában kimagasl ó érdemei voltak Kudar Lajos e::::re<les

nek . Affé l e f ogolybizalmiként ő tárgyalt a németekli.:el, s azok látható.J.I1 

r espekt álták r.::i.ng ját, személyét . Megszervezte a szükös élelem igélzsá_gos 

porciózását, a vN használat.:it, e. f érűl1 P. lyelc el •' :.~t.-is;.ít . A nemzeti var;y 

t ársadalmi fogoly csoportok élére megbízo ttaka t tet t, a káo:::; z; és f eje tlen

ség helyére igyekezett rendet ter emteni. Ez s o\<s7,or a t úlélés elemi felté

tele volt szá.rnukr a . Ezen mw1ldl..;.:111 helye ttc~; , · .J. r.:ibok által ugy~1ÚGY li'-iz-
~- ,-.. 1 ! . ~- f - - ..., - „_ ·- n ~~ 1 , . ~ '1 .L 
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Kudarékkal a Gestapó részéról bizonyos Neugebauer főhadnagy f oglalko

zott. Ő hallgatta ki Kudart, Nyergest és Korondit is. Rendesen bánt velük, 

hiszen pár héttel előbb még kollégák voltak. A németeket ~óleg a kiugrás 

és a Horthy proklamáció körülményei érdekelték • . 
Február elejére. a foglyok létszáma felére csökkent. Voltak akiket el

engedtek. A BM udvarán ugyanakkor szinte naponta voltak kivégzések. 

1945.január 16-án 16 embert lőttek agyon. A betegeket is sorra likvidálták. 

Február 5-én ~cryonlótték a Jánosi fivéreket. Másnap a két ismert sportve

zető, Kertész qéza és Tóth-Potya Istv~ halt mártírhalált. Buda,felszaba

dulása előtt a német körözés napján, február 11-én agyonlőtték azt a 26 

zsidó mWlkaszolgálatost akik ott kisegítő munkát végezve tanui voltak gaz

tetteik.nek. Kiszólitották börtönükből Kovács Pál főhadnagyot és Kudar ez

redest és ügyükben nem volt sem tárgyalás, sem itélet. Távozásuk előtt az 

első emeleti szobák egyikében agyonlőtték őket. Ez a tett minden jogot nél

külöző közönséges nyilkoss6.g volt. 

lgy halt hősi halált a magyar ellenállás ezen két kiemelkedő sz~mélyi

sége. Az ostrom után a halottakat a környékbeli lakosok szedték össze, temet· 

ték el. Ők is jeltelen sirba, kerültek, a család soha nem múló bánatára. 

Kudar Lajos élete szép pé~dát ad a hűségre, a hazaszeretetre, a ka

tonai kötelesség teljesitésére, és áldozatvállalásra. Ezt kívánta méltányol

ni a Magyar Köztársaság, amikor 1947-ben az ellenállásban kifejtett tevé~ 

kenységéért :..... posztwnusz - a Szabadság Rend ezüst, egyben a legmagasabb, f o -

kozatával tüntette ki. 

De a "fordulat éve" után mindez semnivé lett. Azt róttcik fel neki, hogy 

az erőszakszervezetek keményen felléptek a ko11unwüsta szervezkedések ellen 

is. lgy a Kudar családra nehéz napok jöttek. Özvegye nyugdíját megvonták, 

vagyonukat elvették. Tas községbe kellett távozniuk. A gyermekek árveház

ból jártak iskolába. 

Az ellenállási mozgalom történetének ku bitása is sokáig elfeledkezett 

róla. Elsó1<ént az ~ 987-ben mcgjelente tett kislexikon rnél tatta ncvé t, te t

tei t. 
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Emberi kvalitásai, az újkori magyar történelemben játszott kiemelkedő sze-
. . 

repe 'révén kívánatos lenne, hogy a közfigyelem, a sajtó, a tudomáynos ku-

tatás újra foglalkozzon vele. Hogy emlékét óvjuk és meg.őrizzük. Iránt a 

és családja iránti, már soha nem pótolható megkésett elism'e~ésként. 

Ezt a célt kívánja szolgálni a most létrejött Kudar Lajos emlékbizott

ság is. 

Budapest, 1992. január 10. 

