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I. RÉSZ 

TIZENEGY ÉV, AVAGY 1956 
ELŐZMÉNYEI 

Ma már szinte minden történész egyetért abban, hogy az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc világtörténelmi súlyú esemény volt. Először 

fordult elő a bolsevizmus történetében, hogy egy nép fellázadt a totalitarializmus 

ellen, s bár győzni nem tudott, de harca eredményeként gyógyíthatatlan sebeket 

szenvedett a kommunista diktatúra. A kommunisták közül is soknak nyílt ki a 

szeme, amikor rájött, hogy a diktatúrával kiegyezni nem lehet, a bolsevizmus 

struktúrája megreformálhatatlan. 1956 hatására a kommunista országokban 

jelentőssé vált a volt kommunista „belső disszidensek" száma, míg a nyugati 

országok kommunista pártjaiból - így a két legerősebb, a francia és az olasz 

kommunista pártból is - sorra léptek ki a párttagok és távolodtak el a 

szimpatizánsok. 
Korántsem ilyen mérvű a nézetazonosság, amikor szóba kerül: milyen jellegű 

volt 1956 magyar forradalma és szabadságharca? Mi-kor kezdődött meg a 
forradalmi erjedés Magyarországon, amely végül is október 23-hoz vezetett? 

Vannak történészek, akik a gyökereket már 1945-ben keresik, közvetlenül a 

szovjet megszállás bekövetkezte után. Ok leginkább azzal érvelnek, hogy a 

népet, amely a háború gyötrelmeitől megszabadulva jött fel a pincékből, sokként 

érte a szinte azonnal bekövetkező kommunista diktatúra. Mások azt állítják, 

hogy az 1945-47 közötti többpárti demokráciában még jól mentek a dolgok, a 

torzulás a fordulat éve után következett be, amikor a két munkáspárt egyesülése 

után megszűnt a többpártrendszer, és nem utolsósorban külpolitikai okok miatt 

is megindult a rendszer diktatórikus átszervezése. E teórián belül vannak, akik a 

fordulatot 1947-re, mások 1948-ra, míg egy töredék 1949-re teszi. 
Megint mások a fordulópontot Sztálin halálához kötik. 1953-ban ugyanis 

valóban megmutatkozott a kommunista országok általános társadalmi és 
politikai válsága. A szovjet vezetés ekkor kényszerült először reformok 
bevezetésével kísérletezni. Magyarországon e reformkísérlet során nevezték ki 
szovjet instrukciók alapján Nagy Imrét miniszterelnöknek. 

Egy újabb csoport a forradalmi erjedést az SZKP XX. Kongresszusához köti, 

amikor a nevezetes hruscsovi „titkos beszéd" felszínre hozta a sztálini időszak 

törvénytelenségeit, amelynek egyenes következménye lett az egyes csatlós 

államokban ugyancsak elkövetett törvénytelenségek felelőseinek számonkérése 

s a hatalomból való távozásra kényszerítése. 

Bár az ismertetett felfogások között valóban komolyak a különbségek, egy 
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közös vonásuk mégis van. Mindegyik arra keresi a választ, hogy mikortól 

uralkodott el Magyarországon a törvénytelenség, s a törvénytelenségek hatására 

vajon olyan méretű deformálódás következett-e be a szocialista struktúrában, 

amely kijavíthatatlan, illetve magában hordozza-e a szocialista gyakorlat az 

elkerülhetetlen bukást? 

A kádári propagandagépezet és történetírás viszont évtizedeken keresztül 

próbálta sulykolni a népbe, hogy a Rákosi-rendszerben elkövetett 

törvénytelenségek idegenek a szocializmus eszmeiségétől, s lehet terror nélkül is 

szocializmust építeni. Az elvi-ideológiai vitát a tények döntik el. Tekintsük hát 

végig az adott szempont szerint az 1945-1956 közötti időszak történetét. Talán 

választ kapunk arra is, hogy mikor és milyen mértékben fordult el a nép a 

kommunista hatalomtól. 

A KOMMUNISTA ERŐSZAKSZERVEZET 
KIEPITESE 

Budapesten még folytak a harcok, amikor 1945 januárjában a kisgazdapárti 

Tildy Zoltán elnökségével megalakult a Budapesti Nemzeti Bizottság. Akkor és 

ott megválasztották Budapest polgármesterét, az ugyancsak kisgazda Csorba 

Jánost, s a rendőrfőkapitány a kommunista szimpatizáns Sólyom László lett. 

Figyelemreméltó, hogy 1945. január 17-én, tehát a BNB megalakulása és 

Sólyom László kinevezése előtt már működött az elvileg a rendőrfőkapitány 

alárendeltségébe tartozó Politikai Rendészeti Osztály, a kommunista Péter 

Gábor vezetése alatt. 
A kommunisták szempontjából kétségtelenül fontos volt a Politikai Rendészeti 
Osztály létrehozása s annak kommunista vezetése, hiszen az 1944. december 24-
én Debrecenben megalakult Dálnoki Miklós Béla vezette ideiglenes kormány 
égisze alatt is működött egy politikai rendészeti osztály, az ugyancsak 
kommunista Tömpe András vezetésével. Mind Tömpe, mind Péter Gábor 
szovjet kapcsolatai a harmincas évekre nyúltak vissza. 

A pesti és a vidéki osztályok egyesülése után a szervezet vezetője Péter Gábor 

lett. Az addig ismeretlen Pétert a szélesebb politikai közvélemény előtt 

kezdetben a háborús bűnösök elleni eljárások tették elfogadott közéleti 

szereplővé. De ez az az időszak is, amikor a fasisztátalanítás égisze alatt Péterék 

nemcsak a valóban háborús bűnök elkövetőit üldözték, hanem a párt utasítására 

megindult a nem kommunista értékeket vallók üldözése is. Ez azonban a 

társadalom egésze számára nem volt még nyilvánvaló. A perbefogások mellett 

elkezdődött a „B listázás", amelynek során azokat a tisztviselőket bocsátották el, 

akik az elmúlt rendszerben szerepet vállaltak, például a közigazgatásban. S 

ugyancsak a fasizmus elleni harc jegyében indultak meg az internálások, 

amelyek már akkor is tömegesen érintettek munkásokat és parasztokat is. 

A Politikai Rendészeti Osztálynak, mint ténylegesen a kommunisták, s nem 

az állam erőszakszervezetének tehát fontos szerep jutott a fasisztátalanítás 

mellett a demokratikus erők, az általuk reakciósoknak nevezettek elleni harcban. 
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Révai József szerint mindenki reakciósnak számított - s így üldözhető -, aki nem 

kommunista vagy nem kommunista szimpatizáns. 

A kommunisták térhódítását a demokratikus erők - bár többpárti demokrácia 

volt, s 1945. november 4. az első szabad választások után kisgazda volt a 

miniszterelnök is Tildy Zoltán személyében - megakadályozni nem tudták, 

hiszen a legfőbb hatalmat Magyarországon a megszálló Vörös Hadsereg s 

személy szerint a Szövetséges Ellenőrző Bizottság első számú embere, 

Vorosilov marsall gyakorolta. 
A kiinduló helyzet, amikor a PRO még csak a Budapesti Rendőr-

főkapitányság egy osztálya volt, hamarosan megváltozott. Egy 1946-os rendelet 
értelmében létrejött a PRO jogutódja, a Belügyminisztérium Államvédelmi 
Osztálya. 

Mielőtt tovább vázoljuk a kommunista párt erőszakszervezetének a történetét, 

érdemes megvizsgálni azt, hogy valóban történtek-e a PRO-BM ÁVO nevéhez 

fűződő törvénysértések a »koalíciós« időkben? 1945 novembere - tehát az első 

szabad választások után - és 1946 márciusa között a PRO 35 000 embert 

internált. A kommunista nyilvántartások szerint a 35 000 emberből 18 918-at 

minősítettek nyilasnak, 4064 főt pedig volksbundistának Ezek szerint, ha el is 

fogadnánk, hogy ennyi nyilas került letartóztatásra, még mindig marad 12 000 

fő. Ennek a 12 000 embernek Péter Gáborék más bűnt nem tudtak a nyakába 

varrni, mint azt, hogy nem kommunista. 

A letartóztatások, illetve internálások nagyságát mi sem bizonyítja jobban, 

mint az, hogy 1946. március 1-jén országos hatállyal létrehozták a Politikai 

Nyilvántartó Irodát. Ettől kezdve vette azok haláláig tartó lajstromba a 

kommunista párt vélt és valós ellenségeit. 

A korszak egyik legjellegzetesebb törvénysértése volt a Kádár Mihály - 

Bilkey Papp Zoltán-féle per. Ezeket a zömében egyetemista fiatalokat 1945 

októberében vette őrizetbe a PRO, szovjet katonák elleni merénylet ürügyén. 

Bilkey Pappot 1946. május 18-án halálra ítélte a Budapesti Népbíróság. Egy 

újabb tárgyaláson, egy évvel később, a Népbíróságok Országos Tanácsa is 

halálra ítélte. Tildy Zoltán köztársasági elnök élve kegyelmi jogával, 1947. 

október 23-án a halálos ítéletet életfogytiglani kényszermunkára változtatta. 

1951. január 24-én - tehát több mint három (!) évvel később - Molnár Erik 

igazságügy-miniszter előterjesztése nyomán az Elnöki Tanács hatályon kívül 

helyezte a köztársasági elnöki kegyelmet, és Bilkey Papp Zoltánt kivégezték. 
1946. április 18-án tartóztatták le Kiss Szaléz gyöngyösi lelkészt, ferences 

rendi hittanárt. Az indok éppúgy, mint Bilkey Pappék esetében: szovjet katonák 
elleni merénylet. Máig ismeretlen körülmények között végezték ki, feltehetően a 
szovjet hatóságok. 

1946 végétől 1947 elejéig folytak a letartóztatások az ún. Magyar Testvéri 

Közösség Földalatti Fővezérség elleni perben. E per során tartóztatták le a 

kisgazdapárt egyik legfontosabb vezetőjét, Kovács Bélát, s miután az ÁVO nem 

tudott ellene megfelelő bizonyítékokat produkálni, a szovjet szervek vették 

őrizetbe, s szovjetellenes merénylet ürügyén internálták Szibériába. 
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A Magyar Közösség elleni per volt az első olyan nagyszabású »tör-

vényesített« eljárás, amelynek során megindult a demokratikus erők 

szisztematikus felszámolása. Ezt a pert használták fel Rákosiék a törvényes 

magyar miniszterelnök, a kisgazda Nagy Ferenc emigrációba kényszerítésére. 
A felsorolt jelzés értékű tények elég világosan bizonyítják, hogy a párt 

erőszakszervezetén keresztül már 1945-től megindította a fizikai felszámolást is 
magában hordozó hadjáratát a magyar demokratikus erők s nem utolsósorban a 
katolikus egyház ellen. Természetes tehát, hogy Magyarországon mind a 
politikusok, mind a társadalom más rétegeiben szép számmal voltak már 1945 és 
1947 között is olyanok, akik a szovjet-kommunista rendszer ellen fordultak s 
változást akartak. Más kérdés, hogy ellenállásra a tárgyalt időszakban reális 
lehetőségük alig volt. 

AZ ÁVH MEGALAKÍTÁSA 

A párt erőszakszervezete történetében az újabb változás 1948 szeptemberében 
történt. Szeptember 6-án egy újabb rendelettel létrehozták a Belügyminisztérium 
Államvédelmi Hatóságát. Vagyis az osztályból középhatóság lett. Érdemes 
idézni Hegedűs Andrást, a későbbi magyar miniszterelnököt miként írt erről az 
időszakról memoár kötetében: 

„A nemzeti ellenállást meg kell különböztetnünk a hatalomátvétel korsza-
kában, tehát a fordulat éve, 1948 előtt, és az azután következőt... Ezen a téren 
különösen 1947 után történnek túlzások, amikor a bíróságok nem ismernek 
kíméletet és nagyon sok a kivégzés. Különböző számítások szerint ebben az 
időszakban - különböző okok miatt körülbelül nyolcszáz embert ítéltek halálra... 
Nem tartom lehetetlennek, hogy a halálos ítéletek becslése alacsonyabb a valós 
számnál... Ezzel szemben megerősödik 1950-51-ben a nemzeti ellenállás. 
Nagyon sok ember előtt világossá vált nemcsak az, hogy a kommunista párt 
hatalomra tört, hanem az is, hogy milyen társadalmi berendezkedést akar 
rákényszeríteni a magyar nemzetre. Az értelmiségtől a munkásságon át a 
parasztságig erősödő nemzeti ellenállás fokozza a terrort, ez megint csak tovább 
egységesíti a nemzetet." 

Állami terrorizmus 

A központilag elhatározott terrorintézkedések mellett - ezek tervét jóváhagyja a 

Titkárság és a Politikai Bizottság is - jelentős méreteket ölt az úgynevezett 

állami terrorizmus. Tehát azok a terrorcselekmények, amelyeket állami 

szolgálatban álló személyek követnek el kulákokkal, szociáldemokratákkal 

szemben, és amelyeknek semmiféle legális alapjuk nincs. Például olyan 

esetekről van szó, „amikor rendőrök vagy a párt és a tanács alkalmazottai 

kimennek a falvakba és megverik a parasztokat, mert nem léptek be a TSZ - be. 

Így alakult ki az államilag intézményesített terror". 
Persze ennek a terrorgépezetnek Hegedűs András is - jelentős állami és 

pártfunkcióban - egyik fontos fogaskereke volt. Maga is kereste a választ; 
hogyan lehetett tagja ennek a gépezetnek? Válasza a kommunista 
pártfunkcionárius tipikus felelete: 
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,,...Ott volt az ideológia, ami mindent igazolni látszott. Az ideológia, miszerint 
itt egy szocialista társadalom épül, és akik ellen ezek az intézkedések 
irányulnak, azok ellenségei a szocialista társadalomnak" 

1945 és 1948 között néhány kivételtől eltekintve - amikor Rákosi a két 

világháború közötti magyar kommunista mozgalom itthon tevékenykedő 

úgynevezett frakciósait záratta börtönbe - ilyen volt Demény Pál, vagy 

Weisshaus István - a kommunisták a magyar nem kommunista politikai 

mezőnnyel számoltak le. Ennek formája az emigrációba kényszerítés, 

bebörtönzés, kivégzés stb. volt. Az 1945-48 közötti időszak épp azért jelent 

vízválasztót a magyar politikában, mert már ekkor is történtek esetenként életet 

is kioltó törvénytelenségek. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ezért a politikai 

vagy etikai vétségért érzett-e az akkori kommunista vezetés bármikor is 

valamifajta erkölcsi vagy politikai bűntudatot? 

Hegedűs András válaszát már ismerjük. De idézzünk néhány olyan politikust 

is, aki Kádár Jánossal együtt 1956. november 4-e - tehát a második szovjet 

intervenció - után a magyar politikai élet vezetője lett. 
Aczél György, aki maga is megjárta Rákosi börtönét, egy baloldali francia 

újságírónak így nyilatkozott 1982-ben az 1945-48 közötti korszakról: „Aligha 
lehetne egységesebb politikai intézményt elképzelni, mint amilyen a mi pártunk 
volt, amíg meg nem kezdődtek a perek, s az egyik napról a másikra 
letartóztatták Rajk Lászlót, majd később Kádár Jánost és másokat..."  

A polgári jobboldalt ért üldözésekről Aczél a következőket nyilatkozta: „E 
jelenségek megértéshez nem elegendőek a számok. Tény, hogy voltak, akiket 
kivégeztek, és jóval többen, akiket hosszú börtönbüntetésre ítéltek. Az is igaz, 
hogy a jelentéktelen dolgokért kiszabott -- ugyancsak törvénytelen - büntetések, 
zaklatások, bíróságok, az önkényes eljárások már az emberek százezreit 
érintettek, köztük sok parasztot, munkást, párttagot is... A szocializmus erkölcsi 
erejét bizonyítja, hogy az ártatlan emberek halála olyan közfelháborodást 
váltott ki, amely jelentősen hozzájárult a rossz politikai vezetés 
megrendüléséhez." 

