
gynökök, kémek, politikai játsz-
mák és egy hálójukba ragadt
szerelmespár. Így foglalhatjuk

össze Tumbász Ákos történetét, aki az
1956-os forradalom lánglelkű költője,
a magyar szabadságküzdelmek új Pe-
tőfije lehetett volna. Szabadság és sze-
relem kézen fogva járt rövid életében,
azonban a hatalom nem hagyhatta,
hogy irodalmi alkotásokban őrizze ezt
a tüzet. Elhallgattatta még azelőtt,
hogy rátalált volna saját hangjára, vagy
eldönthette volna, hogy melyiket ál-
dozza fel a másikért: a szabadságot
vagy a szerelmet.

APA ÉS FIA

1953. július 4. történelmi fordulatot
ígért a korábbi évek során totális ter-
rort elszenvedő Magyarországnak:
megkezdte regnálását az első Nagy
Imre-kormány. Az ország sztálinizá-
lása és Rákosi rémuralma által megkín-
zott magyar társadalom egy pillanatig
reménykedhetett abban, hogy végre
megszabadul a mérhetetlen terror
okozta szenvedéstől, de a várt cezúra
elmaradt. Már az első Nagy Imre-kor-
mány idején bebizonyosodott, hogy az
„emberarcú szocializmus” megterem-
tése, vagyis a rendszer megreformá-
lása lehetetlen, hiszen a kommuniz-
mus eszméje nem egyeztethető össze
a humanizmussal. 

A folytonosság megmutatkozott a
megfélemlítés és az állami erőszak
szimbólumaként működő politikai
rendőrség munkájában is. A legszim-
bolikusabb bizonyíték erre egy alig 18
éves fiatalember, Tumbász Ákos sorsa:
Nagy Imre kormányra lépésének nap-
ján őrizetbe vették azzal a koholt vád-
dal, hogy országos összeesküvést szer-
vezett és terrorcselekményt készített
elő a népi demokrácia megdöntésének
szándékával.

Tumbász Ákos 1935. április 9-én
született. Születése előtt édesapja gim -
náziumi magyartanárként dolgozott,
1935-től tisztségviselő lett különböző
minisztériumokban, majd az államosí-
tások után nagyvállalatoknál helyezke-
dett el adminisztrátorként. Nem sok-
kal fia letartóztatása előtt, 1953 janu-
árjában idegösszeomlást kapott és
ideggyógyintézetbe került. Soha nem
fog már kiderülni, hogy az apa beteg-
sége mennyiben volt köthető a rette-
gés uralta hétköznapokhoz. Nem tud-
hatjuk, de a korabeli viszonyokat is-
merve joggal feltételezhetjük, hogy

„A fegyverek sötét torkából az elmúlás ugat. A levegŒ
száguldó acéllal van teli. Süvölt, sziszeg az ÁVH-s gép-

pisztolyok magja; míg monoton kattog, vijjogva freccsen a hó-
dító tankjainak kurta sorozata” – Budapesti életkép 1956 no-
vemberébŒl. E háborús borzalmat idézŒ sorok írója egy 21
éves fiatalember, Tumbász Ákos. Fiatalkora ellenére több
életre elég szenvedés állt ekkor már mögötte. 

A húszas évei küszöbén járó férfi a forradalom nap-
jaiban, háromévnyi raboskodás után szabadult Vácról,

és nem habozott azonnal a szabadságharc mellé állni. Bár
a fegyveres összecsapásokban tevékenyen nem vett részt,
jobbára csak Œrséget látott el, mégis kivégezték. Nem tar-
tozott a forradalom egyik csoportjának irányítói vagy hang-
adói közé sem, mégsem kerülte el az akasztófát. Mit tett e
vézna, börtönökben meggyötört fiú, ami miatt a hatalom
bitorlói jobbnak látták kioltani az életét? Egyáltalán: mit kö-
vethetett el egy tizenéves gyerek, amiért már 1953-ban tíz
év fegyházbüntetést mértek rá? 

Szerette a hazáját, és hitt a szabadság eszméjében,
ennyi akkoriban éppen elég volt ahhoz, hogy a hata-

lom veszélyes ellenségévé váljon. Egy lánglelkı ifjú, költŒi
vénával megáldva. Egy világmegváltó álmokat dédelgetŒ
kamasz. Ez volt Tumbász Ákos. Az Œ rövid és nyílegyenes
életútjáról szól ez az írás. Egy út, amely kitérŒ nélkül tartott
a vesztŒhely felé…

BORVENDÉG ZSUZSANNA

„Ãk már nem élnek, csupán az emlékük…”

„Bınük csupán az volt, hogy fegyvert ragadtak
És vallották magukat igaz, hı magyarnak.” 

TUMBÁSZ ÁKOS
útja az akasztófáig

Ü
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munkahelyén folyamatos atrocitások-
nak lehetett kitéve polgári-keresztény
értékrendje és humán műveltsége
miatt. A vizsgálati jegyzőkönyvekben
nincs utalás arra vonatkozóan sem,
hogy az apa betegségének mekkora
szerepe volt a fiú későbbi tevékenysé-
gében, rendszerellenességében, de biz-
tos komoly nyomot hagyott személyi-
ségének alakulásában. 

Ákos a kommunista párt hatalmát
idegenkedve szemlélte, a szovjet had-
seregre megszállóként tekintett, és
meggyőződését csak erősítette, hogy
értelmiségi származása miatt már gyer-
mekként megbélyegezték. Középisko-
lai tanulmányait kénytelen volt félbe-
szakítani, nem tehette le az érettségit.
Segédmunkásként próbálta kiegészí-
teni a család jövedelmét, 1951 január-
jától letartóztatásáig több munkahe-
lyen is megfordult, és alkalmi mun -
kákat is elvállalt. Végül 1953. február
27-én sikerült elhelyezkednie a Mecha -
ni kai Műveknél mint segédmunkás, le-
tartóztatásáig ott dolgozott. A gyár ha-
diüzemként is funkcionált, civil profilja
mellett tüzérségi lőszereket, taposóak-
nákat szereltek itt össze, ennek a Tum-
bász elleni vádak felépítésénél kiemelt
jelentősége lett, hiszen az államvéde-
lem nyomozati eredményei szerint
könnyűszerrel hozzá tudott férni a se-
lejtezésre szánt alapanyagokhoz.