~· ~~c.-t. 
Gaz s i József 

Budapest 

Kapás u. 48. V/1. 
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Tel: 201-0630 
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Az ellenállási mozgalom lapjairól ... 

Ki volt Kudar ezredes? 
Az. ellenállás mártírja, Kudar La

jos csendőr ezredes emlékét kívánja 
ápolni az a bizottság, amely 1992. ja
nuár 3-án alakult meg a Magyar El
lenállási Szövetség székházában. A 
meghívonak egyöntettien azt állapí
tották meg, hogy - sajnálatosan -
rosszul sáfárkodunk nemzeti értéke
inkkel: olyan emberekre, olyan tette
ikre borult feledés az elmúlt 40 esz
tendőben, akiknek on a helye a ma
gyar históriában. 

Közöttük van Kudar Lajos is. Az 
ő sorsa különösen fájó: szolgált egy 
rendszert, amelyik tragédiába tor
kollt. Az egykori szövetségesek, a 
németek gyilkolták meg. De nem fo
gadták, nem ismerték el a kommunis
ták sem: csendőrtisztí múltja mian 
nem kapott megbocsátást. 
(Tiszteletére e · héten, csütörtökön 
emlékünnepséget rendeznek, s az 
Országház u. 28. sz. alatt emléktáblát 
helyeznek el -A szerk.) 

létrejött az Államvédelmi Központ 
(Á VK) nevű szervezet vezetője Uj
szászy István tábornok, helyettese Ku
dar Lajos lett. Ujszászyt a németek· 
1944. március 19-e után letartóztatták., 
elhurcolták, helyére Kuthy László ez
redes lépett, bár az ÁVK tényleges 
munkáját Kudar Lajos irányította. 

Az Á VK igyekezett megteremte
ni annak a Horthy-, Kállay Miklós-. 
Keresztes-Fischer-féle politikának a 

Ki volt ez az ember? Ki volt az a 
h~.µi1 ~~k-~le~t- ~int s7'éthullon .. 
mozaik darabjait -~ -csak mósfl<ezdil<- .. „. ---- ----~-- -~ .. -· ·'· --
Összeszedni, feltárni a kutató történé
szek? Írott források alig vannak reá. A 
család dokumentumai elégtek a budai 
0Strom során, a történeti irodalom is 
meglehetősen mostohán bánt vele, 
élete, halála megannyi rejtély. 

. Kudar Lajos egy gyógyszerész 
fia volt. Az Arad és Temesvár kö
zött · fekvő, ma Romániához tartozó 
Vinga községben született. Apja az 
első világháború előtt Makóra köl
tözött, ahol patikát nyitott. A fiatal 
Kudar a 2. honvéd gyalogezredhez 
vonult be, s szinte gyermekfővel ke
rült beie a háború poklába. Valószí
n~lég tartalékos tiszti kiképzést ka· 
pott. Az orosz és a román frontokon 
harcolt, ahol nagy bátorságról és hő
siességről tett tanúságot. Több hadi 
kítüntetést érdemelt ki, köztük az 1. 
és 2. osztályú ezüst vitézségi érmet. 
Ezek alapján 1928"ban vitézzé 
avatták. · 

A honvédségtől keriilt áta csend~ 
6rség állományába, a beosztások és 
sz0lgálati helyek egész sorát járta vé· 
gig. Szegeden, Nagykátán szolgált; 
majd a BM-hez vezényelték. A rang
listán gyorsan haladt előre. Már 1_939-
bé;ln őrnagy, majd alezredes, ezredes. 
Keresztes-Fischer belügyminiszter 
korán felfigyelt személyére, s felelős 
beosztásokba teszi. 1941-ben a köz
portti nyomozó parancsnokság előállí
tási osztályának vezetője,'majd a nyo- · 
mozó osztály tötzsalosztályának pa
rartcsnoka. A legfelsőbb honvédelmi 
tanács instrukciói nyomán 1942 szep
temberét>en a honvédelmi miniszter és 
a belügyminiszter közös rendeletével 