Tegyük hozzá Aczél mondataihoz, hogy a rehabilitációk, amelyekről ő beszélt, 

csak és kizárólag a baloldali, úgynevezett munkásmozgalmi személyeket 

érintettek. Polgári politikust vagy polgári értékrendet valló embereket nem 

rehabilitáltak, közülük egy sem került ki a szocializmus börtönéből. Aczél tehát, 

bár a tömeges törvénytelenséget elismerte, de politikai mélységében még utólag 

sem tagadta meg. 
Kádár János egy 1956. november végi beszédében így emlékezett az 1945-48 

közötti időszakról: 
 „Én nem tagadtam, és soha nem is fogom tagadni, hogy Rákosi Mátyással 

együtt mentem tiszta meggyőződésem szerint, és elfogadtam az ő vezetését 
azokban az időszakokban, amikor ő forradalmár volt... abban az időszakban 
amikor a hatalomért harcoltunk 1945-47-ben." Másutt ezt az álláspontját így 
ideologizálta meg: „Ami az események általános hatását illeti, ennek a 
gondolatmenetnek az alapján, amit az elvtársaknak vázoltam, nézetem szerint a 
döntő kérdés, hogy a marxizmus-leninizmus igazsága szerint hazánkban az 
1945-48-as években forradalom ment végbe, mégpedig proletárforradalom, 
klasszikus meghatározás szerint. Ez a forradalom győzelmesen megdöntötte a 
kapitalizmus uralmát, és megteremtette a munkásosztály hatalmát. A 
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munkásosztály átvette a hatalmat. Ez a történelmi tény, amit itt megtárgyalni 
nem kell." 

Marosán György, a forradalom utáni megtorlások egyik fő irányítója így 
nyilatkozott a forradalom leverése után néhány nappal: „Elmondhatjuk, hogy a 
kommunista párt 1945-ben és 1946-ban nem volt nép-szerű, de 1947-ben a párt 
felé, mint tekintély felé fordultak az emberek, 1948-ban az egyesülés után az 
egész ország bizalma a párté volt, még a Rajk-per idején, 1949-ben is." 

A demokratikus erők szétzúzásának „jogosságát" tehát egyikük sem vitatta, 
sőt még 1956 után is azonosultak vele. 

ÜLDÖZŐK ÉS ÜLDÖZÖTTEK 

Magyarországon a kommunista terror következményeként 1948-ra kettészakadt 

az ország. Az egyik oldalon voltak a kommunisták, akik a terror minden 

eszközével felléptek a polgári gondolkodás hívei ellen, a másik oldalon pedig 

együtt volt a hallgatag többség, illetve azok, akik ugyan kezdetleges 

eszközökkel, de mégis már ekkor felvették a harcot a kommunista diktatúra 

ellen. 
Tegyük ehhez hozzá, hogy Aczélnak, Kádárnak és Marosánnak, illetve a 

hozzájuk hasonló gondolkodóknak abban igaza volt, hogy a párt valóban 
egységes volt a hatalomért vívott harcban. Elfogadva a terrorisztikus eszközöket 
is, szerepet vállaltak ebben a politikában ekkor még azok a kommunisták is, 
akiket a történelem később majd Nagy Imre és társai néven fog emlegetni. 
Elvállalták ezt a politikát azok a kommunisták is, akikben már ekkor 
megmozdult valamiféle szkepticizmus „saját uralmukkal" szemben. Ilyen 
ember volt Schöpflin Gyula, Rajk László egyetemista barátja, aki a tárgyalt 
időszakban Magyarország stockholmi nagykövete volt. Schöpflin memoárjában 
így emlékezett vissza: „Bár volt bennem némi gyanakvás, akkor még nem 
tudatosítottam a felismerést, hogy a bolsevizmusnak sikerült egy olyan uralkodó 
réteget kialakítani, melyet az önérdeken kívül elsősorban az egymástól való 
félelem abroncsa tartott össze: a cinkosok uralma." 

Az egységes kommunista pártban az első komoly repedések 1948 nyarán 
keletkeztek. Belső hatalmi harcok mindig voltak a pártban - így például sokan 
tisztában voltak azzal, hogy a belügyminiszter Rajk és az ÁVH-főnök Péter 
Gábor között folyamatos hatalmi küzdelem folyik -, de ennek a küzdelemnek 
mindaddig míg a hatalomért folyt a harc, belső kommunista áldozata nem volt. 
Epp ezért volt megrendítő még azok számára is, akik a moszkvai emigrációban 
hozzászoktak a koncepciós perekhez, Rajk László letartóztatása. Aczél ugyan 
ezt állította a már említett francia újságírónak: „De még az egymást követő le-
tartóztatások és perek idején sem alakultak ki politikainak nevezhető frontvo-
nalak. Eluralkodott a félelem és a bizonytalanság. A beavatottak és a felelősök 
egész szűk rétegén kívül senki sem tudta, miről van szó valójában. Így hát azt 
sem tudhatta senki, mi vagy ki ellen kellene fellépni." 

Aczél természetesen erőteljesen kozmetikázta a valóságot. Ő - a tárgyalt 

időszakban megyei első titkár volt - éppúgy, mint társai Rajktól Rákosiig, 

pontosan tudták, hogy milyen törvénytelenségeket követnek el, s azt is, hogy az 

ÁVH milyen eszközöket használ. Egy-szerűen jogosnak tartották, hogy az 

osztályellenesség, ezen belül az egyházak ellen minden eszközzel jogos a 
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fellépés. Ez vezetett a nevezetes Pócspetri ügyhöz, amikor a megtorló és 

koncepciós hadjáratot az akkor belügyminiszter Kádár vezette, s 1949 tavaszán, 

Berzencén, egy Somogy megyei faluban az ávósok belelőttek a papjuk mellett 

tüntető asszonyokba, akik meg akarták akadályozni a plébánosuk internálását. 

Szó sem volt itt arról, hogy a hatalmon lévők az igazságot keresték volna, sokkal 

inkább a megfélemlítés, a példát statuálás volt a cél. Példánknál maradva: meg 

kellett törni Berzence ellenállását, Berzencén keresztül Somogy megyéét. Egy 

ÁVH-s öszszefoglaló jelentésben a következőket olvashatjuk a vármegyéről: „A 

vármegye székhelye Kaposvár. Lakóinak száma 391 733 fő. Foglalkozás szerinti 

megoszlása: munkás 5043, szegény- és középparaszt 226 506 fő, kis-iparos 8636 

fő, kereskedő 1852 fő, kulák 4164 fő. A megye 210 km-es sávon a jugoszláv 

határt érinti. Fontosabb határátkelőhelye nincs. A megye szántó-föld területének 

57,8%-a egyházi és egyéb nagybirtok volt a múltban. 

A megye jelentősebb nagyüzemét a kaposvári gépgyár képezi. A megye egész 
területe politikailag igen elmaradott parasztvidék és lényeges kuláktelepülései 
vannak. Klerikális szempontból főleg az arancsi, mennyei, felsősegesdi, 
nagyatádi és kalocsai rk. szerzetesrendházak jönnek számításba. Említésre 
méltó még, hogy Kaposváron tekintélyes nyugatos, volt csendőr és katonatiszt 
és egyéb reakciós elem húzódik meg. Főleg a megye északi részében az iskolák 
államosításával kapcsolatban és mezőgazdasági vonatkozásban több 
szabotálás volt. Döntő, hogy a kulákkérdés mellett igen nagy fontossága van a 
jugoszláv elhárításnak. A déli részen nagyszámban élnek délszlávok, jugoszláv 
állampolgárok." 

Berzence pedig szinte reprezentálta összetételében a demokráciát fenyegető, 

az ávósok által feltételezett összes veszélyt. A falu lakóinak 40%-a horvát 

nemzetiségű volt, határőrközség lévén nagy volt a kitelepítettek száma is és a 

faluban működtek a Kegyes Tanítórend szerzetes tanítónői is, aminek hatására 

a falu igen mélyen vallásos volt. 

Berzence tehát ideális terep volt példa statuálásra. Tegyük még ehhez azt is 

hozzá: az 1949-es berzencei sortüzet már megelőzte néhány letartóztatási 

hullám. 1947. január és szeptember 1. között például 186 főt vettek őrizetbe. 

Közülük bizonyíték hiányában 39 főt helyeztek szabadlábra, 99 főt átadtak a 

népügyészségnek, 17 főt internáltak, míg a maradékot más szervezetnek adták 

át. Az eljárások indítékai szerint öt főt minősítettek fasisztának, 105-ről 

„bizonyították be", hogy tagjai voltak valamilyen „szélsőjobboldali 

szervezetnek", s mellettük őrizetbe vettek 73 „pártonkívüli háborús bűnöst". 

A letartóztatottak közül 73 magyar nemzetiségű volt, 71 jugoszláv, 102 

német és 2 román. Társadalmi összetételüket tekintve az ÁVO így határozta 

meg helyzetüket: egy földbirtokos, gyáros és nagykereskedő nincs, tizennégy 

kereskedő, három főtiszt, közülük egy sem volt tábornoki rangban, két 

alacsonyabb rangú tiszt, hét alkalmazott, tizenhárom munkás, húsz paraszt, 

tizenegy tisztviselő és tizenhat stb. (!) 
Kilenc hónap » terméséről« adtunk képet. Az adatokból egyértelműen 

kiderül: még azt sem lehet mondani, hogy a letartóztatások a hatalomért 
folytatott politikai harc érdekében történtek. A lényeg ennél sokkal egyszerűbb 
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volt: ahhoz, hogy a diktatúra kiteljesedjen, egyik alapfeltétel, hogy mindenki 
féljen. Ahhoz, hogy mindenki fél jen, nem elég a politizáló vagy éppen a 
közösségképzésre alkalmas emberek letartóztatása, hanem még a »jellegtelen« 
embert is meg kell félemlíteni. Így válik mindenki számára világossá: 
valójában semmit nem kell ahhoz csinálni, hogy valakit letartóztassanak, mert 
valós indok nélkül is mindenki letartóztatható. Ennek a politikának az elveit a 
párt dolgozta ki - s nem a párt egy beavatott kis töredéke -, s a párt 
erőszakszervezete hajtotta végre, a gyakorlatban pedig az illetékességi osztály. 
A Pécsi Illetékességi Osztály - amelyhez Somogy, Baranya és Tolna tartozott - 
ekkor 101 főből állt, ebből 60 fő operatív vonalon dolgozott, 41 fő foglalkozott 
az ún. nyílt ügyekkel, s 56-an a központban teljesítettek szolgálatot. Az osztály 
székhelyén állomásozott a BM karhatalmi század, amelynek 130 tagja volt, s 
mindig be-vethető állapotban volt a lakosság ellen. Az osztályhoz tartoztak a 
kirendeltségek Kaposváron 6 fő, Szekszárdon 2 fő, Barcson, Bonyhádon, 
Dombovárott, Igalon, Lengyeltótiban, Marcaliban, Mohácson, Nagyatádon, 
Siklóson, Sásban, Szentlőrincen, Tabon, Tamási ban, Csurgón, Gyönkön, 
Pakson, Pécsváradon, Szigetváron és Villányban 1-1 fő. Az ő feladatuk - az 
operatívok mellett - a lakosság figyelése és a feljelentések megtétele volt. 

Így nézett ki Magyarországon egy megye, illetve egy illetékességi osztály a 
'40-es évek fordulóján. Természetes tehát, hogy a társadalom a már említett 
jobb-bal szakadás mellett egy másik megközelítésből üldözőkből és 
üldözöttekből állt. Ekkortájt terjedt el a vicc Magyarországon, hogy itt három 
típusú ember él: aki ült, aki ül, aki ülni fog. Nem nehéz feltételezni, hogy az 
»üldözöttek« - s számuk egyre gyarapodott - aligha a szocializmus 
megreformálásában reménykedtek, sokkal inkább a kommunisták bukásában. 

Az általános és az egész társadalomra kiterjedő terroron belül a párt politikai 
céljai is világosak voltak. A Magyar Testvéri Közösség Földalatti Fővezérség 
elleni perben s a hozzá tartozó szatelit perek során a kommunisták a kisgazda 
pártra mértek súlyos politikai csapást. Ezek után a következő célpont a 
Szociáldemokrata Párt volt. 

A szociáldemokraták elleni hadjáratot két lépcsőben valósította meg a párt. 
Első lépésként a Horthy-rendszerben is jelentős politikai pályát befutó vezetők 
ellen indult meg a hadjárat. Ilyen »célpontnak« számított többek között Peyer 
Károly vagy Kéthly Anna. Az ellen folyó küzdelemben, miután jobboldalinak 
»nevezték ki őket«, aktívan részt vett a szociáldemokrata párt baloldala is. 

Természetesen az ún. »jobboldaliság« éppúgy konstruált volt, mint a 
mesterségesen kitalált kémkedési vád. Példának okáért Peyer és Kéthly politikai 
nézetei között annyi azonosság volt, hogy mindketten meg akarták óvni a valódi 
szociáldemokráciát a kommunistákkal való egyesüléstó) s az ezzel járó 
felszámolódástól. Ez az azonosság elegendő volt ahhoz, hogy Rákosiék a 
jobboldaliság vádját emeljék ellenük. Politikai nézeteiket tekintve Peyer a 
fogalom klasszikus értelmében vett valódi jobboldali szociáldemokrata volt, 
míg Kéthly a szociáldemokrácián belül a baloldaliságot képviselte. Ekkor a 
kommunisták - mindaddig, amíg a pártegyesülés be nem következett - még 
féltve őrizték a baloldali szociáldemokrata egységet s a baloldaliakkal való 
felhőtlen barátságot. Tipikus példája ennek a politikának Justus Pál esete. Justus 
a két háború között sok tekintetben rokonszenvezett Trockij nézeteivel. 
Kommunista szempontból a trockizmus halálos bűnnek számított. Justust egy 
ifjúkommunista vezető még 1945 elején feljelentette az oroszoknál politikai 
elhajlás vádjával. Justust akkor az oroszok letartóztatták, majd szabadon enged-
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ték. 1945 augusztusában a szociáldemokrata vezetők egyeztető tárgyalást 
javasoltak a kommunistáknak. A javaslatra Rákosi azt válaszolta, hogy a 
szociáldemokratákkal szívesen tanácskozik, de ennek egy feltétele van: a 
trockista Justus nem lehet ott a tárgyaló delegációban. Justus - bár őt még Kádár 
is a magyar Trockijnak nevezte - az elkövetkező években baloldali politikája 
következtében, bár bélyeggel a homlokán, a kommunisták megtűrten elfogadott 
partnere lett. A pártegyesüléskor jelentős beosztást kapott - a rádió alelnöke lett 
-, ami sok kommunista ingerültségét is kiváltotta. Schöpflin Gyula idéz fel 
memoárjában egy jellemző szituációt: „Én sohasem éreztem vele szemben 
[Justusról van szó] - azt a féktelen gyűlöletet, amit a kommunisták legtöbbje 
tanúsított a volt »frakciósok« iránt. Mao-t megelőzve, úgy véltem: »hadd nyíljék 
száz meg száz virág«. Justus képzett, jó ízlésű intellektuel volt, akivel hamar 
megtaláltam a közös érdeklődést, a művelődés szeretetét, sőt a kölcsönös 
emberi szimpátiát. Ő is érezhette, hogy nem tartozom sem a régi, megrögzötten 
merev illegális párttagok közé, sem az új, minden-kinél hangosabb, melldöngető 
opportunista elvtársak sorába. 

Losonczy és Vásárhelyi - mindketten 1958-ban a Nagy Imre és társai féle per 
vádlottjai lettek - kissé megnyúlt ábrázattal közölték velünk: szigorú 
pártutasítás volt a szocdemekkel őszintén és nyíltan együttműködni, tilos 
mindenféle titkos kabinet vagy konspiráció. Justust be kell vonni a rádióbi-
zottságba és semmit sem szabad a háta mögött tenni. Ezt persze a szokásos 
rituális átkozódásokkal kísérték Justus trockista múltját illetően, elejtve, »hogy 
majd eljön az ideje«." 

Mindez 1948 nyarán történt. 1949 májusában viszont már valóban eljött az 

idő; Justust a Rajk per egyik vádlottjaként az ÁVH letartóztatta, s immáron az 

egyesülés után, amikor személyére már a pártnak nem volt szüksége, hosszú 

börtönbüntetésre ítélte. 

Azt tartja a népi mondás: a politika úri huncutság. Ebben az állításban benne 

rejlik, hogy aki politizálni kezd, számoljon a következményekkel is. De a 

pártnak és Rákosinak szüksége volt arra is, hogy azt is bizonyítsák: ezek a 

mindenre elszánt jobboldali szociáldemokraták - mert időközben a trockista vád 

mellé ezt is megkapta Justus, akárcsak a vele gyökeresen szemben álló Peyer - 

megmételyezik a munkásokat és akadályozzák a marxizmus alapeszméjét, a 

munkás-egységet. Ennek bizonyítására kellettek egyszerű, veszedelmesnek 

mondott, „osztályáruló" jobboldali szociáldemokraták is. Ha nem volt, hát 

csinált a rendszer. Íme, egy ilyen áldozat emlékei: 

„- Hogy zajlott le a Rákosi Mátyás Művekben a két párt egyesülése? 
 Eleinte elég sok vita volt a két párt vezetősége között. Drahos volt a 

kommunista párttitkár, Ivánics pedig a szociáldemokrata párttitkár. A kom-
munisták állandóan azt mondogatták, hogy csak úgy lehet a szocializmust 
felépíteni, hogy a két párt egyesül, mert ennek van ereje, viszont a szociálde-
mokraták tiltakoztak ez ellen, egyesek kivételével. 