„BÍZZATOK A MAGYAR FÖLD
LEGYÃZHETETLENSÉGÉBEN!”

Vitathatatlan, hogy Tumbász szemben
állt a kommunista párt vezette állam-
hatalommal, és ennek hangot is adott,
ellenállása azonban jelentéktelennek
tűnő diákcsínyekben nyilvánult meg.
Már középiskolás korában rendszerel-
lenes verseket írt a füzeteibe, a Szabad
Népben megjelenő propagandarigmu-
sokat átfordította ellentétes értelmű
versikékké, és cetlikre, csokoládépapí-
rokra firkálgatta le őket. Az iskola
kényszerű elhagyása után kicsit komo-
lyabbá vált ellenzéki magatartása, és
barátaival röpcédulaszövegeket fogal-
mazott, amelyeknek terjesztésére már
nem kerülhetett sor. Magukat Magyar
Nemzeti Ellenállási Mozgalomnak ne-
vezték – legalábbis a kihallgatási jegy-
zőkönyvek szerint, amelyekből nem
derül ki egyértelműen, hogy az elneve-
zés valóban tőlük származik-e, vagy az
államvédelem adta a szájukba a kihall-
gatások során. Egy lefoglalt röpcédula
szövege a következő volt:

„Magyar Értelmiség!
Szeretett hazánk közel egy évtizedes el-
nyomatásban sínylődik. Ne legyetek te-
kintettel saját érdekeitekre, egyéni jólé-
tetekre. Felekezeti és világnézeti különb-
ség nélkül teremtsétek meg a nemzeti
egységet! Szövetkezzetek a parasztság-
gal és a munkásosztállyal! Közel van
már az az idő, hogy lerázzuk a népünk -
re nehezedő rabláncot. Bízzatok a ma-
gyar föld legyőzhetetlenségében, a ma-
gyar ember forró hazaszeretetében!”

A röpcédula önmagában kevés volt
egy megtorló per lefolytatásához, na-
gyobb méretű, lehetőleg nemzetközi
szintű szervezkedést igyekeztek ková-
csolni az ügyből. 1953. július 1-jén egy
ügynök jelentette az államvédelemnek,
hogy a Mechanikai Műveknél egy fiata-
lokból álló csoport rendszerellenes ki-
jelentéseket tett, vagyis a szerv olvasa-
tában: szervezkedik. A hálózati jelentés
szerint Tumbász és barátai július 4-re
terrorcselekményt készítettek elő: meg
akarták rongálni a Kerepesi úton lévő
vasúti hidat. Az eredeti irat sajnos nem
maradt fenn, csak az arról készített ösz-
szefoglaló jelentés, így nem tudhatjuk
pontosan, hogy a fiatalokat feljelentő
ügynök, Valkai Dénes valóban megfo-
galmazta-e ezeket a vádakat, vagy csu-
pán a röpcédulák megszövegezéséről
tett bejelentést, és a terrorcselekmény
előkészülete az ÁVH fikciója volt. 

Az adott nap estéjén valóban a Kere-
pesi úton, a vasúti híd környékén tar-
toztatták le Tumbász Ákost, Szabó Ist-
vánt és Kotmanovczky Istvánt, de
ahhoz képest, hogy állítólag a híd fel-
robbantására készültek, nem volt náluk
robbanóanyag. A szocializmus éber
őrei nek azonban nem okozott hosszú
fejtörést az ellentmondások feloldása:
Tumbász csak tervezte, hogy munkahe-
lyén beszerzi a szükséges alapanyago-
kat a híd felrobbantásához, de ezt a
megbeszélt időre nem tudta végrehaj-
tani, így tervüket módosították, és
pusztán a hidat biztosító rendőrt akar-
ták meggyilkolni, fegyverét és egyenru-
háját megszerezni. Az államvédelem
szerint céljuk ezzel az volt, hogy bizo-
nyítsák az őket támogató amerikaiak-
nak: a szándékuk komoly. Mi sem volt
a szerv számára természetesebb, mint
hogy a három suhanc mögött az Ame-
rikai Egyesült Államok titkosszolgálata,
illetve hadserege áll, amelyeknek dön-
téshozói nyilván keresve sem találhat-
tak volna alkalmasabb csoportot a bel -
ső ellenállás megszervezésére és a kom-
munista blokk meggyengítésére. 

A vád hihetőbbé tétele érdekében
további személyeket is belekevertek az
ügybe. Varga Györgyöt már néhány
órával Tumbászék letartóztatása után
őrizetbe vették, ő kapta az összekötő
szerepét a csoport és az amerikai kö-
vetség között. A középkorú férfi több
nyelven beszélt, és az ÁVH információi
szerint a háború után a Szövetséges El-
lenőrző Bizottság amerikai küldöttsé-
gének dolgozott, majd 1948-ban inter-
nálták. Rajta kívül kapcsolatba hoztak
még a fiatalokkal néhány olyan embert,
akiket foglalkozásuk vagy származásuk
miatt eredendően ellenségesnek nyil-
vánítottak. Az ő tudásuk és tapasztala-
tuk volt hivatott pótolni azokat az el-
engedhetetlen feltételeket, amelyek
nélkül egy nemzetközi fegyveres össze-
esküvésnek még a terve is gyenge lába-
kon állt volna, nemhogy maga az ösz-
szeesküvés megvalósítása. A koncep-
ció szerint a Nemzeti Ellenállási Moz-
galomnak elnevezett csoport a Hősök
terét és az akkori Sztálin teret (ké-
sőbb: Engels tér, ma: Erzsébet tér) ter-
vezte elfoglalni, ahol az amerikai va-
dászgépek leszállhattak volna, és a raj-
tuk érkezett katonák segítségével át-
vették volna a hatalmat.