Alexandra Poroschiv 
szoborterve 

bels6 feltételeit, amely Hitler ellené
ben is biztosítani igyekezett az ország 
függetlenségét, korlátozni próbálta a 
háborús részvételt, s megtereqiteni 
igyekezett - ha annak eljön az ideje -
egy különbéke feltételeit. Ennek ér
dekében biztosítani kellett az ország 
békéjét, belső rendjét, nyugalmát 
mindenféle szélsőséges törekvések 
ellen. Ez a politika - fő tendenciáiban 
- náciellenes, Hitler-ellenes, szövet
ségesbatát politika volt; nem vélet
len, hogy valamennyi vezető személy 
- köztük Kudar is - a németek foglya, 
illetve áldozata len. (A Gestapo őri~ 
zetbe vette, s két hónapon át fogság
ban tartotta a BM IX. - szociális -
osztálya vezetőjét, idős dr. Antall 
József miniszteri tapácsost-is. Ó volt 
az ide m~nekült lengyel k;itonai és 
'polgári személyek patrónusa: a né
metek legfőbb vádja az volt ellene, 
hogy lehetővé tette sok ezer lengyel 
tiszt és katona Nyugatra történő 
szökését.) · 

1944 szeptemberére az ország 
válaszút elé érkezett. Az ifj. Horthy 
vezette ún. ,,Kiugrási Iroda", s a mö
göttük álló „Magyar Függetlenségi 
Mozgalom" nevű szervezet - ennek 
Kudar is vezető személyisége volt -
a haza megmentése érdekében elér
kezettnek látta az időt a németekkel 

való szakításra, a fegyverszünet 11-én a B~1 ~-árbeli épületének pin-
megkötésére. Ennek érdekében szé- céjébe. JZ ún. „pokolpincébe" kertilt 
leskörií politikai, katonai, diplomáci- a r -g fogoly. Ez akkor a Gestapo-
ai intézkedések születtek, sz.árnos börtön volt. Itt embertelen szenvedé-
szakágazat - így az Á VK is - k0ni- sd: \"á.."1:lk rájuk; a pokolpince bör-
rét feladatokat kapott. Kudar Lajos. ror&özösségének megszervezésében. 
és közvetlen munkaWsai. ~ 5le- az aet elew.i feltételeinek biztosítá-: 
gédtisztjei. 'N~rJn Pál és Korondi sál:ml bm&gasló érdemei voltak Ku..: 
Béla száz:adDsok: itvík:Pék dó az dar Lajos e.z:reóesnd.. Afféle fogofy-
1944. grp«embet 22-ái úmK. indi- bi::DltnitiM ó tárgy-ah a némelellel. 
too tél dc1egációt, amelyek a fegy- s azok. lirbatóan rnpeltállíik aagjá4 
verszüneti feltételeket voltak hivatva személyét. 
kipuhatolni. A Náday István vezérez- Február elejére a foglyok létszá~ 
redes vezette küldöttség Olaszor- ma felére csökkent. Volt.ak akiket el" 
szágba repült, míg a báró Atzél Ede- engedtek. A BM udvarán ugyanak~· 
féle misszió a frontvonalon át jutott kor szinte naponta voltak kivégzé-
el MoszkVába. Amikor pedig lehető- sek. 1945. januái 16-án 16 embert 
ség nyílt arra, hogy a Szlovákiában lőttek agyon. A betegeket is sorra 
harcoló szovjet partizánok útján - re- 1.ihidál:.fr. Február 5-én agyoolótték 
pülővel - hivatalos delegációt küld- a Jánosi füérekeL Másnap a két is-
jünk a fegyverszünet megtárgyalásá- men sponvezetó, Kertész Géza" és 
ra, Kudar ezredes dr. Török iigy'l'éd Tóth-Potya István halt mártírhalált. 
álnéven, inkognitóban - gróf Zichy Buda felszabadulása el6tt a német. 
Ladomér kíséretében - személyesen körözés napján. február 11-én agyon-
utazon Zólyomba. hogy ott ellenóriz- lőnék azt a 26 zsidó muok.aszolgála-1 
ze a biztonsági feltételeket, s elóké- tost, akik ott kisegító munkát végcz-