 Kik voltak többségben? 
 A szocdemek. És amit én tapasztaltam, az az, hogy a Szociáldemokrata 

Pártnak van egy sok évtizedes múltja, s hogy azon belül működtek kommunisták 
is, az nagyon szép és nagyon jó, de a szociáldemokraták voltak többen, mi 
voltunk többen. Hogy történhetett az - ezen még hosszú ideig spekuláltam és 
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gondolkodtam , hogy mégis azok győztek az üzemen belül is? Holott az üzemnek 
legalább 70%-a szociáldemokrata volt, és a tíz vagy húsz száza-lék, ami hát 
kommunista volt, de azt merném mondani, hogy azok is csak azért voltak 
kommunisták, hogy jobban érvényesüljenek. 

Emlékszem, egy alkalommal kint volt Rákosi meg a Szakasits, és a tűzoltó 
laktanya emelvényéről tartottak egy nagy-nagy beszédet. Összecsődítették a 
gyárnak a legtöbbjét. A Szakasits Árpád beszélt először, és azt mondta, hogy a 
Szociáldemokrata Párt vezetősége már úgy döntött, hogy átlépnek vagy 
egyesülnek a Kommunista Párttal. Na, erre kitört a nagy hurrogás, meg a le 
vele! ki vele! meg ehhez hasonlok. Ezután lépett föl a Rákosi, és az ő 
modorában megmondta a véleményét. Őt is lehurrogták és ordítoztak, hogy le 
vele! - Nem ezt akartuk! Nem így akartuk! Es akkor az történt, hogy akinek 
nagyobb volt a pofája - mondjuk így , azt igencsak kiszipkázták ott a tömegből, 
elvitték, és hová tettek őket, mi lett velük, nem tudom. Az egyesülés után a cso-
portvezetőket, így engem is külön behívtak. Na, én csináltam egy kis hülyeséget 
akkor. Nevetnivaló máma már. Azt mondtam, hogy ismerik-e a Kecskemétről 
vezető utat és a Baja felől jövő utat, ami Soroksáron egybeolvad? Én jövök 
Baja felől lóháton, te meg jössz Kecskemét felől lóháton, és Soroksáron át-ülök 
a te lovadra. Helyes ez így? Nem jobb, ha a két ló egymás mellett megy be 
Budapestre, nem könnyebb? Nem jobban érjük el a célunkat? 

 És mi lett a következménye? 
 Önkritikát kellett gyakorolnom, többünknek is. Hát, én önkritika gyakorlás 

helyett rájuk mondtam egy-két szót: hogy nem értek egyet velük és azzal sem, 
ami eddig történt. Volt két felszólaló. Az egyik azt mondta, hogy aki így beszél a 
két párt egyesüléséről, azt nem visszaminősíteni kell, hanem egyenesen ki kell 
rúgni a gyárból. A másik felszólaló, a Karcsi bácsi azt mondta, hogy az olyan 
elvtársat, mint én, nem visszaminősíteni kell, hanem segíteni, hogy közénk 
tudjon illeszkedni. Mert az ilyen emberekből, akiknek ilyen szókincsük van, 
azokból lesznek nekünk a jó káderek. 

 Mivel vádolták? 
 Hogy frakcióztam. Frakcióztam a Nyékinél. Mondtam, hogy én semmilyen 

frakcióban nem vettem részt, elvégeztem a munkámat, és utána örültem, hogy 
hazamehetek. »Mi, te még hazudsz is?« És elém tettek egy jegyzőkönyvet, hogy 
írjam alá. Hát, olyanok voltak benne, hogy mondtam, nem írhatom alá, én nem 
vagyok kommunista ellenes, nem frakcióztam, nem akartam megdönteni a 
rendszert, élni akartam és eltartani a családomat. »Mi, itt még pofázol is?« 
»Vigyék ki!« Hát, ott kivittek: ökölcsapás, pofon, miegymás, seggberúgás, 
összetörtem a szekrényajtót és akkor még megjegyezték: »Nézd, a piszkos 
fasiszta, még itt is károsítja a nép vagyonát!« 

Úgy megütöttek, hogy beestem a szekrénybe ajtóstul. Két olyan behemót 
legény volt ottan, hogy jobb lett volna azokat a marhavágóhídra vinni, hogy 
marhát vágjanak. Egy pofon, két bukfenc. »Na, aláírod?« »Alá.« Hát, nem 
hagyom itt magam félholtra verni. így is bíróság elé kerülök, és ott majd 
megmondom, hogy kényszer hatása alatt voltam, hogy azért írtam alá a 
jegyzőkönyvet, hogy ne üssenek tovább. 

 És a bíróság előtt mi történt? 
 Nem kerültünk bíróság elé. Soha. Úgy egy hét múlva jöttek, hogy 

»mindenki ki a cellából!« Falhoz állítottak minket egy olyan félkörös teremben, 
és mondták a neveket: ezek jobbra, a többiek balra, és mehetnek vissza a 
cellába. Mi 30-40-en lehettünk, akik fönt maradtunk. Jött egy aranygalléros 
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rangjelzésű valaki, és mondta: »Az Államvédelmi Hatóság önöktől teszi füg-
gővé, hogy ez meddig tart, aszerint, hogy jó munkát vagy rossz munkát vé-
geznek.« Hát, nekem volt bátorságom megkérdezni, hogy tegyük fel, ha én 
személyesen nagyon jó munkát fogok végezni, jól fogok viselkedni, mi az a 
maximális idő, amit ott kell töltsek. 

»Hát - mosolygott -, lehet 3 hónap, de maximum 6 hónap, annál több semmi 
esetre sem.« 

Üsse a part - mondtam magamban , hát köszönöm szépen, és vártam, hogy mi 
lesz. Na, akkor elkísértek valahová: vetkőzzek le! Ott kaptunk: egy ing, egy 
gatya, egy bakancs, egy sapka, nyári ávós ruha, a hátán míniumos csík, 
nadrágon míniumos csík, mint a tábornoki rangjelzés. Na, utána gép-kocsira, ki 
a Józsefvárosi pályaudvarra, be a marhavagonba, még négy ávós a kocsiba, és 
elindult a vonat." 

Az illetőt, akivel a fenti interjú készült, egyenesen Recskre vitték, s 
természetesen sem három, sem hat hónap múlva nem szabadult, hanem csak a 
tábor felszámolásakor, 1953 őszén indulhatott újra haza. A táborban az ávósok 
összegyűjtötték a szociáldemokratákat - így őt is -, s elmagyarázták, hogy őket 
csak megtévedetteknek tekintik, akik hamar szabadulnak, a tábor többi 
internáltja viszont fasiszta. Ez, a munkásmozgalomban felnőtt, frissen 
„jobboldali szocdemmé" avanzsáltak között viszolygást keltett a többi rabbal 
szemben. Később rájöttek, hogy az ávósok hazudnak. '53-ban már egymással 
barátságban szabadultak, egyetértve az ÁVH és a kommunizmus elleni 
gyűlöletben. 

Olyan emberek tömegét állította magával szembe a rendszer, akik 
szociáldemokrata múltjuk és kötődésük következtében potenciális 
szövetségesnek számíthattak volna. 

Társadalmi összefüggéseket tekintve tehát a Rákosi-féle kommunista vezetés 
1945 és 1948 között már szembekerült száz és százezrekkel. Nemcsak és nem 
elsősorban a profi politikusokkal, hanem az egyszerű országlakossal is. Politikai 
tekintetben ellenfelének tudhatta 1948 végére az elhalásra ítélt kisgazda pártot, 
a Szociáldemokrata Párt » indexre tett« javát, a jobboldalinak minősített volt 
parasztpártiakat és a »szürkeállományt« tekintve jelentős - számarányát tekintve 
viszont nem - a különböző megszüntetett polgári radikális és liberális pártokat. 

1948 nyarára, a Moszkva-Belgrád viszony eldurvulásával párhuzamosan új 
szakaszhoz érkezett a magyar kommunista mozgalom története. A párt a sztálini 
doktrínák alapján - az osztályharc éleződik, az ellenség a pártban bújik meg - 
elkezdte önmagát felszámolni. Sokan, korabeli tanúk helyezkednek arra az 
álláspontra, hogy a párton belüli gyanakvás a pillanatnyi szovjet instrukciók 
következtében lángolt fel. A nyilvánosságra került és olvasható dokumentumok 
azonban nem egészen erre mutatnak. Farkas Vladimír, aki az ÁVH alezredese 
volt, írja „Nincs mentség" című memoárjában, hogy 1948-ban tanúja volt az új 
belügyminiszter Kádár és az egyik szovjet tanácsadó, Kremljov - Kamenkovics 
beszélgetésének. (Kremljov - Kamenkovics a Rajk per során Farkas Vladimírral 
együtt Justus Pál ki-hallgatója lett.) Ezen a beszélgetésen a szovjet tanácsadó 
szóvá tette, hogy a magyar párt még nem talált soraiban sem nacionalista, sem 
kozmopolita elhajlót! Ez perdöntő beszélgetésnek számíthat, ha arra gondolunk, 
hogy ezután kerül sorra majd a Kádár – Kállay - Losonczy féle „nacionalista" 
elhajlók elleni per, s elindult a „kozmopoliták", illetve a „cionisták" elleni per 
előkészítése is. A történet azonban mégsem Kremljov - Kamenkovics 
megjegyzésével kezdődik, csupán - hogy az ÁVH kedvenc kifejezésével éljünk 
- a realizálás indult meg. Dokumentumok utalnak arra, hogy szovjet ügynökök, 
például Szűcs Ernő ÁVH-s ezredes, aki 1942 óta volt tagja a szovjet 
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szervezetnek, s egy időben Péter Gábor helyettese volt (később ÁVH-s társai 
verték halálra), már 1945-t61 figyelte a magyar pártvezetés tagjait, s küldte je-
lentéseit Moszkvába. Szűcs ezekben a jelentésekben külön figyelmet szentelt a 
párton belüli nacionalista és cionista (holott ő maga is zsidó volt) vélt vagy 
valós megnyilvánulásoknak. Az anyag tehát gyűlt, a koncepció már 1945-ben 
megvolt, csupán a helyzet érett meg 1948-49-re. Az külön fintora a sorsnak, 
hogy végül is az a Kádár »esett a nacionalizmus bűnébe«, aki a megbízást kapta 
a szovjet társ-szervezettől, hogy figyeljen fel a fenyegető veszélyre. 

A párton belüli leszámolás első áldozata Rajk László lett, többek között 
Szőnyi Tibor, Szalai András, Pálffy György és mások társaságában. Őket 
követte az ÁVH börtönébe Kádár János, Kállay Gyula, Losonczy Géza, 
Haraszti Sándor, Donáth Ferenc, majd a baloldali szociáldemokraták - Marosán 
György, Szakasits Árpád stb., s közben a hadseregből Néphadsereggé avanzsált 
sereg jó néhány tábornoka. Azok a kommunisták, akik eddig biztonságban 
érezték magukat s hajtották végre Rákosi utasításait, egyik napról a másikra a 
Rajk-per tanulsága alapján elvesztették biztonságukat. Bekövetkezett, amit 
Mérey Ferenc előre megjósolt egy beszélgetés során.  

Schöpflin Gyulának: „Remélem ezzel [Schöpflin a »jobboldali szocdemek« 
elleni hajszára gondolt] vége lesz a politikai hercehurcának s nekiláthatunk a 
komoly munkának zűrök nélkül. -- Mérey azt felelte: 

 Te bolond vagy; most mi következünk. 
 Hogy, hát végig kell csinálnunk az egész kutyakomédiát? - kérdeztem 

hitetlenkedve. 

 Muszáj - felelte Mérey. - Majd meglátod. 

Nem egészen hittem neki. Nem akartam hinni." 

Általában, ha az ötvenes évekről beszélünk, a téma leszűkül az ún. 

munkásmozgalmi perekre. Kétségkívül a munkásmozgalom történetén túl - vagy 

másképp szólva: a párttörténeten túl - ezeknek a pereknek a társadalom története 

szempontjából is nagy jelentősége van. A perek egyik legsúlyosabb 

következménye a pártra nézve az lett, hogy megindult a magyar kommunista 

mozgalom erkölcsi erodálódása, amely majd 1956 októberében a teljes 

széteséshez és döntésképtelenséghez vezetett. 

A kommunisták soraiban bekövetkezett tisztogatások, amelyek a legfelsőbb 

vezetést sem kímélték, egy eddig nem nagyon hangsúlyozott, pedig rendkívül 

fontos tanulsággal jártak. Miután 1945 és 1948 között a letartóztató vagy az azt 

igazoló - újságcikkek, rádiónyilatkozatok, felszólalások stb. - és a később 

letartóztatott kommunisták egyek voltak a társadalom ellen elkövetett politikai 

bűntényben egy ideológiai és a schöpflini értelemben vett cinkosság jegyében, 

az Andrássy út 60. új kommunista foglyainak volt cinkostársaikkal szemben 

semmilyen erkölcsi tartalékuk nem volt. Őket épp annak az ideológiának a 

jegyében kényszerítették vagy győzték meg vallomásuk megtételének 

szükségességéről, amely ideológia jegyében ők maguk is hadjáratot folytattak a 

társadalom ellen. Akit pedig még éppen elkerült a letartóztatás, némán tűrte, 

hogy esetleg volt barátjára rituálisan szórják a válogatott szitkokat a még 

szabadlábon lé-vők. Nem arról volt szó tehát, amit Aczél György hangsúlyozni 

kívánt, hogy: ,,...még az egymást követő letartóztatások és perek idején sem 
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alakultak ki politikainak nevezhető frontvonalak. Eluralkodott a félelem, a bi-

zonytalanság. A beavatottak s a felelősök szint rétegén kívül senki sem tudta, 

miről van szó valójában. Így hát azt sem tudhatta senki, mi vagy ki ellen kellene 

fellépni." 
A közös bűn tartotta össze ezt a társaságot, s az a remény, hogy az ő lakását 

elkerüli az ÁVH fekete rabszállító kocsija. Igaz viszont az is, hogy a félelem 
együtt járt a Rákosi és az ÁVH elleni fokozódó gyűlölettel. Érlelődött - csak 
még nem volt mód ezt kimondani - a Rákosi nélküli szocializmus iránti vágy, 
ahol a privilégiumok a kommunisták számára megmaradnak, csupán a 
kommunistát fenyegető veszély múlik el. 

1949 júliusában azonban még működött a Rákosi mozgatta gépezet. Kádár 
János 1949. július 14-én egy KV-ülésen 60 KV-tag és 13 póttag, illetve 6 KEB-
tag jelenlétében a Rajk perről szólván így be-szélt: „Rákosi elvtárs közvetlen 
irányításával hosszú idő óta folyt a szívós munka az ellenség felderítésére és 
leleplezése érdekében... két esztendős (!) szívós munka eredményeként sikerült. 
Pártvezetőségünket ebben a kérdésben a Bolsevik Párt tapasztalatai vezették, 
amely annak idején a trockisták elleni nagy harc tüzében kovácsolódott ki." 
1949 szeptemberében ugyancsak egy KV ülésen 49 tag és 10 póttag jelenlétében 
Kádár orgyilkosságról, kalandor puccsról, lázadásról beszélt. Losonczy Géza - 
nemsokára Kádárral együtt maga is az ÁVH börtönébe került - kifejtette, hogy 
„a per anyagát fel kell használni az imperialisták és ügynökeik elleni hazafias 
gyűlölet felkeltésére és fokozására a legszélesebb néprétegekben". 

A legszélesebb néprétegeknek azonban ekkorra már szomorú tapasztalatai 

voltak, s bár az egyszerű emberek ideológiai szintjét csak a kötelező Szabad 

Nép-félórákon pallérozták, mégis az volt a vélemény: már egymást is irtják. 

Az ÁVH számára a Rajk-per kitüntetések és előléptetések tömkelegét hozta. 