Tumbász a kihallgatások során elis-
merte az összeesküvés szervezésének
vádját, bár eleinte igyekezett azokat a
pontokat tagadni, amelyek jelentős
mértékben súlyosbíthatták az ítéletet.
A vizsgálati jegyzőkönyvekből nem tud-
juk rekonstruálni, hogy alkalmaztak-e
a vallatások során fizikai erőszakot a fi-
úval szemben, de azt tudjuk, hogy édes-
anyja további sorsával megzsarolták.
Vallomásaiban nyomon lehet követni a
fokozatos megtörést, ahogy szépen sor-
ban mindent beismert, amit a szájába
kívántak adni. Egyetlen állítása mellett
tartott ki végig: a szervezkedésre utasí-
tást nem kapott, azt saját elhatározásá-
ból végezte, vagyis nem adta meg a
szervnek a lehetőséget ar ra, hogy egy
felső kapcsolat megnevezésével egy na-
gyobb ívű összeesküvésbe tudják őt és
társait bevonni. Talán az életét men-
tette meg ez a határozottság, azonban
a büntetése így is súlyos volt.

1954. március 24-én tárgyalták ügyü -
ket Olti Vilmos vezetésével a Fővárosi
Bíróságon. Tumbász Ákost a népi de-
mokratikus államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés kezdeményezé-
séért és vezetéséért 10 év börtönre és
teljes vagyonelkobzásra ítélték. A má -
sik öt vádlottra 1–4 évig terjedő sza-
badságvesztést mértek, illetve Varga
György ítéletét másodfokon súlyosbí-
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tották: öt év letöltendő börtönbünte-
tést szabtak ki rá.

Tumbász Ákos az elkövetkező éve-
ket az államvédelem börtöneiben töl-
tötte, férfivá válása tehát rendkívül
szélsőséges környezetben következett
be. Várpalotán és Vácon teltek rabsága
napjai, rabtársainak többsége a Grősz
József kalocsai érsek ellen lefolytatott
koncepciós eljárás, illetve az egyházi
méltóság meghurcoltatásához köt-
hető szatellitperek áldozata volt. Míg-
nem 1956. október 27-én megnyílt a
váci börtön kapuja…

„SZABADSÁG, SZERELEM…”

Budapestre érkezése után Tumbász
legsürgetőbb feladata az volt, hogy hi-
vatalos okmányokat szerezzen magá-
nak. Október 30-án jelentkezett a VIII.
kerületi rendőrségen, ahonnan tovább-
irányították a helyi tanácshoz. Itt azt
javasolták neki, hogy csatlakozzon a
szervezés alatt álló nemzetőrséghez,
és akkor egyből kiállítanak neki egy
nemzetőr-igazolványt. November 1-
jétől osztották be nemzetőrként járőr-
szolgálatra, illetve élelmiszer-beszer-
zésre, ettől az időponttól kezdve ren-
delkezett fegyverrel is. 

Vallomása szerint komolyabb fegy-
verhasználatra nem került sor, csak őr-
séget látott el, és november 4. után
sem keveredett tűzpárbajba – ezt
egyéb  ként a nyomozók sem kérdője-
lezték meg. A második szovjet katonai
intervenció után még két napig a Vaj-
dahunyad utcai központban volt né-
hány nemzetőrtársával együtt, majd
tetőkön át menekülve jutott el a Jáz-
min utcai iskola épületéhez, ahol az
egykori rabtársa, László Béla irányítása
alatt álló, néhány fős ellenálló csoport-
hoz csatlakozott. November 9-én tet-
ték le a fegyvert.

A szabad elvonulás után igyekezett
normális kerékvágásba terelni életét. A
forradalom napjaiban feltámadt re-
mény elvesztése keserű ürességet ha-
gyott ugyan maga után – amely érzést
igyekezett is papírra vetni –, de a sze-
mélyes szabadsága megmaradt. Tum-
bász három év raboskodás után szaba-
don élhetett, és igyekezett mindent
megtenni azért, hogy ez így is marad-
jon. Felkeresett egy ügyvédet, aki meg-
ígérte, hogy elrendezi függőben lévő
ügyeit, és nem kell visszamennie a bör-
tönbe, azonban lépéseket mégsem tett
ennek érdekében. Tumbász végül maga
jelentkezett a Fővárosi Bíróságnál, ahol

kapott egy ideiglenes szabadlábra he-
lyezési igazolást, és 1957 januárjában
törvényességi óvást adott be korábbi
ítélete ellen a Legfelsőbb Bírósághoz.

A normális élet biztosításához ál-
lásra és jövedelemre is szüksége volt,
így a bíróságtól kapott papír birtoká-
ban munka után nézett. Sikerült elhe-
lyezkednie segédmunkásként, de fél-
behagyott gimnáziumi tanulmányait
is folytatni kívánta. Szeretett volna le-
érettségizni, ezért keresett valakit, aki
magánúton felkészíti a záróvizsgára.
Egykori rabtársa, Lakos Endre lelkész
beajánlotta őt Forró Mariannának, egy
fiatal vegyészmérnök lánynak.