~--~"!!eHO!:thy-·trteg~ama.kmoszk,__ .. Ve.laO.Úi:Ymtak_ga~~t!.~~~Jg§~ 
vai útját. Ez a delegáció - a F aragho lították börtönükből Kovács Pál fő-
Gábor altábornagy vezette küldött- hadnagyoiés Kudarezredest, ügyük-
ség - kötötte meg 1944. október 11- bennem volt sem tárgyalás, sem íté-
én az ún. ideiglenes fegyverszüneti let: az első emeleti szobák egyikében, 
egyezményt. . agyonlőtték őket. Ez a tett min_den 

Ezeket a béketörekvéseket ke- jogot néL1<ülöz6 . közönséges gyil-
resztezte az október 15-i nyilas kosság volt! Az ostrom után a halotta-
puccs, a Szálasi-féle fasiszta hata- kat a környékbeli lakosok szedlék 
lomátvétel. Kudar továbbra is a he- össze, temették el - ók is jeltelen sírba 
lyén maradt, mert beosztásában rend- kerül tek, a család soha nem múló 
kívül sokat tehetett. Segítette az elle- bánatára. 
nállást, a politikai üldözötteket; több Kudar Lajos élete szép példát ad a 
esetben eljutana az ellenállási mozga- hűségre, a hazaszeretetre, a katonai 
lomhoz, illetve a demokratikus pár- kötelesség teljesítésére és áldozatvál-
tokhoz, a Magyar Front vezetőinek lalásra. Ezt kívánta méltányolni a 
azon személyek névsorát, akiket a Magyar Köztársaság, amikor 1947-
nyomozó szervek le akartak tartóztat~ ben az ellenállásban kifejtett tevé- 1 
ni. Így soksl.áz ember életét mentette kenységéért - posztumusz - a Sza-
meg. Kapcsolatot teremtett a Magyar badság Érdemrend ezüst, egyben a 
Frontba tömörtilt öt politikai párttal, legmagasabb fokozatával tüntette kj., 
illetve azok vezet6ivel, több szak- De a „fordulat éve" után mindez sem" 
szervezettel, a zsidótanáccsal, ifjúsá- mivé lett. Azt rótták fel neki, hogy az 
gi csoportokkal, németellenes szemé- erőszakszervezetek keményen fellép-
lyekkeL Találkozott Kovács Pállal, az tek a kommunista szervezkedések el-
amerikai hadsereg főhadnagyával, len is. Így a Kudar családra nehéz na-
aki Budapesten létrehozta a „Dallam" pok jöttek: özvegye nyugdíját meg, 
fedőnevG illegális csoportot. vonták, vagyonukat elvették. Tas kö~ 

A Gestapo, az SD és a magyar zségbe kellett távozniuk. A gyenne-
nyomozó szervek ekkor már figyel- kek árvaházból jártak iskolába. Az el-
ték Kudar és munkatársai tevékeny- lenállási mozgalom történetének kti-

. ségét. 1944. december 4-én elfogták tatása is sokáig elfeledkezett róla; el-
Nyerges és Korondi sl.ázadost, más- sóként az 1987-ben megjelentetett 
nap pedig Kudar ezredest. Vallatá- kislexikon méltatta nevét, tetteit. Em-
sok, fárasztó kihallgatások sora kö- beri kvalitásai, az újkori magyar tör-
vetkezett. Megjárták a Fő utcai Ges- ténelemben játszott kiemelkedő sze.-
tapo-börtönt, ahonnan fogolytársai- repe révén kívánatos lenne, hogy a 
val együtt a Markó utcába vitték közfigyelem, a tudományos kutatás 
őket; innen szökött meg Korondi Bé- újra foglalkozzon vele. · 
la. A következő stáció az Országház dr. Gazsi József · 
alagsora vólt, ahonnan 1945. január hadtörténész 


	Kudar Lajos ezredes ph altbny
	Kudar Lajos, vitéz, csendőr ezredes, posztumusz altábornagy

	Kudar mellekletek
	Binder1
	Kudar
	Kudar0001
	Kudar1
	Kudar0002
	Kudar2
	Kudar0003
	Kudar3
	Kudar0004
	Kudar4
	Kudar0005
	Kudar5
	Kudar0006
	Kudar0007
	Kudar0008
	Kudar0009
	Kudar0010
	Kudar0011
	Kudar0012
	Kudar0013
	Kudar0015
	Kudar0016

	Nezopont 1992.03.18