Rákosi véleménye szerint a Belkin altábornagy által vezetett szovjet tanácsadók 

mellett Péter Gábor emberei is kitűnő munkát végeztek. De miben is 

mutatkozott meg ez a munka? Szász Béla, akit végül a Rajk per egyik 

mellékperében ítéltek el, így ír az ÁVH módszereiről: 
„Ki szervezte be? Tiltakozó válaszomra mindannyian megrohantak, aztán 

újra kérdeztek, újra megrohantak, végül letepertek, hogy a talpamat vegyék 
kezelésbe. Valamiképp leráztam őket, mire egy ötödik férfi segítségével, aki 
eddig nézőként csak a fal mellett lapult, becsavartak a szőnyegbe. Egyikük a 
nyakamra térdelt, másikuk a hátamra telepedett, ketten pedig két lábamat fe-
szítették a megsuhogtatott gumibot alá. Kétszer huszonöt csapás után kicsa-
vartak a szőnyegbot, és lökdösve, rugdosva, meg tarkón ütéssel arra késztettek, 
hogy körbeszaladjak a szobában. Közben üvöltve ismételték három kérdésüket. 
Ezalatt az ötödik kioldalgott, majd mire társai újra sort kerítettek rá, hogy 
belehempergess Összeszorított fogaimat bicskával feszítették szét, így tömték 
meg a számat sóval. Aztán újra kezdték a talpalást. De most már nem az italos 
cimborák erőtékozló szenvedélyével, hanem gazdaságos beosztással használták 
izmaikat és gumibotjukat. Szakszerűen csépeltek a talpamat, a vesémet és a 
vesémnél is kényesebb testrészeimet. 

Eközben az ötödik eltűnt. De még itt, a titkos ÁVH villában is többször láttam 
viszont. Mintegy házmesterként ügyködött. Akkor is a nyomozók között állt, 
amikor a garázsból a pincébe érve letépték szememről a kötést. Az ajtókat 
nyitogatta, fölötteseit szolgálta ki, és őrködött, ha valakit az illemhelyre 
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kísértek. Ez a középkorú, pocakos, vörös orrú és apró szemű férfiú később is 
megjelent börtönéletünkben. Lehota Istvánnak hívták. De távozása után még 
nem ért véget első napom se. Csupán az esti gimnasztika felénél tartottunk. A 
nyomozók nem gyarapították a három kérdést - mit üzent Wagner, mikor lettem 
az amerikai titkosszolgálat ügynökévé, ki szervezett be , csupán a Wagnert meg 
engem és kivált fölmenő női rokonságomat legkevésbé sem hízelgően 
kvalifikáló jelzőiket variálták, noha fölöttébb mérsékelt fantáziával. Ha 
valamelyikük mégis egy eladdig nem szajkózott obszcenitással gazdagította a 
készletet, a többiek ujjongva harsogták utána. 

A bűnügyi vizsgálat eszközei sem változtak. Még kétszer becsavartak a 
szőnyegbe, hogy - miként mondották - memóriám megjavítása érdekében 
megsimogassák a talpamat. De végül, kilátásba helyezvén, hogy sokkalta kü-
lönb emlékeztető módszerek várnak reám, mégis lekísértek a toronyszobából. 
Ekkor már hajnalodott. Egy mellékhelyiség nyitva maradt ajtaján szürke de-
rengés visszfénye esett a pincébe vezető grádicsra." 

A kommunista párt önfelszámoló tevékenységénél azonban lényegesen 

fontosabb volt a társadalmat újra és újra érő támadások egész sora. Szovjet 

mintára egyre fokozódott a parasztság és ezen belül a kulákság (módosabb 

gazdák) elleni hajsza. Kádár belügyminisztersége alatt példának okáért 

létrehoztak két ún. verőbrigádot, amelyeknek az volt a feladata, hogy 

szálljanak ki azokba a falvakba, ahol a parasztság a kommunista párt 

politikájával szemben ellenállást tanúsít, s verjék végig úgy a falut, hogy a 

parasztnak egy darabig eszébe se jusson ellenállni. S a terror fokozására is volt 

még indok: Kádár 1949. május 23-án a következő eligazítást tartotta a BM 

Politikai Kollégiumában: „Különösen a választási kampány elején érezhető 

volt a reakció munkája. Röplapok és rémhírek mutatták jelenlétét. De ez a 

munka egészen más volt, mint a múltban. Látszott, hogy a reakciónak nincs 

centruma. A Kisgazda Párt és a. Paraszt Párt jobboldala, valamint a jobbol-

dali szociáldemokrácia szét vannak verve. Valószínű, hogy a reakció ebbe a 

szétvert állapotba nem fog belenyugodni, és ahhoz a módszerhez folyamodik, 

amely általában a tömegbázisok nélküli politikai csoportok módszere, az 

egyéni terror és a merénylet." Kádár tehát indokolja az újabb várható 

kommunista terrorhullámot, s mint a következő lépés bizonyítja: még inkább 

centralizálták a hatalmat s juttatták újabb jogosítványhoz az ÁVH-t. 

1949. október 3-án Kádár bejelentette a vármegyehatárok megváltoztatásának 

a tervét s az új székhelyek kijelölését. Ezt a módosítást a Honvédelmi 

Minisztérium és a Közlekedésügyi Minisztérium be-vonásával úgy kellett 

végrehajtani, hogy azt véleményezzék a megyei és járási párttitkárok, és a 

tervezet feleljen meg az ÁVH által létrehozott új vármegyebeosztásnak. Ez az 

átszervezés azt jelentette, hogy az ÁVH bárkit ellenőrizhetett az országban, 

tehát az egyes állampolgárt is minden különösebb engedély nélkül. 

Az „ávó" hatalmának növekedését az új átszervezés is reprezentálta. 1949. 

december 28-án jött létre a közvetlenül a Minisztertanács alá rendelt ÁVH, s 

így a szervezet főhatóság lett, amely ekkor még a Rajk-per ürügyén létrehozott 

háromtagú bizottságnak - Rákosi, Far-kas, Gerő - volt alárendelve, majd a 
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Kádár utáni új belügyminiszter, Zöld Sándor öngyilkossága után már személy 

szerint és közvetlenül csak Rákosihoz kötődött. Az ÁVH tehát ezzel az újabb 

átszervezéssel nemcsak az államtól függetlenedett - a formai kötöttségeken túl, 

hiszen elvileg a Belügyminisztériumhoz tartozott, ez a kötődöttség valójában 

soha nem is létezett -, hanem a párttól is, s mondhatni úgy: Rákosi közvetlen 

erőszakszervezete lett. 
Egy ünnepi cikkben, amely 1950 elején jelent meg, a Szabad Nép 

vezércikkírója így lelkesedett az ÁVH-ért: ,,...Felszámolták a köztársaság elleni 
összeesküvést... a Párt (0 el tudta kergetni Nagy Ferencet és cinkosait... felfedte 
Sulyok, Pfeiffer, Peyer hazaáruló üzelmeit... [segített leleplezni] a jobboldali 
szociáldemokratákat... a Csorloky kémbandát [Tildy Zoltán volt köztársasági 
elnök veje, felakasztották] ...leleplezte az ÁVH a gyilkos jugoszláv diplomatát 
Boarov Zsivkovot... csapást mért a fekete reakció bíbornoki palástban kémkedő 
hazaáruló Mindszentyre."Lelkendezve írt az újság a Standard gyárban 
elkövetett »kém- és szabotázstevékenység« leleplezéséről,„»a Hutterlever 
ügyről«, a dolgozó parasztság »védelméről« is. 

Az írás a »perspektívát« is jelezte: „A szocializmus építésének idején a külső 
és belső ellenség dühe, támadása fokozódik. Az Államvédelmi Hatóság szerepe 
ebben a korszakban még nagyobb, mint eddig volt. A megnövekedett 
feladatoknak tapasztalatokban, tudásban megerősödve a Párt mögé sorakozva 
tesz eleget az ötesztendős Államvédelmi Hatóságunk. A jól végzett munka 
tudatával indulhatnak új harcaikba." 

Egy önmagáért beszélő száraz számsorral kívánjuk illusztrálni a fentebb idézett 

Szabad Nép-cikk valós tartalmát. Egy jelentés, amely 1954-bekészült Egy 

önmagáért beszélő száraz számsorral kívánjuk illusztrálni a fentebb idézett  

Szabad Nép – cikk  valós tartalmát. Egy jelentés, amely 1954 – ben készült 

belső használatra, többek között a következőket tartalmazza: „A kapitalizmusból 

a szocializmusba való átmeneti korszakot az élesedő osztályharc jellemzi. Ebből 

következik, hogy a büntetőbíróságoknak és a bűnüldöző szerveknek általában 

sok feladatot ad a bűnözés elleni küzdelem. Mégis felvetődik, nem sok-e a 

büntetőeljárások, a kiszabott börtönbüntetések száma." S íme a számok: 

1945 - 8 247 1950 - 18 359 
1946 - 10 682 1951 - 21 214 
1947 - 12 641 1952 - 35 039 
1948 - 12 722 1953 - 34 368 
1949 - 15 802 1954 - 23 276 

Ezekben az években a börtönben lévők közel 50%-a, esetenként több mint 

50%-a munkás volt, s nagy százalékban kisparaszt. Az 1954-es számszerű 

csökkenés után - Nagy Imre miniszterelnöksége - Rákosi visszatértével, 1955-

ben nemcsak a szám növekedett újra, de a letartóztatottakon belül emelkedett a 

munkások aránya is. 
Ugyanez volt a helyzet a számban egyre gyarapodó internálótáborokban is. 

Az internáltak többsége munkás és paraszt volt. Ez volt a jellemző arra a négy 
„titkos" internálótáborra, köztük Recskre is, amelyek kezelését ai IM alá 
tartozó büntetés-végrehajtástól 1950. január 1-jével az ÁVH kapta meg. 

1950 és 1953 között Magyarországon Rákosi és az ÁVH uralma alatt teljes 
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lett az intézményesített tömegterror. A különböző típusú bírósági eljárások a 

tárgyak időszakban Magyarországon 750 000 főt érintettek, vagyis minden 

harmadik magyar család kapcsolatba került a diktatórikus elnyomó 

apparátussal. Talán ezek a számadatok is érzékeltetik, hogy bár a politikai 

erjedés szempontjából lényegesek voltak a kommunisták és más baloldaliak 

elleni perek és más el-járások, ezek azonban, ha csak belső hatalmi harc 

jellemzi az időszakot, nem vezettek volna forradalomhoz. A nép végső 

elkeseredését az ellene indított terrorisztikus lépések korbácsolták fel, s 

emellett a főpapok - Mindszenty, Grősz József, Ordass Lajos -, illetve az alsó-

papság és a szerzetesrendek elleni eljárások. Amellett tehát, hogy a Kádár-

rendszer 1956 után a munkásmozgalom történetével próbálta helyettesíteni a 

társadalomtörténetet, a kommunisták és más baloldaliak elleni pereket helyezte 

a fókuszba mint a törvénytelenségek csimborasszóját, az ő rehabilitálásukat 

tekintette a szocialista törvényesség helyreállításának, s szava sem volt a 

polgári értékeket képviselők elleni eljárásokról, csak mondatokát áldozott a 

meghurcolt munkás és paraszt százezreknek - még egy súlyos történelemhami-

sítást elkövetett. Különböző kádárista kiadványokban - »történészi« 

munkákban is, mind a mai napig - kitüntetetten szerepel, hogy az '56-os 

»ellenforradalom"-ban jelentős szerepet játszott a csőcselék és a rovott 

múltúak hada. A figyelmes szemlélődőnek tudnia kell: 1956 rovott múltú 

»bűnözői« ezekből az elkeseredett, hamisan vádolt és meghurcolt munkásokból 

és parasztokból kerültek ki. Ők lettek a forradalom népi bázisa. 

VÁLTOZÁSOK 1953 UTÁN 

Sztálin halála és az 1953-as év tehát nem az erjedés kezdetét jelentet-te, hanem 

azt a kétségbeesett erőfeszítést, ahogy az új, Sztálin utáni hatalom ezt az erjedést 

kezelni kívánta. Magyarországon szovjet elgondolások alapján ekkor és ezért 

lett Nagy Imre miniszterelnök 

Nagy Imre valóban eleget kívánt tenni vállalt válságkezelő szerepének, s ami 

a későbbiek szempontjából rendkívül fontos: ezt nemcsak megbízásból, hanem 

meggyőződésből is tette. Amikor a hruscsovi vezetés, amely előre 

figyelmeztette Nagy Imrét a reformok korlátozott mélységére, úgy látta, hogy az 

új miniszterelnök nem elsősorban a moszkvai direktívákat hajtja végre, hanem 

»saját feje« szerint is folytatja a reformot, akkor ezt a főt bukásra ítélte, s újra 

Rákosihoz kényszeredett vissza. Nagy Imre meghirdette az internálótáborok 

feloszlatását - bár az ártatlanul internált nem kommunisták kártérítést nem kap-

tak, sőt elvett vagyontárgyaikat sem kapták vissza. Akiket kitelepítettek, 

zömmel nem térhettek vissza a káderek által elfoglalt lakásaikba. Nagy Imre 

megkezdte a koncepciós perek vádlottainak rehabilitálását - bár a nem 

kommunisták rehabilitálására, illetve börtönből való szabadon engedésére az ő 

idejében is csak elvétve került sor -, leállította a túlzott iparosítást, engedélyezte 

a rosszul működő termelőszövetkezeti csoportok feloszlását és más nagy 
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horderejű rendeleteket hirdetett ki.. Az ÁVH-t - főhatóságának 

megszüntetésével - visszaszervezte a BM alá, azonban ezek az intézkedések a 

rákosista apparátus és felső vezetés meghagyása miatt - az intézkedések 

elszabotálása - csak felemásra sikeredtek A magyar társadalom, mondjuk ki, a 

felemás sikerek ellenére mégis azt érezte, hogy valami megindult, s csökken a 

már-már elviselhetetlen terror. 

Vagyis a magyar nép bízott abban, hogy a Nagy Imre - i reformok 

folytatódnak. Az emberek döntő többsége, köztük sok kommunista párttag 

ekkorra már mélyen és elkeseredetten  »ölte Rákosi Mátyást«. 

Ilyen körülmények között döntött a Kreml - nem utolsósorban a kibontakozott 

kínai-szovjet feszültségek miatt -, hogy nem engedélyezi tovább a Nagy Imre -i 

reformot. S más alternatíva híján Rákosi Mátyás a nép, az egyszerű emberek s a 

frissen rehabilitált megkínzott kommunisták legnagyobb megdöbbenésére 

visszatért. A kérdés immáron az volt: meddig tűri az újabb Rákosi-féle uralmat a 

magyar társadalom, s ha nem tűri, van-e módja ez ellen valamilyen módon és 

formában fellépni? 

Az 1953-as változásokhoz 1945-t61 egyenesen vezetett az út. A kommunista 

párt és erőszakszervezete, az ÁVH által elkövetett visszaélések és 

törvénytelenségek ugyan a maguk teljességében még köztudomásúvá nem 

lettek, de már az egyszerű ember is érezte a bőrén, hogy mi történt 

Magyarországon az elmúlt években. Nagy Imrét épp ezért várta a magyar 

társadalom szinte megváltóként. Tény, hogy az eddig is meglévő indulatok a 

változások reményében új erőre kaptak. Ugyanakkor az is igaz, hogy a 

visszahúzó doktriner kommunista erőknek még erősebb hadállásaik voltak mind 

a társa-dalomban, mind a hatalomban, mint a változásokat kívánóknak. Az egyre 

fokozódó nyílt harc kétségkívül 1953-ban indult meg Magyar-országon. Igaz 

ugyan, hogy Nagy Imre nagyhatású beszédet mondott 1953 nyarán az 

országgyűlésben, s ott változásokat ígért, nem utolsósorban szabad szellemet, 

1953 októberében mégis kizárták az MDP-ből a klasszikus értelemben vett 

baloldali gondolkodót, Kassák Lajost, a jeles költőt egy pártot érintő bírálata 

miatt. 

Ugyanebben a hónapban - igaz, nyilvánosságra nem került - tört ki a tiszalöki 

internálótáborban egy fogolylázadás a Szovjetunióból odahurcolt, s ekkor már a 

többek között ott őrzött német hadifoglyok között. A lázadást leverték, majd a 

szervezőket az ÁVH elítél-tette, de egyre inkább világossá vált, hogy a németek 

mellett a háború alatt elfogott és a »málenkij robot« során elhurcolt magyar 

állam-polgárok tömegei vannak még szovjet hadifogságban. Magyarországon a 

súlyos háborús veszteségeket és elhurcolásokat tekintve, ez szinte minden 

családot érintett. 

1953-ban végre olyan magyar hadifoglyok is hazatérhettek a Szovjetunióból, 
akiket kreált politikai vétségek miatt ítéltek hosszú évtizedes börtönbüntetésre. 