Marianna néhány évvel idősebb volt
Ákosnál, 1928-ban született. Édesapja
a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fém-
műveknél dolgozott cégvezetőként
1944-ig, amikor zsidó származása
miatt elbocsátották a vállalattól. A há-
ború után rövid időre visszakapta állá-
sát, azonban hamarosan újra távozni
kényszerült, és a továbbiakban egy tég-
lagyárban látott el revizori feladatot.
A lány 1950-ben vegyészmérnöki dip-
lomát szerzett, és a MÁVAG laborató-
riumában kapott munkát. Katolikus,
mélyen hívő és vallását rendszeresen
gyakorló ember volt, akit az ötvenes
évek elején szintén elért a Rákosi-ter-
ror. Polgári származása és megingat-
hatatlan istenhite miatt a rendszer
számára eredendően ellenségnek mi-
nősült. A Bulányi György által szerve-
zett bázisközösségek elleni nyomozás
során Forró Marianna is az ÁVH ke-
zére került, miután lelki atyját és gyón-
tatóját, Juhász Miklós piarista szerze-
test letartóztatták. 

A huszonéves fiatal lány csak úgy tu-
dott megmenekülni az ÁVH börtönei-
nek poklától, hogy aláírt egy beszerve-
zési nyilatkozatot, amelyben arra vállal-
kozott, hogy „Asztalos Ilona” fedőné-
ven jelentéseket fog adni a – politikai
rendőrség nyelvezetén – „klerikális re-
akcióban” szerepet vállaló ismerőseiről,
vagyis a különböző egyházi és vallási
közösségekbe járó barátairól. A Marian-
nától kizsarolt aláírás azonban értékte-
lenné vált a szerv számára, mert a lány
szabadlábra kerülése után azonnal el-
mondta mindenkinek, hogy beszervez-
ték. Valószínűleg soha nem írt semmit
az államvédelem számára, de ha mégis,
az tökéletesen használhatatlan volt a
hatalom számára, ugyanis a forradalom
kitörése előtt már megfogalmaztak egy
javaslatot, hogy mint áruló ügynököt
és egy illegálisan működő egyházi cso-
port tagját felelősségre vonják. 

Hamarosan újra vizsgálati fogság-
ban találta magát kémkedés vádjával,
amelyből semmit sem értett, hiszen
semmiféle kémcsoportnak nem volt
tagja, senki nem kérte fel adatgyűj-
tésre, nem is állt kapcsolatban külföldi
szervezettel, amelynek információkat
szolgáltathatott volna, mindössze
annyi történt vele, hogy megismerte
élete egyetlen szerelmét.

1956 novemberében oktatni kezdett
egy börtönviselt fiút kémiára, fizikára
és algebrára, és a közös tanulásokból
nagyon hamar gyengéd szerelem bon-
takozott ki: 1957. február 27-én Tum-
bász Ákos eljegyezte Mariannát. A kö -
zös jövő tervezgetése helyett azonban
bujkálás várt rájuk. A beadott törvé-
nyességi óvás dacára 1957. március 1-
jén Tumbászt kereste a rendőrség édes-
anyja lakásán, hogy hátralévő bünte-
tése letöltésére visszaszállítsák a bör-
tönbe. A fiú illegalitásba vonult.

AZ ÁLLAMVÉDELEM JÁTSZMÁI

A következő egy év a menekülés, az ál-
landó rettegés időszaka lett. Tumbász
Ákos azt gondolta, hogy korábbi ítéle-
tének akarnak érvényt szerezni, pusz-
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Tumbász Ákos 
1935–1959

Segédmunkás, adminisztrátor, 1953-
ban letartóztatták és a GrŒsz-per
egyik mellékperében tízévi börtönbün-
tetésre ítélték. 1956. október 27-én
szabadult a váci börtönbŒl. Budapes-
ten csatlakozott a VIII. kerületi felke-
lŒkhöz. November 4. után részt vett a
Corvin köz környéki harcokban. 1957-
tŒl illegalitásban élt. 1958 februárjá-
ban tartóztatták le, elsŒ fokon élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélték,
amit másodfokon halálbüntetésre sú-
lyosbítottak.
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tán ezért üldözi őt a
rendőrség, pedig a hát-
térben sötét erők moz-
gatták az események
szálait.

Tumbászt könnyűszerrel letartóz-
tathatták volna, hiszen ügynökjelen-
tések útján többnyire nyomon tudták
követni, éppen hol tartózkodik, mit
csinál. A cél azonban az volt, hogy
újabb bűncselekményt bizonyíthassa-
nak rá, mintegy igazolásául annak,
hogy a szabadságharc résztvevői kö-
zött nagy számban voltak illegálisan
szabadult fegyencek, „deklasszált” ele-
mek. Igyekeztek köztörvényes bűncse-
lekményeket a forradalmárok nyakába
varrni, és nem politikai okokból el-
ítélni őket. 

Tumbász Ákos forradalom alatti cse-
lekményéből nehéz lett volna komoly
törvényi tényállást faragni, hiszen még
tűzharcba sem keveredett. Legfeljebb
tiltott fegyverviselést lehetett volna a
terhére felróni, a legitimációt kereső
hatalom számára azonban ez kevés
volt. A fennmaradt dokumentumok-
ból kirajzolódó történet a sztálini kon-
cepciós perek egy egészen kifinomult
változatát tárja elénk: a fikció és a va-
lóság hátborzongatóan bizarr ötvöze-
tét, amelyben nem egyszerűen a meg-
történt eseményeket értékelték hami-
san – mint a megtorlás pereinek több-
ségében –, hanem következetesen
hozzáigazították a valóságot az általuk
kívánt eredményhez. Mindezt nem
utólag tették, hanem a történések fo-
lyamatában, ügynökök segítségével.

Tumbász Ákos naivan hitt abban,
hogy nem kell visszamennie a bör-
tönbe, így eszébe sem jutott, hogy kül-
földre meneküljön. Még akkor sem

kért segítséget a szökéshez, amikor
Nyugatról illegálisan hazaérkezett régi
rabtársa, Bartakovics József azzal a
megbízatással, hogy egykori politikai
elítélteket cikkek írására buzdítson.
Tumbász átadta néhány írását Barta-
kovicsnak, amelyek Tinódi álnéven
meg is jelentek az egyik emigráns fo-
lyóiratban, a Nemzetőrben.

Bartakovics Czermann Lajoson ke-
resztül vette fel a kapcsolatot Tum-
bász Ákossal, aki szintén rabtársuk
volt Várpalotán és Vácott. Czermannt
a Grősz-per egyik mellékperében, a
Papp Ervin és társai ellen indított eljá-
rásban ítélték 15 év börtönbüntetésre
1951-ben, nem sokkal azután, hogy ki-
zárták a jogi karról. Ő is a forradalom
alatt hagyta el a börtönt. A fegyveres
harcokban nem vett részt, azonban
november 3-án egykori rabtársaival
megalakította a Keresztény Világné-
zetű Volt Politikai Foglyok Szövetsé-
gét. A párt bejegyzésére vagy bármi-
lyen más cselekményre már nem ju-
tott idő. A szovjet intervenció derékba
törte terveiket. Czermannt 1957. július
5-én őrizetbe vették, hogy hátralévő
büntetését letöltse. Letartóztatása
előtt azonban még akaratán kívül elin-
dított egy lavinát, amely végül többed-
magával bitófára juttatta.

A forradalom alatt az államvédelmi
állomány nagy része szétszéledt, mi-
után Nagy Imre október 28-án hivata-
losan bejelentette az ÁVH felszámolá-
sát, de a politikai rendőrség újjászerve-
zése gőzerővel folyt november 4. után.
Bármennyire is demoralizálódott a
szervezet, arról gondoskodott, hogy a
forradalom vérbe fojtását követő idő-
szak menekültáradatába csempészve
Nyugatra juttassa saját ügynökeit.

Ezek nek az embereknek elsődleges fel-
adata a kint élő magyar emigrációba
való beépülés volt, de az első időszak-
ban nemcsak információszerzésre és
bomlasztásra használták őket, hanem
fontos szerepet kaptak a megtorlások
lebonyolításában is. F. Nagy Csaba 1956.
november 23-án hagyta el az országot.
Egykori rabtársai úgy tudták, ember-
csempészéssel foglalkozik, és ennek
megfelelően gyakran lépi át a magyar–
osztrák határt, így üzeneteket is bíztak
rá. Valójában azonban nem mozogha-
tott volna oly könnyen a nyugati gye-
pűn, ha a hivatalos szervek nem bizto-
sítják számára a szabad közlekedést.

F. Nagy Csaba közvetlenül a háború
után felvételét kérte a politikai rend-
őrséghez, de 1947-ben elbocsátották,
mert többször ittasan randalírozott,
hivatali hatalmával visszaélt, csem -
pész árukkal kereskedett, végül az egy-
kori államvédelmi alhadnagy maga is
az ÁVH börtönébe került: hét és fél év
szabadságvesztésre ítélték. A börtön-
ben „kiváló munkát végzett”, bár őrei
szerint kissé túl is teljesítette feladatát,
ugyanis miután 1955. április 10-én hi-
vatalosan is beszervezték a fogda-
ügynöki hálózatba, hajlamos volt arra,
hogy a cellatársait rábírja a „vallomás-
tételre még akkor is, ha az a vallomás
nem fedi a valóságot”. Érdemei elisme-
réséül 1956 nyarán kegyelemben ré-
szesítették, de a kapcsolat az ügynök
és a belügy között nem szakadt meg.

A forradalom után „Szilvási” fedő-
névvel dobták át Ausztriába, ahol a
nyugati magyar emigráció megfigye-
lése volt a feladata. 1957 áprilisában
megkereste őt Bécsben Lengyel Alfonz,
és felkérte, hogy Magyarországra érke-
zése alkalmával szervezze be régi ba-
rátait – elsősorban Czermann Lajost –
olyan információk gyűjtésére, ame-
lyekre az ENSZ magyar ügyet tárgyaló
bizottságának szüksége lehet. F. Nagy
megbízatása kiváló alkalmat nyújtott
a Belügyminisztériumnak arra, hogy
egy nemzetközi összeesküvést leplez-
zen le.

Czermann felismerte Lengyel Al-
fonz kézírását a „Szilvási” által átadott
levélen, így nem kételkedett az ügy -
nök megbízhatóságában, azonban alig
egy hónappal később visszavitték a
börtönbe, hátralévő büntetése letölté-
sére. Feltehetően az állambiztonság
osztályai közötti rossz kommunikáció
volt ennek az oka, hiszen a letartózta-
tással megnehezítették a tervezett
akció megvalósulását. Az ügynöknek
új célszemélyt kellett keresnie. F. Nagy
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végül Lukács Lászlót, szintén Lengyel
Alfonz egy korábbi várpalotai rabtár-
sát kérte fel az adatgyűjtés megszerve-
zésére. Lukács László a Csepel Vas- és
Fémművek munkástanácsának egyik
meghatározó vezetője volt a forrada-
lom után, így a hatalomnak minden
oka megvolt arra, hogy ellenségként
tekintsen rá. F. Naggyal még Czermann
lakásán ismerkedett össze, ahol egyál-
talán nem zárkózott el annak lehető-
ségétől, hogy adatokat küldjön az
ENSZ számára. 