Ebben az évben kezdődött meg - bár felemás megfontolások alapján - az ÁVH 

által elkövetett törvénysértésekért a számonkérés. Olyan neves, még aktív vagy 
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azóta más pozíciót betöltő volt „ávós" vezetők kerültek börtönbe, mint Péter 

Gábor, Décsi Gyula vagy Tímár István. Igaz, először hamis vádak alapján - 

cionista összeesküvés, kémkedés stb. --, de a törvénytelenségekért a bűnbak 

szerepét is el akarták játszatni velük Ok és társaik valóban bűnösök voltak, de 

börtönbe ekkor főként azért kerültek, hogy a főbűnös Rákosinak legyen kikre 

áthárítani a vádakat s ezzel ő maga a háttérben marad-hasson. Ez a szovjet 

érdekeknek is megfelelt, mivel a szovjet vezetők - akik Sztálin csendestársai 

voltak az öldöklésben - szintén megtalálták a bűnbakot Berija személyében. 
Ugyanakkor 1954. január 20-án ítélték - ugyancsak kémkedésért - 

életfogytiglani börtönre a már ítélet nélkül hosszú ideje raboskodó legendás 
szociáldemokrata vezetőt, Kéthly Annát, hogy aztán egy hónap múlva 
rehabilitálhassák 

Ugyanez év januárjától kezdtek kiszabadulni a Rajk- és más munkásmozgalmi 
perek életben maradt elítéltjei is. 

A munkásmozgalmi perek vádlottjainak kiszabadulása fontos köztörténeti 

esemény volt. Hiszen független attól, hogy ki volt hatalmon, Rákosi vagy Nagy 

Imre, a politikai élet alakulásába csak a kommunistáknak volt beleszólása, mert 

a nem kommunista elítéltek még mindig a börtönben voltak. Ezért volt nagyon 

fontos, hogy a politikai életbe újra bekapcsolódó rehabilitált kommunisták 

elfogadják-e Rákosi ajánlatát és visszatérnek a hatalomba, vagy egyértelműen a 

Rákosi és az ÁVH nélküli fejlődésre szavaznak Természetesen az újonnan 

szabaduló kommunisták zöme ekkor még nem értette meg, hogy a demokrácia 

nemcsak az ő, hanem a társadalom egészének is a személyes szabadságát jelenti. 

Olyan neves közéleti személyek, mint Donáth Ferenc, Losonczy Géza vagy 

Haraszti Sándor semmilyen közösséget nem vállaltak Rá-kosival, míg az óvatos 

Kállai Gyula vagy éppen Kádár János vissza-tért a politikai életbe, nem 

szakítottak Rákosival. 
A kiszabaduló kommunisták - akik éppúgy hallgatásra voltak kötelezve, mint 

az internálótáborból szabadult egyszerű rabok --, s fő-ként azok Rákosi-ellenes 
csoportjának megjelenése a magyar közéletben súlyos belső válságot okozott a 
pártban. Mind többen ismerték fel, hogy saját biztonságuk érdekében is 
szabadulni kell Rákositól és az őt kiszolgáló apparátustól. A »legendás« 
pártegység tehát 1953 folyamán látványosan tovább bomlott. 

A Szovjetunióban folyó belpolitika harc viszont Rákosinak kedvezett. 1954 

decemberében Rákosi folyamatos erősödésével párhuzamosan sor került Nagy 

Imre megbélyegzésére hibásnak minősített politikája miatt. Rákosi előretörése 

tovább mélyítette a párton belüli válságot. 

Jellemző azonban a magyar kommunista és a magyar kommunista párt 

egészének gondolkodására, hogy 1954. december 24-én (?) született meg az a 

határozat, amely megerősítette, hogy a politikai okokból kivégzetteknek a 

holttestét kiadni senkinek sem szabad, illetve 1955-ben ezt tovább 

súlyosbították, s megszületett az a határozat is, hogy a „kivégzett személy sírját 

megjelölni nem szabad, temetésén hozzátartozói nem vehetnek részt". Ez persze 

eddig is így volt, de most újra megerősítették, s a határozat érvényben maradt 

1956. november 4-e után is. 
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Fontos eseménynek számított - a később történtek tükrében különös 

jelentőségre tett szert -, hogy 1955 elején megnyílt az értelmiségiek vitaklubja, a 

nagy hírnévre szert tett Kossuth Klub. 

1955 tavaszán végleg eldőlni látszott a Rákosi Nagy Imre-féle politikai 

küzdelem. Nagy Imre februárban megbetegedett, ezt Rákosi kihasználta, s 

Nagyot szinte hermetikusan elzárta a külvilágtól. Rövid időn belül elérte, hogy 

Nagyot minden tisztségétől megfosszák. 1955. április 18-án Hegedűs András lett 

a magyar miniszterelnök. Még Nagy Imre miniszterelnöksége utolsó napjaiban, 

az alig egy hónapja megnyílt Kossuth Klubban megalakult a Nagy Imre-hívő 

Tánczos Gábor titkársága alatt a Petőfi Kör. 

A Petőfi Kör létrejötte figyelemre méltó esemény volt. Egyrészt világossá 

vált, hogy a Rákositól fokozatosan távolodó baloldali értelmiségnek egyértelmű 

igénye van a közéleti szereplésre, s ezt a Rákosi-vonal már megakadályozni sem 

tudta. Ugyanakkor a Petőfi Körben, mint a DISZ fiókszervezetében egészen 

október 23-ig jelen volt a doktriner rákosista baloldal is. Épp ez a kettősség 

annak az oka - az egymást néha semlegesítő belső viták -, hogy a Petőfi Kör 

politikai fejlődésében a békés visszarendeződés, Nagy Imre visszavétele a 

hatalomba, vagy ahogyan sokan nevezik: a reformok követelésénél megállt. A 

döntő mégis az volt, hogy a Petőfi Kör helyet és szót adott azoknak a baloldali 

gondolkodóknak is, akik egyre határozottabban Nagy Imre hívének vallották 

magukat és egyértelmű változásokat követeltek. A Petőfi Kör, ha nem is 

önmagában és egyedül, de elősegítette az ún. Nagy Imre-kör kialakulását. 

Mivel Nagy Imre mozgástere rendkívül behatárolt volt -- belső száműzöttként 

élte napjait - vezetésre kész szószóló hiányában a nagyimrések a párt belső 

ellenzékének számíthattak csak, valós hatalom nélkül. Mégis jelentős fejlemény 

volt, hogy a monolitnak hitt és tudott párton belül, ahol mindenféle frakciózás 

»halálos bűn« volt, kialakulhatott az egyre szervezettebb formát öltő 

pártellenzék. Helyzetük viszont egyre nehezebb lett, hiszen Rákosi, ereje 

teljében érezvén magát, sorra indította a támadásait, s egymást követték a párton 

belüli tisztogatások. Ugyanakkor a pártellenzék politikai mozgását nagyban 

befolyásolta egy friss külpolitikai esemény, a Varsói Szerződés aláírása, amely 

újra bezárta az országot a szovjet blokkba, s amely egy nappal előzte meg az 

osztrák békeszerződés aláírását (ami elvileg lehetőséget nyújthatott volna a 

szovjet csapatok Magyarországról történő kivonulásához). Ebben a szituációban 

kapnak különös fontosságot Nagy Imre tanulmányai, amelyeket mint párt-szerű 

káder először a magyar PB-hez juttatott el, majd keresni kezdte a lehetőséget, 

hogy írásai eljussanak a szovjet és a jugoszláv párt-vezetőkhöz is. 

Nagy ezekben az írásokban - A magyar nép védelmében címmel jelent meg 

1956 után Nyugaton - elemezte a magyar belpolitikai helyzetet, foglalkozott a 

semlegesség lehetőségeinek a kérdésével is stb., vagyis azt mondhatjuk: 

teoretikus marxista gondolkodóként élete legnagyobb teljesítményét nyújtotta 

egy rövid év alatt. Végül az ellene indított hajsza formálisan tekintve utolsó 

állomása következett be 1955. december 3-án, amikor a volt miniszterelnököt 
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ki-zárták a pártból. 

Némi fényt vetett a belpolitikai helyzetre, amikor egy BM vezetői 

értekezleten 1955. november 11-én Piros László belügyminiszter bejelentette, 

hogy az ÁVH 1 149 659 állampolgárt figyelt meg 1945 óta, s az elvégzett 

revízió után számuk 666 728-cal csökkent. 1955 novemberében az ÁVH még 

mindig 1 129 865 főt tartott politikailag gyanúsnak, illetve ellenségnek. 

Ilyen körülmények között döntöttek - most már a Rákosi Hegedűs páros - 

arról, hogy az ÁVH-nak is csökkentik a létszámát. A cégnél ez a döntés komoly 

nyugtalanságot és elégedetlenséget váltott ki. Az SZKP XX. Kongresszusa előtt 

tehát nagy volt az országban a nyugtalanság. Egyrészt az államapparátusban és a 

BM-ben tervezett leépítések a rendszert támogatók között okoztak 

nyugtalanságot, másrészt az elégedetlenek száma - s köztük a pártellenzéké - is 

egy-re növekedett. 

Ha ma valaki elolvassa a XX. Kongresszuson elmondott Hruscsov-beszédet - 
tehát nem az akkor még nem ismert titkos beszédet 

nem nagyon érti, hogy miért volt ennek a beszédnek akkora hatása. 

Feltehetően nem a nép volt az, amely felfigyelt néhány nyelvi fordulatra, illetve 

olyan jelzésekre, amelyből arra lehetett következtetni, hogy a politika 

irányulásában változás várható. A politikával foglalkozó értelmiség azonban 

megértette, hogy a beszéd, ha burkolt formában is, de újabb támadás volt a 

sztálinisták ellen. S ennek Magyarországon is nagy hatása volt. 

A LENGYEL ESEMÉNYEK HATÁSA 

A magyar október történetében a lengyel események mind a pártra, mind a 

társadalom egészére nézve fontos és követendő mintát jelen-tettek. Nyilvánvaló, 

hogy az 1956. március 20-i varsói váltás - az elhunyt Bierut helyett Edward 

Ochab lett a LEMP első embere - még nem váltott ki különösebb érdeklődést a 

magyar közvéleményből. Az áprilisban történtek azonban már nagyon is 

fontosak voltak 

Április 10-én rehabilitálták a sokáig házi őrizetben tartott lengyel 

kommunistát, Gomulkát. Ez a lengyel lépés felvetette Nagy Imre hasonló típusú 

rehabilitálásának lehetőségét is. Júniusban megérkezett a poznani felkelés híre. 

28-án mintegy százezer munkás követelte az utcákon az élet- és 

munkakörülmények javítását, a szabad választást stb. A lengyel „ÁVO" 

fegyverrel támadt a tömegre, körülbelül száz embert megöltek, több százan 

megsebesültek, s mintegy 600 főt őrizetbe vettek. 

Augusztusban Gomulkát visszavették a Lengyel Egyesült Munkáspártba. Ez 

újabb biztató jel volt a Nagy Imre-hívők számára. Októberben megszülettek a 

poznani ítéletek a tüntetők ellen. Mindez október 8-án történt, s az újabb 

ítéletekre is csak négy napot kellett várni. A lengyel helyzet tovább éleződött. 

Október 19-én a LEMP KB VIII. Plénuma kooptálta Gomutkát tagjai közé. 

Lengyel politikusok egy csoportja - a szovjet – lengyel állampolgárságú 
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Rokoszovszkij marsallal az élen - hívására Varsóba érkezett Hruscsov 

vezetésével jó néhány neves szovjet politikus, köztük a Varsói Szerződés 

Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnoka, Konyev marsall. A szovjet 

csapatok eközben hadgyakorlat ürügyén megindultak Varsó felé. A LEMP 

Plénum félbeszakadt. 

Október 20-án reggel megszületett a szovjet-lengyel megegyezés Varsóban. 

Ez újabb biztatást jelentett a magyar pártellenzék számára: lehet új ember 

vezetésével, szovjet belegyezéssel reformokat bevezetni, sőt Gomulka nagy 

beszédet mondhatott a plénumon, ahol nyíltan bejelenthette a reformokat, s 

ráadásul a poznani eseményeket is átértékelte. Ekkor október 20-át írtunk. 

A hazai értelmiség a lengyel események mellett feszülten figyelte azt is, hogy 

mi történik a magyar belpolitikában. Rákosi 1956. március 27-én az egri 

nagygyűlésen először kényszerült arra, hogy vállalja a koncepciós perekért a 

részbeni felelősséget. Innentől kezdve egyenesen vezetett az út bukása felé, 

amely a váratlanul megérkezett Mikoján és Szuszlov jelenlétében, július 17-én 

be is következett. 

A PETŐFI KÖR MEGALAKULÁSA 

S eközben a magyar pártellenzék egyre inkább megmutatta erejét. Nagy Imre 

hatvanadik születésnapja, amelyet barátaival együtt ünnepelt Orsó utcai 

lakásán, felért egy politikai tüntetéssel, s Rákosinak már nem volt ereje ahhoz, 

hogy Lecsapjon a »renitens« kommunistákra. Május 9-én pedig formálisan is 

megalakult a Petőfi Kör, a másként gondolkodó értelmiségiek gyülekező helye. 

Egymást követték a Petőfi Körös rendezvények. Már a hivatalos megalakulás 

előtt volt egy jugoszláv irodalmi est, az első közgazdász vita is lezajlott. 

1956. május 28-án végre hivatalosan is megalakult a Petőfi Kör. A 

gyanakvóknak - akik »gőzleeresztő« szervezetnek tekintették a Petőfi Kört - 

volt valami igazuk. A Petőfi Kör valóban felsőbb engedéllyel jött létre, s a 

legfontosabb vezetők között is találhatunk Rákosihoz hű kádereket. A lényeg 

azonban az volt, hogy a Petőfi Kör, szövetségben a változást kívánó 

értelmiségiekkel, mégis a Nagy Imre-hívók bázisát képezte. 
Nagy Imre melletti kiállásnak számított a június 14-i filozófusvita, a 27-i 

sajtóvita, a szeptemberi NEKOSZ - vita, hogy csak néhányat soroljunk fel. 

Önmagukban is jelentősek voltak a Petőfi Körös rendezvények, hiszen új hang 

jelentkezett a magyar politikában, de legalább annyira fontos volt, hogy vidéken 

- körülbelül a kaposvári Zrínyi Kör megalakulásához hasonlóan - sorra jöttek 

létre a helyi Petőfi Kör típusú szervezetek 1956 tavaszán megalakult a már 

említett kaposvári Zrínyi Kör, júliusban a szombathelyi Vasvári Kör, 

szeptemberben a békéscsabai Petőfi Kör és a veszprémi Batsányi Kör és még 

sorol-hatnánk a példákat tovább. 

A Petőfi Körök mellett egyre több gyűlést szerveztek különböző értelmiségi 

körök a vidéki városokban, illetve a fővárosban is, s az ezeken a gyűléseken 
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megjelenő pártvezetők saját bőrükön érezhették, hogy az ország gyökeres 

politikai változásokat akar. 

KÉSZÜLŐDÉS A TÜNTETÉSRE 

A legjelentősebb eseményre Szegeden került sor. Molnár János kommunista 

történész és politikus Ellenforradalom Magyarországon 1956 -ban című 

munkájában így írt a Szegeden megalakuló MEFESZ-ró1:  

„A MEFESZ Szegeden, a Tudományegyetem 1956. október 16-án tartott 

ülésén alakult meg. A MEFESZ - bár a Petőfi Kör bukását elsősorban ez a 

szervezet okozta - nem a jövő, hanem csak a pillanat szerve volt. 23-a után 

semmi szerepe nem volt, csak a nevét emlegették néha. 

A MEFESZ a tüntetés szerve volt. Nem ideológiai (az a Petőfi Kör volt), 

hanem politikai szerve, a felkelés szervezete. 

A MEFESZ égisze alatt megindult egyetemi szervezkedésben fontos szerepet 

játszottak a jobboldali beállítottságú diákvezérek. 

Különös fontos szerepe volt a MEFESZ újjászületésében a ciszterciták be-

folyása alatt álló illegális szervezeteknek." 

Molnár János a szokásos koncepciós elemek mellett rátapintott a lényegre. A 

MEFESZ valóban a felkelés szervezete volt és valóban a politikai pillanat 

hozta létre. 

A MEFESZ újjászervezői, hiszen egy megszüntetett szervezet éledt újjá, 

eredetileg egy olyan politikamentes diákszervezetet álmodtak meg, amely 

egyértelműen a diákság legfontosabb diákpolitikai követeléseit fogja 

képviselni. Menet közben derült ki, hogy ezt csak Szegeden és elszigetelten 

nem tudják végrehajtani. Az egyetemek közötti kapcsolat a diákegység 

megteremtése jegyében jött létre. A MEFESZ eredetileg politikailag független 

szervezetként - a párt és ifjúsági szervezete, a DISZ gyámolítása nélkül - kívánt 

funkcionálni. Mai terminológiával élve a MEFESZ független civil szervezet 

volt. Nem kényszerült állandó vitára a DISZ-szel, mint a Petőfi Kör, így saját 

magát képviselhette. Az a felismerés a rövid egy hét alatt született meg - 

október 16. és 22. között -, hogy a szervezet csak akkor valósíthatja meg 

elképzeléseit, ha bekövetkezik az országban a politikai reform is. Így jutott el a 

MEFESZ vezetése oda, hogy az október 23-i tüntetés aktív szervezője legyen. 