Lukács László tudott arról, hogy
Tumbász szökésben van, és már Nyu-
gatra menekülne, ha lehetősége lenne
rá. F. Nagy embercsempész hírében
állt, így Lukács joggal gondolhatta,
hogy segítségére lehet a fiatal fiúnak,
összehozta hát őket 1957 júliusában.
F. Nagy határozottan elhárította Tum-
bász kérését, nem ez volt ugyanis a fel-
adata. A BM egyre sürgetőbben köve-
telte tőle, hogy szervezze neg a kém-
hálózatot, így az ügynök inkább adat-
gyűjtésre szólította fel a fiút. Tumbász
nem vállalkozott erre, viszont néhány
írását átadta F. Nagy Csabának, hogy
juttassa el azokat a Nemzetőrnek.

„ÖKÖLBE SZORÍTOTT KÉZZEL
HALLGATUNK ÉS VÁRUNK…”

Tumbász 1957 tavaszától elsősorban
menyasszonyánál húzta meg magát,
de alkalomszerűen más barátok is me-
nedéket nyújtottak számára. Az ifjú
szerelmesek szerették volna kapcsola-
tukat Isten és ember előtt is megpecsé-
telni, azonban Tumbász körözése
miatt hivatalosan nem kelhettek egybe.
Végül 1957. május elején Forró Mari-
anna gyóntatója, Terebesi Tibor eskette
őket össze titokban, abban a lakásban,
ahol éppen bujkáltak. Polgári esküvő-
ről egyelőre szó sem lehetett, Tumbász
még személyi igazolvánnyal sem ren-
delkezett. Megélhetésüket Marianna
igyekezett biztosítani, Tumbászhoz
egyszer jutott el 1500 forint a Nemzet -
őr szerkesztőségéből a kiküldött cik-
kek fejében, feltehetően F. Nagy Csaba
közreműködésével. Helyzetét egyre re-
ménytelenebbnek ítélte meg, az egyet-
len kiút a menekülés volt.

1957 szeptemberének elején „Szil-
vási” megbízói utasításának megfele-
lően azzal az ajánlattal jelent meg,
hogy hajlandó Tumbászt Nyugatra
szöktetni, azonban csak a fiút vinné,
menyasszonyáról szó sem lehet. Eb -
ben a formában a fiú nem volt hajlan -

dó élni a lehetőséggel. Nem tudhatjuk,
mi motiválta az ügynök valódi megbí-
zóit, vagyis az állambiztonságot, hogy
megcsillantották Tumbász előtt a szö-
kés lehetőségét. Talán mindössze arról
volt szó, hogy biztosak voltak abban,
a fiú nem fogja itthon hagyni szerel-
mét, így különösebb kockázatot nem
vállaltak az ajánlattal, viszont növelték
az ügynökbe vetett bizalmat. Az
ügynöki hálózat eredményes munká-
ját valóban nem bízták a véletlenre:
1957 őszén az összekötő mellé több új
ügynököt is bevezettek.

Horváth Dezső szintén a Papp Ervin
és társai ellen indított eljárás egyik
vádlottja volt, akárcsak Czermann La -
jos. F. Nagy első megjelenésekor Czer-
mann őt is elhívta a lakására, ahol
Horváth határozottan elutasította
Lengyel Alfonz felkérését. Visszautasí-
tásával azonban nem tudott tá vol ma-
radni a történésektől, a szerv őt is fel-
használta a kémcsoport kiépítésénél.
1957 júniusában preventív őri zetbe
vették, és a Kozma utcai fogházban fo-
lyamatos kihallgatása során részletes
vallomást tett Czermann, Lukács és
Tumbász forradalom alatti és utáni te-
vékenységéről. A cél az volt, hogy rá -
ijesszenek: vagy együttműködik velük,
vagy újra a börtönben találja magát.
Horváth az előző megoldást válasz-
totta, és „Kovács Péter” fedőnéven az
állambiztonság ügynöke lett. Közvet-
len feladata az volt, hogy bevezesse a
csoportba a szerv által már korábban
beszervezett László Bélát, aki Corvin-
közi felkelőként sok egykori harcostár-
sára tett már terhelő vallomást, és fel
akarták használni Tumbászék ellen is.

Horváth Dezső 1957. november 8-
án szabadult a letartóztatásból, felada-

tának teljesítését azzal
kezdte, hogy felkereste
Czermann Lajos felesé-
gét, akinek elmondta,
hogy meggondolta ma -
gát, mégis szeretne részt vállalni Len-
gyel Alfonz megbízatásában. Kérte, se-
gítsen neki a kapcsolat megteremtésé-
ben. Lukács László lelkesedése 1957
késő őszére erősen megcsappant, nem
remélte, hogy bármi értelme lehet az
adatgyűjtésnek, Tumbász Ákos pedig
egyáltalán nem is foglalkozott ilyesmi-
vel. Horváthnak tehát a provokációban
is segítenie kellett F. Nagy Csabát. Mi -
vel Tumbász számára a legfontosabb
kérdés egy hamis személyi igazolvány
beszerzése volt, amellyel szabadabban
mozoghatott volna a városban, a szerv
eljuttatott számára egyet. Horváth
Dezső azzal a féligazsággal építette be
László Bélát Tumbászék köreibe, hogy
Lászlónak van egy megbízható kapcso-
lata a rendőrségnél, akin keresztül
hamis igazolványhoz tud jutni. A fedett
akcióval a politikai rendőrség azt sze-
rette volna elérni, hogy a szabadabb
mozgási lehetőségnek köszönhetően
Tumbász vég re aktívabban vegyen
részt annak a kémcsoportnak a mun-
kájában, amely  nek létéről fogalma sem
volt. Számításuk nem jött be, a provo-
kációt folytatni kellett.

Lukács egyre sürgetőbb felszólítá-
sokat kapott F. Nagy Csabától, és Hor-
váth Dezső is azt hangoztatta, hogy
nem azért kockáztattak a hamis sze-
mélyi megszerzésével, hogy Tumbász
kivonja magát a munkából. Lukács a
nyomásnak engedve többször felke-
reste a fiút, elmondta, hogy László
Béla és Horváth Dezső gazembernek
tartja, amiért nem viszonozza a segít-
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séget, azonban minden rábeszélés hiá-
bavalónak bizonyult. További ígérete-
ket kapott, felajánlották, hogy segítik
szökését, ha szerepet vállal a kémke-
désben, de Tumbász hajthatatlan ma-
radt. Pusztán abba egyezett bele, hogy
sikeres disszidálása esetén küldeményt
szállít egy megadott címre. A szök -
tetésre azonban nem került sor.

Végül decemberben egy este Lukács
elhívta a fiút Csepelre. Nem közölte
vele, pontosan mik a tervei, csak egy
kis segítséget kért tőle. Tumbász a
fémmű bejárata előtt várakozott Lu-
kácsra, amíg az elintézett valamit oda-
bent. Végül egy csomagot adott át a
fiú nak azzal a kéréssel, hogy egy ideig
őrizze azt meg. Tumbász Ákos nem
tudta pontosan, mi van a csomagban.
Néhány nap után Lukács jelentkezett
nála, elvitte a rejtélyes holmit F. Nagy
Csabához, és úgy tüntette fel mint hír-
szerzési szempontból fontos informá-
ciókat tartalmazó dokumentumot.

A tárgyalás során végzetes bizonyíték-
ként szolgáló híranyag nem volt más,
mint a csepeli üzem belső használatú
telefonkönyve. 

Bár a szocialista Magyarország ipari
titkairól sokat nem árultak el az abban
szereplő adatok, a kirendelt szakértő,
vagyis Lóránt Endre, a Kohó- és Gép-
ipari Minisztérium párttitkára szerint

mégis alkalmas volt arra, hogy kikövet-
keztessék belőle a gyár szervezeti fel-
építését. A hírszerzés emberei engedé-
lyezték F. Nagy Csabának, hogy a te -
lefonkönyvet valóban Nyugatra vigye,
feltehetően kevésbé találták a népi de-
mokráciára nézve veszélyesnek az ab -
ban található információkat. A vizsgá-
lati anyaghoz bizonyítékként a telefon-
könyv egy másik példányát csatolták.

„MINT DURVA ÖKÖL VÁGOTT
BELÉNK A MEZTELEN VALÓ”

Tumbász Ákos a csepeli kaland után
már nem találkozott Lukáccsal. A ha -
mis személyi igazolvány birtokában
1958 elején menyasszonyával bejelent-
keztek a helyi tanácsnál a polgári há-
zasságkötés reményében, azonban ki-
derült, hogy az anyakönyvvezetőnek
kötelessége értesíteni a rendőrséget
minden tervezett esküvőről. A kérel-
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müket így nem adták be, joggal féltek
a lebukástól.

Helyzetük annyira tarthatatlan volt,
hogy elhatározták, nem várnak tovább.
Rájöttek, hogy nem számíthatnak sem
F. Nagy Csaba, sem Horváth Dezső vagy
László Béla segítségére, egyedül kell
megszervezniük szökésüket. Az állam-
biztonsági tisztek ügynöki jelentések
alapján tudtak a szándékukról, így dön-
teniük kellett: vagy megelégszenek az
eddig összegyűjtött bizonyítékokkal,
és letartóztatják Tumbászt, vagy koc-
káztatják annak lehetőségét, hogy vég-
leg kiengedik a karmaik közül. Nem
vállalták a kockázatot: Tumbász Ákos
ellen 1958. február 10-én kiadták a kö-
rözési parancsot.

Január végén a fiatal pár néhány
napra a Börzsönybe utazott, azzal a
szándékkal, hogy ott nyomokat hagyva
maguk után elhitessék az állambizton-
ság nyomozóival, ott bujkáltak a szö-
kést megelőzően, és ezzel mentesítsék
barátaikat a várható felelősségre vonás
alól. Ezt követően a déli határ volt a cél,
el akartak jutni Tumbász nővéréhez,
aki Jugoszláviában élt. Február 21-én
érkeztek Szegedre, majd éjszaka Móra-
halom közelében sikeresen átjutottak
a határsávon. Jelentkeztek a helyi milí-
ciánál, ahol kihallgatták őket, majd két
nappal később, február 24-én átadták
a szökevényeket a magyar hatóságnak.
A sorsuk megpecsételődött.

Mivel körözést csak a fiúra adtak ki,
Mariannát szabadon engedték. Ügyvé-
det keresett Budapesten, és vele együtt
érkezett vissza Kiskunhalasra. Szeret-
ték volna, ha tiltott határátlépésük
ügyében a megyei ügyészségre továb-
bítják az iratokat, ehhez azonban az
egyértelmű jóakarat kevés volt. Utasí-
tás érkezett a fővárosból, hogy mind-
kettejüket a Katonai Ügyészségre kell
szállítani. A meglepetés azonban csak
ezután következett. A tiltott határátlé-
pés bűntette mintegy mellékes szál lett
a továbbiakban, kémkedés vádjával von-
ták őket nyomozás alá. Forró Marianna
is előzetes őrizetben találta magát.

A kihallgatásuk megkezdésével pár-
huzamosan a „kémcsoport” többi tag-
ját is letartóztatták. Az utolsó pilla -
natban az állambiztonság még meg-
próbálkozott több szereplő további
kompromittálásával, hogy konkrét bi-
zonyítékuk is legyen kémadatok kiszol-
gáltatásáról, azonban az akció nem járt
sikerrel. A perdöntő bizonyíték, amely
gyakorlatilag az egyetlen adunak szá-
mított a politikai rendőrség kezében,
a csepeli telefonkönyv maradt.