Történelmi tény, hogy a tüntetést a MEFESZ szervezte, s ez az el-képzelés 

találkozott a politikus Petőfi Körös vezetőinek elképzelésével. A MEFESZ 

nyomást akart gyakorolni céljai elérése érdekében, s ebben a Petőfi Kör 

Tánczos Gábor neve fémjelezte része partnere volt. S egy másik alapvető 

különbség a Petőfi Kör és a MEFESZ között: a MEFESZ vezetőinek a hatalom 

és belső ellenzéke egyetlen csoportjához nem volt kapcsolata, tetteiket így csak 

saját akaratuk vezérelte. 

1956 nyarára a korabeli elemző számára világosak lehettek a magyar 

politikai erővonalak. A párt hatalma még szilárd volt, bár a haj-szálrepedések 
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egyre jobban látszódtak A hatalommal szembeni másik pólus kétségkívül a 

pártellenzék volt. Nagy Imre ugyan semmilyen szerepet nem vállalt - otthon írta 

elemző tanulmányait -, de a köré szerveződő baráti kör fokozatosan 

aktivizálódott. A Petőfi Körben egyesülő, Nagy Imrét támogató társadalmi erők 

egyre nagyobb fontossággal voltak jelen az ország életében s a politika 

alakításában. Céljuk egy olyan, a lengyelországihoz hasonló hatalomátvétel 

volt, amely szocialista alapokon áll, csupán az elit cserélődik, amely majd 

végrehajtja a szocializmus megreformálásához szükséges politikai, gazdasági, 

társadalmi változtatásokat. 

Új erőként jelentkezett a MEFESZ megjelenésével a Nagy Imrével 

szimpatizáló, de nem kommunista egyetemi ifjúság. Szinte teljes egészében 

hiányzott viszont a politikai palettáról a polgári politikai ellenzék. Ennek oka 

egyszerű volt. Egyrészt a polgári átalakulásnak sem a dogmatikus, sem a 

reformista pártcsoportosulás nem kívánt helyet adni. Másrészt a polgári 

politikusok egy része még '56 nyarán is börtönben volt, akik pedig 

kiszabadultak, egészségileg meggyengült, izolált állapotban voltak. Ugyanakkor 

vezér nélkül s egymással kapcsolatot nem tartva egyre inkább mozgolódott a 

kommunistákkal egyáltalán nem szimpatizáló jobboldaliak jó néhány csoportja. 

Ellenük a peres eljárások 1953 és 1956 között sem szüneteltek Nagy Imre 

miniszterelnöksége alatt éppúgy történtek bebörtönzések, ki végzések, mint a 

visszatérő Rákosi idején. A polgári ellenzék egy csoportja tehát élt és mutatta 

magát Magyarországon a tárgyalt idő-szakban is. 

HOGYAN ÍTÉLTÉK MEG A SZOVJET VEZETŐK 
A MAGYARORSZÁGI HELYZETET? 

A legdöntőbb kérdés mégis az volt, hogy miként viszonyul a szovjet politika - 
amely birodalomban gondolkodott - a magyar politikai és társadalmi 
mozgásokhoz? 

A magyarországi szovjet nagykövet, Andropov, a biztonságiak főnöke, 

Szerov, az országot ismerni vélő Vorosilov, a gyakran idelátogató magyar 

»referensek«, Mikoján és Szuszlov jelentései alapján a szovjetek 

Magyarország-képe elég pontosan felvázolható. 

Főként Andropov, de a politikai vezetésből Gromiko és sokan mások még 

1956 tavaszán is Rákosiban látták az újabb kibontakozás és folyamatosság 

emberét. Bár egyik-másik szovjet politikus esetlegesen tartotta a kapcsolatot a 

pártellenzékkel is, de - s ez felfogásukra a legjellemzőbb - még Kádár politikai 

szerepvállalását is veszélyesnek tartották Andropovtól Rákosi, Gerő, Hegedűs 

szinte minden támogatást megkapott hatalmuk stabilizálódása érdekében. Épp 

ezért Andropov a legnagyobb ellenfélnek a hatalmat potenciálisan átvenni 

képes pártellenzéket tartotta. A magyar belügyben Andropov megbízott 

annyira, hogy - a szükségesnek vélt belső változtatások mellett - a belső 

válságtól sem mentes ÁVH képes az országban a jobboldali mozgalmak 
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elfojtására és ellenőrzésére, illetve a pártellenzék féken tartására. 

Nehezítette a helyzetet, hogy a szovjet vezetés, bár Hruscsov lényegesen 

rugalmasabb volt, mint Sztálin, végső soron a történéseket hatalmi-birodalmi 

szemüvegen keresztül nézve semmit nem értett példának okáért a 

magyarországi vagy a lengyelországi folyamatokból. Szuszlov 1956 júniusában 

a magyar társadalmi állapotokról a következő jelentést küldte Moszkvába: 

„1. A munkások és parasztok, kiváltképpen a szövetkezeti parasztság 

hangulata egészséges. Az ipar teljesíti terveit. A mezőgazdaságban figyelmet 

érdemlő a vetések gondos ápolása. Minden mezőgazdasági növényből jó 

termésre van kilátás. Budapesttől déIre, a jugoszláv határig utazva személyesen 

győződtem meg a búza-, a rozs-és az árpavetések, a kukorica, cukorrépa és 

burgonyaföldek, valamint a zöldségültetvények jó állapotáról. 

2. A munkások és parasztok körében, valamint az üzemi pártalapszerve-
zetekben szó esik a pártvezetés »válságáról«, a pártvezetés iránti bizalmat-
lanságról." 

Vorosilov június 26-án másfajta optikai torzulásnak esett áldozatul: 
„Kérdésemre, hogyan viselkedik Nagy Imre, Rákosi elvtárs azt felelte, hogy 
Nagy Imre és követői még mindig azt tartják, hogy nekik volt igazuk, amikor a 
könnyűipar fejlesztését és az egyéni parasztok támogatását állították figyelmük 
középpontjába. Az efféle rothadt nézeteknek az országban még jelentős 
táptalajuk van, nevezetesen: az elmaradott párttagság egy része, s a volt kis- és 
nagytőkések, kulákok, régi katonatisztek és hivatalnokok sajnos meglehetősen 
széles rétege.” 

Azt, hogy milyen széles körű az elégedetlenség Magyarországon a fennálló - 
ekkor már Rákosi nélküli - vezetéssel szemben, Andropov látta 
legvilágosabban:  

„A Központi Vezetőség júliusi teljes ülése előtti hetekben az országban erősen 
kiéleződött a belpolitikai helyzet. Az ellenséges elemek, akik Magyarországot a 
szocialista tábor leggyengébb láncszemének tekintik, aktivizálódtak és nyíltan 
támadták a Magyar Dolgozók Pártjának vezetőségét. Aknamunkájukban a 
magyar parasztok jómódú rétegére, továbbá a jobboldali szociáldemokraták és 
az értelmiség köreiben található elégedetlen elemekre támaszkodtak, s 
kihasználták a nyugati propagandának, a katolikus egyháznak és a különféle 
nacionalista elemeknek a lakosságra gyakorolt nagy befolyását. A helyzet 
rosszabbodásához és az ellenséges elemek tevékenységének megélénküléséhez 
hozzájárultak a barátaink által a gazdaságpolitikában elkövetett hibák is, 
továbbá a szocialista törvényesség megsértése, a párton belüli demokrácia 
gyengülése, ami Rákosi elvtárs hosszú ideig érvényesülő személyi kultuszának 
volt a következménye." 

Andropov a maga bolsevik zsargonjában végül is az igazat írta: a társadalom 

széles rétegei elégedetlenek a kommunista vezetéssel, mert diktatúrát 

valósítottak meg, irtották a népet, elrontották a gazdaságpolitikát és saját 

elvtársaikat is kivégezték, börtönbe záratták. Ez volt a magyar válság lényege. 

A kérdés az volt, hogy Andropov és társai milyen válságmegoldási javaslattal 

rukkolnak elő? 

1955 szeptemberében, az osztrák békeszerződés megkötése után állították fel 
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székesfehérvári központtal a Különleges Hadtestet Lascsenko altábornagy 

vezetésével. Magyarországon a hadtest kötelékében állomásozott a 2. és a 17. 

gárdahadosztály, a 195. vadászrepülő, a 177. bombázó – repülő - hadosztály, a 

20. pontonos hidászezred, valamint különböző légvédelmi és más fegyvernemi 

szakcsapatok. 

A hadtest eredeti feladata, karöltve a magyar alakulatokkal, az osztrák-

magyar határ védelme és szükség esetén a közlekedési út-vonalak 

biztosítása. A hadtest stratégiai feladata volt, hogy egy eset-leges Nyugat 

vagy Jugoszlávia elleni támadás esetén együttműködjenek a magyar 

alakulatokkal. Ezt az alakulatot látogatta meg 1956 júliusában Andropov, és 

hosszan tárgyalt Lascsenkóval a magyar politikai helyzetről. Ekkor kapta 

Lascsenkó azt a parancsot, hogy legyen készen szükség esetén „a szocialista 

társadalmi rend fenntartása, védelme, adott esetben helyreállítása" 

feladatára. 

A terv a »Volna« (Hullám) fedőnevet kapta, s a végrehajtásra a » 

Kompasz« (Iránytű) jelszó után kerül sor. Lascsenkó a politikai helyzet 

alakulása alapján, október közepén elrendelte, hogy a parancsnokok 

legyenek készen az esetleges beavatkozásra. Lascsenkó ezredes, törzsfőnök 

október 22-én Budapestre utazott tájékozódás céljából. Gerő Ernő másnap a 

szovjet csapatok beavatkozását kérte. A kérdés ekkor még az volt, hogy az 

SZKP vezetése valóban elvállalja-e az intervenciót, vagy a lengyel típusú 

megegyezéses megoldást választja. Némi hezitálás után az SZKP KB 

elnöksége döntött: 
„Hruscsov et. szerint: a csapatoknak be kell vonulnia Budapestre. 

Bulganyin elvtárs helyesli Hruscsov javaslatát - be kell vonulniuk a csa-
patoknak. 
Mikoján et.: ...kételyei vannak a csapatok bevonulásával kapcsolatban. 

Molotov et.:...A bevonulás mellett van. 
Kaganovics et.: A kormány megdöntése folyik. Nem lehet 

összehasonlítani Lengyelországgal. A bevonulás mellett van. 
Pervuhin et.: Be kell vonulni. 

Zsukov et.: Ez különbözik Lengyelországtól. Be kell 

vonulni... Szuszlov et.: A helyzet különbözik a 

lengyelországitól. Be kell vonulni. Szaburov et.: A rend 

fenntartása végett be kell vonulni. 

SepiIov et.: A bevonulás mellett van. 

Kiriscsenkó et.: A bevonulás mellett van... 
Hruscsov et.: Nagyot vonjuk be a politikai életbe. De 

egyelőre ne tegyük (miniszter) elnökké. Budapestre Mikoján 
és Szuszlov elvtárs repüljön." 

A szovjet döntés - Mikoján tiltakozása mellett - egyhangú 
volt: Be kell vonulni! 
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1956. OKTÓBER 23. 

A TÜNTETÉS 

1956. október 22-e délutánján már megfogalmazta közös követeléseit a magyar 
egyetemi ifjúság. Délután a Budapesti Műszaki Egyetemen a helyi fiatalok 
mellett ott voltak az Epítőipari és Közlekedési Egyetem, a Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Főiskola, a Testnevelési Főiskola, a Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskola, a Haditechnikai Intézet, a Petőfi Akadémia és a Zalka Máté laktanya 
képviselői is. Itt elhatározták - a szegedi MEFESZ képviselői javaslatára - az új 
szervezethez való csatlakozást, majd éjszaka elfogadták a tizenhat pontot. A 
köve-telések a következők voltak: 
„1.Vonják ki a szovjet csapatokat! 
2. Új, alulról induló választások legyenek az MDP-ben, válasszanak új KV-t, 

hívják össze a pártkongresszust! 
3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista bűnösöket váltsák le! 
4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében, vonják felelősségre 

Rákosit! 
5. Általános, egyenlő és titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, 

sztrájkjogot! 
6. Vizsgálják felül a magyar-szovjet, illetve a magyar-jugoszláv kapcsolatokat, 

a kölcsönös be nem avatkozás jegyében! 
7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet a hazai 

adottságok és a nép létérdekei alapján! 
8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, a jóvá-tétel 

tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról! 
9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, 

állapítsák meg a munkás-létminimumot! 
10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatási rendszert, az egyénileg gazdálkodók 

kapjanak a termelőszövetkezetekkel egyenrangú támogatást! 

11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai és gazdasági pert, 
bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a Szovjetunióba 
hurcolt foglyokat! 
12 .Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ- 

újságot, ismerhesse meg mindenki saját káderanyagát! 

13.Távolítsák el a Sztálin-szobrot, helyére 1848-49-es emlékmű kerüljön! 

14. Új, nemzeti jellegű címert, a katonáknak új, a magyar hagyományoknak 

megfelelő egyenruhát, március 15. nemzeti ünnep, október 6. nemzeti 

gyászünnep és tanítási szünet legyen! 

15.Szolidaritás a lengyel néppel! 
16.Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol megvitatják a 
követeléseket!" 

Hasonló szellemben tárgyaltak más egyetemeken is, például a Közgazdasági 
Egyetemen, a Budapesti Orvosegyetemen, a Színművészeti Főiskolán, Gödöllőn 
és másutt. Az egyetemek hallgatói sorra csatlakoztak az új szervezethez, a 
MEFESZ -hez. S ami talán, az események további menetét tekintve, a 
legfontosabb volt, hogy elhatározták: másnap - tehát október 23-án - 
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csatlakoznak ahhoz a rokonszenvtüntetéshez, amelynek célja a lengyel 
eseményekkel történő szolidaritás. 

Az október 16-i szegedi kezdeményezés tehát október 22-re már országosan 
beérett. Az október 18-i döntés után, amelyben a szegedi egyetemisták 
kimondták, hogy az MDP-től és a DISZ-tót is független szervezet programját 
országosan is ismertetik, sorra kezdtek létrejönni a különböző egyetemeken a 
MEFESZ szervezetek. Október 21-én például az egri pedagógiai főiskolán 
megalakult Kossuth Kör csatlakozott a MEFESZ - hez, 22-én délután a pécsi 
Központi Egyetem udvarán jött létre az új szervezet, s ugyanez történt 
Sopronban is, ahol az Erdőmérnöki Főiskola és a Nehézipari Műszaki Egyetem 
diákjai mondták ki közösen a MEFESZ megalakulását s vették fel a kapcsolatot 
a Budapesti Műegyetemmel. Ugyancsak október 22-én Donáth Ferenc előadása 
után a Benczúr utcai diákszállón Debrecenen is létrejött a MEFESZ helyi 
szervezete. 
A történeti irodalom a reformfolyamatok kibontakoztatásában, állában a Petőfi 
Kör, illetve a vidéken megalakult Petőfi Kör típusú szervezetek tevékenységét 
helyezte előtérbe. Ennek van is alapja, de tudunk kell azt is, hogy a Petőfi Kör a 
DISZ-en belül vívta a maga harcát a megújulásért, s programja a reformokat 
követelő kommunisták programjaival volt rokon. A MEFESZ politikai 
értelemben túl-lépett a Petőfi Kör követelésein, programja olyan követeléseket 
tartalmazott - függetlenség, többpártrendszer már október 23. előtt -, amely 
elvileg egy polgári demokratikus fejlődést is lehetővé tett, a megreformálni 
szándékozott kommunista fejlődés helyett. 

Az október 22-i esti műszaki egyetemi MEFESZ - gyűlés ezért különösen 

fontos a forradalom történetében. MEFESZ szervezetek alakultak országszerte, 

tartották egymással a kapcsolatot, s vállalták a másnapi tüntetés megszervezését 

is. A tüntetést előkészítő fórum központja végül is az ELTE-n jött létre, ahol 22-

én este megalakult a Március Tizenötödike Kör, s egyben ellátta a szervező 

központ szerepét is. Az egyetemi ifjúság tehát 22-én este készen volt a másnapi 

nagy megmozdulásra. Eközben a Jugoszláviában tartózkodó és a hazainduló 

magyar párt- és kormányküldöttség a béllyei kastélyban aláírta a két ország 

viszonyát rendezni szándékozó tárgyalás magyar-jugoszláv közös közleményét. 