Tumbász Ákos rendíthetetlen jel-
leme a kihallgatások során is megmu-
tatkozott. Nem volt hajlandó senkire
sem terhelő vallomást tenni, kizárólag
olyan személyek nevét említette, akik-
ről tudta, hogy már biztonságban van-
nak külföldön. A hamis személyi iga-
zolvány megszerzését Bartakovics Jó-
zsef tettének tulajdonította – vagyis
még a BM ügynökeit is védte, nem tud -
va azok valós hátteréről –, de az eskü-
vőjük részleteit sem volt hajlandó el-
árulni. A forradalom alatti cselekmé-
nyeiről is nagyon szűkszavúan beszélt,
neveket alig említett. Jól látható, hogy
csak fokozatosan volt hajlandó konk-
rétumokat mondani, akkor, amikor
már biztos volt benne, hogy felesleges
hazudnia, a szerv ismeri a részleteket.

A koncepció kész volt, a letartózta-
tások és a kihallgatások rövid idő alatt
megtörténtek. 1958. június 23-án már
átadták a nyomozati iratokat a Buda-
pesti Katonai Ügyészségnek. Kilenc
gyanúsított ellen emeltek vádat, az
ügyben szereplő ügynökök számára
azonban legendát gyártottak, vagyis hi-
vatalosan leválasztották ügyüket a Lu-
kács László és társai elleni nyomozás-
ról, és körözési parancsot adtak ki el-
lenük. Kivonásuk alibije a szökés volt.

„SZERETTEM VOLNA MÉG ÉLNI…”

Tumbász Ákos a letartóztatása után
tisztában volt azzal, hogy súlyos bün-
tetést fog kapni, újra hosszú évekre el-
nyelik őt a börtönfalak. Menyasszonya
azonban büntetlen előéletű volt, a til-
tott határátlépésen, illetve a feljelen-
tési kötelezettség elmulasztásán kívül
más terhelőt nem hozhattak fel ellene,
így Tumbász legfőbb célja az lett, hogy
megmentse szerelmét. Az állambizton-
sági tisztek hamar felismerték a fiata-
lok gyenge pontját: kihallgatásuk so -
rán az egymás iránt érzett szerelmü-
ket használták fel ellenük.

A Budapesti Katonai Bíróság 1958.
szeptember 30-án és október 1-jén tár-
gyalta az ügyüket Csohány László had-
bíró százados vezetésével. Lukács Lász-
lót mint a per elsőrendű vádlottját ha-
lálra, Czermann Lajost és Tumbász
Ákost életfogytig tartó szabadságvesz-
tésre ítélték. Tumbászra szervezkedés-
ben való tevékeny részvételért és bűn-
segédi minőségben elkövetett hűtlen-
ség miatt szabták ki a büntetést. Forró
Marianna ellen valóban nem fogalmaz-
tak meg súlyosabb vádakat, mint ami -
re számítani lehetett, de még így is két

év letöltendő szabadságvesztést mér-
tek rá. A Legfelsőbb Bíróság Sömjén
György őrnagy elnökletével elutasí-
totta a fellebbezéseket, illetve egészen
pontosan az ügyvédek visszavonták az
enyhítésért beadott kérvényeiket, az
ügyész pedig elfogadta az elsőfokú íté-
letet – bár eredetileg halált kért Tum-
bászra –, így az elsőfokú ítélet 1959. ja-
nuár 7-én jogerőre emelkedett. Lukács
Lászlót 1959. január 13-án kivégezték.

A két fiatal elszakadt egymástól, de
azzal a hittel vonultak celláik falai közé,
hogy a távoli jövő még közös boldogsá-
got tartogathat számukra. Forró Mari-
anna egészen szabadulásáig nem is
tudta, hogy ez a reménysugár milyen
hamar kihunyt. A forradalom leverése
utáni vérszomjas bosszú elérte vőlegé-
nyét is. A legfőbb ügyész, Szénási Géza
nem tartotta megfelelőnek a jogerős bí-
rósági döntést, túlságosan enyhének ta-
lálta, és 1959. március 25-én törvényes-
ségi óvást nyújtott be ellene. Megíté-
lése szerint az ítélet a cselekmény jogi
minősítését és a büntetés kiszabását te-
kintve törvénysértő volt. A Legfelsőbb
Bíróság Katonai Kollégiuma még
ugyanezen a napon Tumbász Ákost és
Czermann Lajost is halálra ítélte. Az íté-
let indoklása egy elképesztő csúsztatás-
sal támasztotta alá a fiatalember kivég-
zésének „szükségességét”. 

Az egyetlen bizonyíthatóan elköve-
tett kémadat-szolgáltatást, vagyis a cse-
peli telefonkönyv külföldre juttatását
közhivatalnoki állás felhasználásával el-
követett hűtlenségben való segítség-
nyújtásnak minősítették, ezzel a Cse-
peli Vas- és Fémműveket közhivatallá,
az ott dolgozó segédmunkást pedig
közhivatalnokká „léptették elő”. A leg-
főbb ügyész szerint a telefonkönyv egy
hozzáértő ember számára szigorúan bi-
zalmas információkat árul hat el a gyár
vezetőségéről, az egyes üzemrészek
munkáslétszámáról, amelyekből követ-
keztetéseket lehet levonni akár az ön-
töde kapacitására vonatkozóan is, de
mindenképpen tájékoztat arról, hogy
milyen iparcikkeket állítanak elő a ma-
gyar nehézipar eme fellegvárában.

Tumbász Ákost és Czermann Lajost
a Kozmai utcai börtön vesztőhelyén
1959. március 28-án felakasztották.
A fiú 24 éves volt ekkor. Búcsúlevelé-
ben, amelyet édesanyjának és Forró
Mariannának címzett, ez állt: „Szeret-
tem volna még élni. Tőlem telhetőleg
boldoggá tenni Titeket. Szép családi
életet élni. De hát másképp lett.” Forró
Marianna egész hátralévő életében
gyászolt. Soha nem ment férjhez…
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