A magyar párt- és kormányküldöttségben többek között Gerő Ernő, Hegedűs 

András, Kádár János, Kovács István, Apró Antal kapott helyet, akik kedden, 

október 23-án a kora reggeli órákban érkeztek haza. A fogadóbizottság vezetője 

a rangidős KV-titkár Ács Lajos volt. Ács naponta küldte Gerőék után 

kétségbeesett jelentéseit a helyzet éleződéséről, de Gerőék nem adtak vagy nem 

akartak hitelt adni Ács kétségbeesésének. Arra gondoltak, hogy a KV-titkár 

labilis idegi beállítottsága miatt kelt fölöslegesen pánikot. Ács és néhány társa 

már a pályaudvaron követelte, hogy a küldöttség azonnal menjen az Akadémia 

utcába a pártközpontba, és dolgozza ki a helyzet kezelésére vonatkozó 

programját. Az érkezettek közül többen tiltakoztak, először haza akartak menni. 

Végül Ács javaslata győzött. Gerőék az Akadémia utcai székházba hajtattak, s 

10 órakor a PB összeült. 

A történések legfontosabb helyszíne ekkor még a pártközpont volt. Az ott 

születendő döntések alapvető fontosságú hatással lehettek - s mint később 
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kiderült, voltak is - az események alakulására. Ekkor tehát a pártvezetésre 

rendkívül nagy felelősség nehezedett. Kérdés volt: kiállják-e a történelmi 

próbát? 

Az MKP, majd az egyesülés után az MDP vezetői külön súlyt helyeztek 

mindig arra, hogy a PB-, illetve a KV-ülések szigorúan a napirendnek 

megfelelően folyjanak le. Az október 23-i ülés is így kezdődött. Gerő beszámolt 

a küldöttség jugoszláviai útjáról, majd sor került a legfontosabb napirendi 

pontra: mi legyen a párt álláspontja a tüntetéssel kapcsolatban. A vita egyre 

hevesebbé vált, főként a sorra érkező kerületi pártbizottsági és más egyéb 

szervezetek helyzetjelentéseinek hatására. 

A HATALOM BIRTOKOSAI ÉS A TÜNTETÉS 

Révai József és Marosán György egyértelműen a tüntetés megtartása ellen 

foglaltak állást, s arra is hajlandónak mutatkoztak, hogy szükség esetén a 

„proletárdiktatúra védelmében, a nép érdekben" fegyverrel lépjenek fel a 

tüntetők ellen. A fegyveres erőkért felelős két miniszter, Piros László belügy- és 

Bata István honvédelmi miniszter ekkor még azt állították, hogy a rendőrség és a 

honvédség képes a rend biztosítására. 

Ács Lajos viszont amellett kardoskodott, hogy nincs ellenforradalmi veszély, 

vagyis tartózkodni kell az erőszaktól, s a megoldás egyik elemeként azt 

javasolta, hogy Nagy Imrét vegyék be a legfelsőbb vezetésbe. Mező Imre és 

Köböl József pedig a feszült budapesti helyzetről számoltak be a PB előtt, majd 

eltávoztak az ülésről. 

Eközben továbbra is sorra érkeztek a különböző tömeg- és párt-szervezetek 

küldöttei, s egyre-másra számoltak be a fenyegetőnek vélt mozgásról. A PB 

szigorúan zárt rendje fokozatosan megszűnt, és ami a párt történetében szokatlan 

volt, megszűnt az úgynevezett irattermelés is, vagyis nem volt már mód, sem idő 

arra, hogy az elhangzottakról a történéseket dokumentálandó írásbeli jegyzeteket 

készítsenek. 

Végül 11 óra körül megszületett a döntés a tüntetés betiltásáról. Ez a későbbiek 

folyamán perdöntő fontosságúnak bizonyult. Mező és Köböl a döntés 

ismeretében távoztak a budapesti pártbizottságra (Köztársaság tér), s a PB 

adminisztrációja körtelefonon értesítette a kerületi pártbizottságokat a tüntetés 

betiltásáról. Közel kétórás késéssel, 12 óra 53 perckor a Kossuth Rádió is 

bemondta, hogy a tüntetést megtiltották. 

A helyzetre jellemző - s ez egyben a Politikai Bizottság rossz hely-

zetfelismerésének a bizonyítéka is -, hogy a különböző szervezetek, köztük a 

kerületi pártbizottságok is élesen tiltakoztak a PB döntése en. A tiltakozásnak 

kettős oka volt. Egyrészt a közép- és alsószintű vezetők közül is sokan voltak, 

akik vagy meggyőződésük alapján, vagy a tömeghangulatot ismerve a 

változások hívei voltak, s így a tüntetés megakadályozása nem állt érdekükben. 

Míg mások, a Rákosi-Gerő vezetés elszántabb hívei is tisztában voltak azzal, 
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hogy a kerületi pártbizottságok eszközök hiányában a döntést nem képesek 

érvényesíteni. 

Sokat nyomott a latban az is, hogy akkorra már utcán volt az október 23-i 

Szabad Nép, a kommunista párt lapja, s benne a vezér-cikk, az »Új tavaszi 

seregszemle«. Ebben a szerkesztőségi cikknek számító írásban még a Szabad 

Nép is a változásokat támogatta. A cikket megelőzte a szerkesztőség október 22-

i memoranduma, amelyben hitet tettek a változások szükségessége mellett, 

kinyilvánították szolidaritásukat a lengyel változásokkal, s azt követendő 

mintaként ajánlották a pártvezetés figyelmébe. 

Október 23-án délelőtt a Szabad Nép szerkesztőségében rendkívüli taggyűlést 

tartottak, ahol jelen volt Horváth Márton főszerkesztő is. Horváth sokáig a 

Rákosi – Révai - féle politika és kultúrpolitika elkötelezett híve volt. 

Pálfordulása - amely a változások támogatásában mutatkozott meg - feltehetően 

sokak számára jelzés értékű lehetett. A főszerkesztő-helyettes, a bigott 

kommunista Bethlen Oszkár végig kitartott Gerő mellett, de szinte magára 

maradt. A rendkívüli taggyűlés után egy küldöttség Horváth vezetésével az 

Akadémia utcába ment, hogy a PB fogadja őket. Horváthék ott tudták meg, hogy 

a tüntetést betiltották, és a PB java része ellenük van. Gerő Ernő, majd Marosán 

György és Révai József kemény és kegyet-len vitában támadták a 

szerkesztőséget az »Új tavaszi seregszemle« miatt. Marosán és Révai újra 

kifejtették: ha szükséges, akkor lövetni kell a tömegre. A Szabad Népesek 

részéről Lőcsei Pál újságíró vitte a szót, s keményen kikelt a doktriner vezetés 

ellen: azonnali személy-cseréket sürgetett a PB-ben és a KV - ben is. 

A PB és Gerő ekkor még erősnek érezte magát. Visszavágásként, s a Szabad 

Nép »lázadásának« elfojtása érdekében úgy döntöttek, hogy Révait és Friss 

Istvánt küldik ki a szerkesztőségbe, politikai ellenőr gyanánt. 

A Szabad Nép újságírói azonban nem maradtak egyedül. Rövidesen 

megjelent a Politikai Bizottságban a Budapesti Pártbizottság küldöttsége is; 

tagjai szintén tiltakoztak a tüntetés betiltása ellen. A budapesti központ és a 

kerületek vezető küldöttei állásfoglalása meg-egyezett abban, hogy a felvonulást 

betiltani eszközök híján értelmetlen és céltalan. Ők legfeljebb azt tudják vállalni, 

hogy megkísérlik megakadályozni a diákok és a munkások tömegeinek 

egyesülését. 

Késő délelőtt küldöttség küldöttséget követett. Szinte egymás sarkát taposta a 

DISZ Központi Vezetősége küldöttsége, a Petőfi Kör delegációja, a Szabad 

Ifjúság című lap reprezentánsai. A küldöttek még össze is keveredtek egymással. 

A DISZ küldöttségének indulását még megelőzte egy vezetőségi ülés. A vita 

során, dél körül tudták meg a DISZ vezetői, hogy Kopácsi Sándor, a budapesti 

rendőrfőkapitány nem hajlandó fegyvert fogni a tüntetők ellen. Ezután érkezett 

az Akadémia utcába Tánczos Gábor, a Petőfi Kör titkára, illetve a DISZ 

képviseletében Gosztonyi János, Huszár Tibor és Hollós Ervin. (Ez utóbbi 

később a megtorlások egyik vezetője.) 

Bár a pártközpontba érkező információk alapján egyre inkább világossá vált a 
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kép, hogy a tüntetést megakadályozni nem lehet, a PB a józan önmérséklet 

helyett egyre a felelősöket kutatta a kialakult helyzet miatt. A PB-tagok élesen 

bírálták a DISZ-t, de leginkább a Petőfi Kör felelősségét hangoztatták. 

Miközben a PB a DISZ és a Petőfi Kör vezetőit »oktatta« - súlyos politikai 

felelőssége felismerése helyett már jó ideje várt a meghallgatásra az 

Írószövetség küldöttsége is. Tagjait Hegedűs miniszterelnök, Apró Antal és 

Rónai Sándor fogadták, majd megkésve megérkezett Gerő is. Itt a legfontosabb 

kijelentés Gerő szájából hangzott el. A párt első embere ekkor még azt mondta, 

hogy lövetni akkor sem fognak, ha a tömeg nem oszlik szét. Persze Gerő 

mindezt annak tudatában jelen-tette ki, hogy egyre világosabb volt a számára: 

az egybegyűlt és nem külön csoportokra osztott tömegre nincs is kivel lövetnie. 

Mindezek után hangzott el az ominózus bejelentés a rádióban, hogy a 

tüntetést betiltják, és a Központi Vezetőség a problémák orvoslására október 

31-én ül össze. 

A rádióbeli „szózat" idejére tehát a PB már ismerte a különböző, elvileg tőle 

függő szervezetek állásfoglalását, s kezében volt a rádió pártszervezetének 

levele is, amit a Központi Vezetőséghez intéztek. Ebben a felterjesztők arról 

írtak, hogy elkerülhetetlen a demokratizálódás, az ezzel együtt járó 

személycserék, a sajtószabadság, az egyenjogú külpolitika, s mindezt a lengyel 

események figyelembe-vételével kell véghezvinni. 
Gerő és társai előtt ekkorra már világossá válhatott: ha hatalmukat meg 

akarják tartani, akkor vagy mederben tartják a tüntetést, vagy erőszakkal 
számolják fel. Felismerték, ha a tüntetés akár békésen is célt ér, akkor az ó 
hatalmuknak vége. 

Gerőék azt is világosan láthatták, hogy számukra pillanatnyilag az egyik 

legnagyobb veszedelmet a tömegkommunikáció lázadása jelenti. Követel a párt 

lapja, a Szabad Nép, és követel a párt rádiója is. Ellenlépésként a fokozott 

ellenőrzés megvalósítása érdekében Révai és Friss a Szabad Néphez, Kádár a 

rádióba ment, míg Marosán a SZOT kézbentartását kapta feladatul. Kovács 

István a Budapesti Pártbizottságon próbált a helyzet ura lenni, míg Apró Antalt a 

munkásfellegvárnak tekintett Csepelre és Angyalföldre küldték ki. 

Ha a küldöttségjárás másra nem volt jó - ne feledjük, pártállami időket élt a 

nép, szoros ÁVH-felügyelet alatt -, az Akadémia utcába özönlő középszintű 

pártvezetők szavai meggyőzhették a legfelsőbb vezetést arról, hogy a 

pártfegyelem fellazult, szinte már nincs is. A válság egyértelműen kiéleződött, 

még az elszánt párthívek is féltek a kemény, erőszakos fellépéstől a 

tömegellenkezés miatt, s javaslataik lényege: a vezetés fogadja el a legfontosabb 

és teljesíthető követeléseket. Természetesen pártberkekben a szovjet csapatok 

kivonása - lásd MEFESZ - pontok - és a többpártrendszer visszaállítása szóba 

sem jöhetett. 

A történések e szakaszában azonban a PB még csak a saját támogatói és a 

kezelhetőnek vélt belső ellenzék hangadóival találkozott. Gerőék ekkor joggal 

gondolhatták, ha ezzel a társasággal egyezségre jutnak, akkor a karhatalmi erők 
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támogatásával együttesen léphetnek fel az utcán lévő tömegek ellen. 
Délután két órakor Hegedűs András miniszterelnök rendkívüli tájékoztatót 

tartott a minisztertanács számára. Itt többek között a következőket mondta: 
„Nálunk valamiféle polgári-liberális, kispolgári, a Szovjetuniótól távolodni 
akaró irányzat kezd erősen mozgolódni. Ezt az irányt e pillanatban az egyetemi 
ifjúság képviseli, amely éppen most tüntetően vonul fel az utcán. A PB ismeri az 
eseményeket, azt is tudja, hogy ezek lelkiismeretlen emberek, akik a maguk kis 
pecsenyéjét akarják megsütni, és úgy határozott, hogy Gerő elvtárs ma este 8 
órakor a Rádióban beszédet mond, melyben többek között bejelenti, hogy jövő 
szerdára összehívják a Központi Vezetőséget." 

Ezután a magyar miniszterelnök - saját tanúságtétele szerint mintha békeidő 
volna, napi munkájának intézéséhez kezdett. 

Hegedűs arrogáns tájékoztatója alapján könnyen arra a következtetésre 
juthatnánk, hogy a hatalom magabiztos volt, és egyáltalán nem félt a 
kibontakozó tüntetéstót. Következtethetünk arra is, hogy a hatalomnak fogalma 
sem volt a valóságos helyzetről, s ezért mutatott olyan magabiztosságot 
Csakhogy a tények mind a magabiztosságot, mind a tájékozatlanságot cáfolják 
Friss István például 1956. december 2-án október 23-ra emlékezvén így fakadt 
ki:  

„Én 23-án délután felvetettem az elv-társaknak, hogy miért nem hívjuk ki a 
munkásokat az utcára... Az volt a válasz: nem tehetjük, mert nem tudjuk, miért 
tüntetnek a munkások" A hatalom tehát pontosan tudta - így Hegedűs és Gerő is 
-, hogy a munkások - a diákok mellett - már az utcán vannak, őket megszólítani 
nem tudják, mert azok a Rákosi – Gerő - Hegedűs - féle pártvezetéssel semmi-
lyen közösséget nem vállalnak, sőt megbuktatásukért tüntetnek. Továbbá a 
hatalom már megkísérelte mozgósítani erejét a pesti utca ellen. 

Kopácsi Sándor, budapesti rendőrfőkapitány így emlékszik a tüntetés előtti 
meghallhatására: „Piros miniszter harapós hangulatban fogadott. Ez az egykori 
mészároslegény alig volt idősebb nálam. Minisztersége előtt az ÁVH 
Karhatalom és a határőrség parancsnoka volt. Csak másfél éve lett miniszter. 
Engem nem nagyon kedvelt. Kádár iránti szimpátiám, Szilágyi Jóskával való 
barátságom és csodálatom Nagy Imre iránt, kissé elfogulttá tette velem szemben. 
 Kopácsi! Szép kis slamasztikába kevertek bennünket a maga barátai! - 

mondta keserűen. 
 A tüntetésről beszél, miniszter elvtárs? Most érkeztem haza szabadságról és 

a jelentések szerint nagyrészt ifjúkommunista diákok szervezik a tüntetést. 

 Majd mindezt elmondhatja az elvtársak előtt. 
Beléptem a tanácsterembe. Üdvözöltem az öt miniszterhelyettest és pillantásom 

a miniszter jobbján álló üres székre esett. Ez volt Jemeljanov szokásos helye. 
Pőcze miniszterhelyettestől megkérdeztem, hol van a szovjet tanácsadó? Pőcze 
suttogva válaszolt: 

- Visszahívták! Moszkvába távozott. 
A miniszter belépett, ismeretlen civil ruhás ember társaságában. Az idegen kék 

szeme és saját fontosságának tudata a német tiszteket juttatta eszembe, akik a 
háború alatt a gyárban az ágyúk átvételét ellenőrizték. A miniszter bemutatta: 

 Elvtársak! Az új tanácsadó elvtárs... Most érkezett Moszkvából. 
Felállással üdvözöltük. Fejbiccentéssel és hideg pillantással válaszolt, 

Mindenki helyet foglalt. A miniszter megnyitotta az értekezletet. 
 Meghívtam Kopácsi elvtársat, a főváros rendőrfőkapitányát, hogy adjon 

magyarázatot: milyen tervei vannak az előttünk álló feladatok megoldására. 
Mint tudják, a reggeli órákban bejelentettem a tüntetés betiltását. 



39 

 

Minden szem rám szegeződött. Felálltam. 
-- EIvtársak! Egy kérdéssel szeretnék kezdeni! Mit kell tennünk, ha a be-tiltás 

ellenére mégis lesz tüntetés? Információim szerint az egyetemi ifjúság tüntetni 
akar a tilalom ellenére. Mi legyen a válaszunk erre az esetre? 

A teremben csend lett. A miniszter türelmetlenül legyintett. 

 Ön azért van itt, ezredes elvtárs, hogy válaszoljon erre a kérdésre. 
 Rendben van, elvtársak! Ahhoz, hogy egy tüntetést megakadályozzunk, 

megfelelő felszereléssel kell rendelkezni. A háború előtt a Horthy - rendőrségnek 
volt gumibotja. Nekünk nincs. Ugyancsak rendelkeztek karddal... A kardlappal 
ütve még mindig vérontás nélkül tudtak szétverni egy tüntetést. Nekünk kardunk 
sincs. A jól kiképzett lovas rendőrség apróbb csoportokra bonthatta a tömeget. 
Nálunk néhány hete kezdődött el a lovas tanosztály kiképzése. Tűzoltóink 
sincsenek kiképezve, hogy vízágyút használjanak csoportosulás esetén. Csak 
veszélyes lőfegyverekkel rendelkezünk. Pisztoly, géppisztoly és puska. 
 De minden puskának van puskatusa! - vágott vissza a miniszter ironikusan. 
 Valóban. De tegyük fel, hogy a puskatussal adott ütés nem elegendő érv a 

diákok szétoszlatására. Tételezzük fel, hogy ellenállnak, esetleg ellentámadásba 
mennek át. Megindul a lövöldözés. Miniszter elvtárs! Ki vállalja a felelősséget, 
hogy a tömegre lövetett, és esetleg számos ember meghalt? 

Az új szovjet tanácsadó haragosan összevonta a szemöldökét. A miniszter is 
összeráncolta a homlokát. 

 Mi a végső következtetése, ezredes? 
 Mi a következtetés? A helyzet rendkívül feszült. Mindenki keresi a 

megoldást a politikai válságra. - A miniszter kedvetlenül fintorgott, az új 
tanácsadó arca haragos grimaszba torzult. - Úgy gondolom, hogy tévedés egy 
politikai problémát rendőri eszközökkel megoldani, és ezért nem helyeslem a 
Rádióban beolvasott betiltási parancsot. Szeretném tudni, hogy a legmagasabb 
pártszervek ismerik-e a helyzetet és mi a véleményük róla? 

Piros László alig tudta visszafojtani feltörő indulatát: 
 Igen! Én tájékoztattam Gerő elvtársat. Amint mindnyájan tudják, most 

érkezett meg Jugoszláviából. Érkezése után összehívta a Politikai Bizottságot és 
pillanatnyilag is a betiltott tüntetés felett vitatkoznak. 

Mindenki meglepetésére az új szovjet tanácsadó felállt. Hátrasimította haját 
és intett a tolmácsnak, majd beszélni kezdett, szinte minden szótagot külön 
hangsúlyozva. 

- A fasiszták és imperialisták csapatai kimerészkednek Budapesten az utcára 

és önök között még van vezető, aki azon töpreng, szabad-e ellenük fegyvert 

használni! 

A tolmács fordított és mi leesett állal hallgattuk. Aztán sorjában hallhattuk, 
hogy az egyetemisták álcázott kapitalisták, hogy a földbirtokosok csatára 
készülnek az utcán és „most jött el az ideje annak, hogy a fasiszta alvilágot 
megleckéztessük". A Pravda stílusában fogalmazott agresszív, hidegháborús 
zsargont zúdított ránk. A miniszterhelyettesek zavartan néztek egymásra. Ez a 
stílus 1956 őszén Magyarországon már nem volt divatban. Világos, hogy a 
belügyminiszter helyettesei nem voltak demokraták. Hittek az erőszak 
alkalmazásában, ha a szükség úgy kívánja. Ez az ásatag nyelvhasználat azonban 
még őket is zavarta. Várakozással tekintettek felém. Megköszörültem a 
torkomat: 
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 Megengedi, miniszter elvtárs? Csak néhány szó. Azt hiszem, a Moszkvából 
érkezett tanácsadó elvtársnak nem volt elég ideje, hogy informálódjon 
országunk állapotáról. Azt kell mondanom, nem fasiszták és imperialisták 
tervezik a tüntetést, hanem egyetemisták: munkások és parasztok gyerekei. Az 
'értelmiség színe-virága követeli jogait, és szimpátiáját akarja kifejezni a 
lengyelek iránt. 

Minden szavamat lefordították. Paprikavörösen nézett rám a kis civil és a 
miniszter fülebe súgott valamit. Dühe állandóan növekedett. 

A miniszterhelyettesek egymás után szót kértek, s azt javasolták Pirosnak, 
hogy ne vállaljon egyedül felelősséget a tüntetés betiltásáért. Kérje a párt Poli-
tikai Bizottságát, hogy döntsenek ők e fontos kérdésben. »Rendben van« - 
mondta rövid habozás után a miniszter. Felemelte a vörös telefont és tolmá-
csolta Gerőnek a kérést. Gerő azt kérte, hogy Piros tartsa a vonalat, amíg a 
döntés megszületik. Csendben várakoztunk. Az ismeretlen szovjet tanácsadó 
hosszan nézett rám, majd egy notesz fölé hajolt és néhány szót írt bele. 

Hirtelen meghallottuk Gerő rekedtes hangját a telefonban. Piros arckifejezése 
meg-változott, feszült vonásai megenyhültek, hangja alázatos lett. 
 Igenis, Gerő elvtárs! Rendben van, Gerő elvtárs! Parancsait végrehajtjuk, 

Gerő elvtárs! 
A Politikai Bizottság úgy határozott, hogy visszakívánja a tüntetés betiltását 

és a hírt közölni kell a rádióban. Két miniszterhelyettes és én azt a parancsot 
kaptuk, hogy személyesen jelentsük be a hírt a Műegyetemnek, ahol a tüntetésre 
készülő egyetemisták gyülekeztek. Egyben hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy 
igyekezzenek kézben tartani a tüntetést. 

Az új szovjet tanácsadó felállt, még egy utolsó dühös pillantást vetett rám. 
Sietve hagytuk el a konferencia színhelyét. A felvonulás órája közeledett."  

A honvédség vezetői, egy időben a rendkívüli minisztertanácsi üléssel, szintén a 
tüntetés kezelésének kérdéséről tanácskoztak a Honvédelmi Minisztériumban. 
Az ülés menetét és az ott lefolyt vitát a fennmaradt iratanyagok alapján - az 
iratok 1956 decemberében, 1957 elején születtek - jól ismerjük Az egész délután 
tartó vitában - miközben a tüntetés javában folyt a fővárosban - 17 óra körül Ko-
vács István és Hegyi Imre vezérőrnagyok feltették ugyanazt a kérdést, ami a 
rendőrség vezetőinek tanácskozásán is elhangzott, igaz, némiként más politikai 
éllel. Kovácsék a következőt kérdezték: „Ki vállalja a felelősséget egy esetleges 
fegyverhasználat elrendeléséért, és a hadsereg fegyverhasználata vajon nem egy 
klikk hatalmát védelmezi-e?" 

Jellemző módon a kérdésre nem a honvédelmi miniszter, hanem Hazai Jenő 
vezérőrnagy, politikai főcsoportfőnök, a hadsereg politikai vezetője adta meg 
igencsak elgondolkodtató válaszát: ...Az esetleges fegyverhasználatra a KV 
többségének bizalmát élvező miniszter fog parancsot adni." 

A honvédség néhány vezetője pontosan tudhatta, hogy az irányítás Gerő Ernő 

és társai kezében van, vagyis a jelzett »klikkérdek« csak-is és kizáróan a Gerő-

féle »klikk« érdeke lehetett. S ennek a csoportosulásnak volt a HM - en belül az 

egyik vezető reprezentánsa a politikai főcsoportfőnök, a köztudottan rákosista 

beállítottságú Hazai Jenő vezérőrnagy. A Hazai-féle megnyilvánulásnak 

azonban volt még egy érdekes és az események szempontjából döntő fontosságú 

momentuma. Hazai azzal nyugtatta társait, hogy van egy miniszter a KV -n 

belül, aki a többség bizalmát élvezi, s ha kell, ő fogja kiadni a tűzparancsot. 

Október 23-a eseményeinek egy mai napig nem tisztázott kérdésével állunk 
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szemben. Több forrásból tudjuk, hogy létezett egy katasztrófaterv, amely vagy 

természeti, vagy társadalmi katasztrófa esetén lép érvénybe a válságkezelés 

érdekében. Ha például ár-víz, földrengés vagy más egyéb katasztrófa 

következne be, a honvédségnek is kell rendelkeznie egy olyan tervvel, amely 

alapján a mentésben közreműködik. Ilyenkor az improvizációs cselekvésnek 

csak akkor van helye, ha az egy központilag kidolgozott tervhez illeszkedik. 

Vagyis előre meg kell tervezni, hogy mely alakulatok hová indulnak, hol vetik 

be őket a védelembe stb. 
De ki kellett terjednie az ún. katasztrófatervnek egy esetleg kirobbanó 

társadalmi-politikai válság kezelésére is. Mint tudjuk, ilyen is létezett. E terv 
ismeretében jelentette ki 1956 nyarán Lascsenkó, a Különleges Hadtest 
parancsnoka, hogy a Magyar Néphadsereg és a belbiztonsági szervek 
önmagukban is képesek egy esetleges megmozdulás kezelésére. Ez a terv 
negyvenhárom éven keresztül a le-véltárak polcán lappangott, de ma már ismert. 
Tudjuk, mennyi belső karhatalmistának kellett védenie békeidőben a Sztálin-
szobrot, s hánynak egy esetleges ellenséges megmozdulás esetén. 

A SZTÁLIN-SZOBOR LEDÖNTÉSE 

Kopácsi Sándor: „Egy halom üzenet várt. Jóformán mind a huszonkét kerületi 
kapitányságról. Parancsokat, utasításokat vártak tőlem. A legsürgetőbb üzenetet 
este a Városligetben posztoló rendőrtói kaptam. »AZ EMBEREK LE AKARJAK 
DÖNTENI A SZTÁLIN SZOBROT. PARANCSOT KÉREK! SÜRGŐS! KISS III. 
HADNAGY.« 

Jól  ismertem Kiss hadnagyot. Fiatal vasmunkás volt, aki nemrég végezte el a 
rendőrtiszti iskolát. Képes lett volna életét adni a pártért. De a Sztálin-
szoborért? 
Visszahívtam az őrsöt. 

 Nos, Kiss elvtárs? Már hozzákezdtek? 
A fiatal hadnagy jelentette, hogy egy százezer főre rúgó tömeg veszi körül a 

Sztálin-szobrot. A tömeg szándéka nem keltett bennem félelmet, hiszen a fővárosi 
tanács már hónapokkal előbb tervet dolgozott ki a szobor áthelyezésére egy 
kevésbé látogatott helyre. A tömeg nagysága elgondolkodtatott. 

 Biztos abban, hogy ilyen sokan vannak? 
 Kopácsi elvtárs! Több mint százezren vannak, de lehet, hogy már két-

százezren is. Az egész Hősök tere és a Városliget környéke feketéllik az embe-
rektől. Mit tegyek? 

 Maguk hányan vannak? 

 Az őrsön huszonöten vagyunk, ezredes elvtárs! 
 Azt hiszem, nem gondol arra, hogy huszonöt emberrel százezreket tud 

szétoszlatni. 
Kiss hadnagy pár pillanat után felelt: 

 Van negyven puskánk! 
Egy parancs elég lett volna arra, hogy lőjön és utána legyilkoltassa magát 
tömeggel! Szerettem volna tudni, hogy kik gyülekeztek a szobor körül. Kiss 
hadnagy háromfős járőrt akart útba indítani. 

 Nézzen körül, hogy mit csinálnak ezek az emberek! 
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Az emberek épp egy hatalmas acélkábelt dobtak a 25 méter magas kolosszus 
nyakába. Mások hegesztőpisztolyt és oxigén palackokat hoztak, hogy elvágják a 
szobor bronzcsizmáját. 
- Jól láthatja, Kiss elvtárs, hogy ezek specialisták. Munkások a nagy gyárakból, 
akik tudják, mit csinálnak. Értenek hozzá és megvan a felszerelésük - és 
hozzátettem volna, hogy csakis a munkásoknak van hozzá a bátorságuk. 

Parancsot adtam a hadnagynak, küldjön a helyszínre minél több civil ruhás 
rendőrt, hogy figyelmeztessék a tömeget, tartson biztos távolságot, mert a több 
száz tonnás szobor ledűlésekor emberek halálát okozhatja. Húzódjanak el vagy 
száz méterre, amíg a »szakemberek« elvégzik a munkát! 

Egy órával később a hatalmas bálvány az úttestre zuhant. Az elővigyázatnak 
köszönhető, hogy egyetlen sérülés sem történt." 

A Sztálin-szobor karhatalmi védelmi terve eredményét láthattuk. Révész 

Géza, a kora kádári idők honvédelmi minisztere 1957-ben így írt a 

honvédségről, a másik fegyveres testületről: 
„A budapesti katonai erők, elsősorban a két akadémia azonban nemcsak 

erkölcsi-politikai szempontból voltak demoralizálva október 23-ra, de karha-
talmi felkészültségük is elégtelennek bizonyult, aminek az oka szintén a katonai 
vezetés tehetetlenségében gyökerezik. Október 23-a előtt ugyanis, bár a 
Vezérkarnak és a csapatoknak is volt karhatalmi riadóterve, mégis előkészületek 
a karhatalmi feladatok ellátására sem a Minisztériumban, sem a csapa-toknál 
nem folytak Karhatalmi riadókat nem szerveztek. A Vezérkar karhatalmi 
riadótervét - papíron - összehangolták a belső karhatalmi egységek tervével, 
azonban gyakorlatilag az együttműködés biztosítására megfelelő 
együttműködéseket nem tettek." 

Megerősíti a fenti állítást az országos helyzet is. Egy másik forrásban a 

következőket olvashatjuk „A karhatalmi riadótervet tartalmazó borítékok - ilyen 

helyzetre vonatkozó pontos utasításokkal - ott hevertek a vezérkari főnök, illetve 

a belügyminiszter páncélszekrényében - csak fel kellett volna bontani őket." 

Persze ne gondolja azt a kései olvasó, hogy a csapatok ezért felelős tisztjei 

mintegy egymással összebeszélve szabotálták a borítéknyitást. Jó néhány 

csapatnál ezek a borítéknyitások bekövetkeztek, s ekkor jött az újabb 

meglepetés. Az egyes, helyre pontosított tervezetekben olyan fegyverzet és 

személyi állomány szerepelt, amely a valóságban nem létezett. 

Tegyük ehhez még hozzá, hogy a budapesti karhatalmi riadóterv értelmében a 

kiemelt helyeket - pártépületek, fontos állami épületek stb. - a BM karhatalmi 

alakulatok mellett azoknak a tiszti iskolásoknak kellett volna védelmezniük, 

akik honvédelmi miniszteri engedéllyel részt vettek az egyetemista fiatalokkal 

együtt a tüntetésben. 

A HADSEREG ÉS A TÜNTETÉS 

Okkal állapíthatná meg a kései szemlélő, hogy ez a hadsereg valóban 

dezorganizált állapotban volt. Es ez részben igaz is. 1956. október 23-a előtt 

sorra születtek a hadseregben a takarékoskodás jegyében a végig nem gondolt 

intézkedések Az egyik ilyen intézkedés a honvédségnél alkalmazott 
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gépkocsivezetők gazdaságosabb foglalkoztatását célozta meg. A rendelet 

kibocsátása előtt több olyan, a laktanya elhelyezkedésének megfelelő gépkocsi 

központ létezett, ahonnan a célzott katonai objektumot néhány perc alatt a 

beszállítandó tisztekkel együtt el lehetett érni. Az új rendelet ezeket a köz-

pontokat összevonta egy központba, s így az objektumok elérése kö-

rülményesebb volt, hosszabb időt vett igénybe. Amikor végre a HM riadóztatott, 

a tömegekkel teli utcán a tisztek zöme akkor sem tudott volna időben beérni 

saját laktanyájába, ha azt mindenképpen el is akarta volna érni. 
'A hadsereg szervezetlensége mellett legalább ennyire fontos volt a felső 

vezetés politikai arculatának sokszínűsége. Ahogy a társadalomban folyamatos 

volt az erjedés, úgy ez a folyamat a főtisztek soraiban is végbement, főként ha 

azt is hozzászámítjuk, hogy napirenden voltak az alakulatátszervezések, illetve 

megszüntetések, s jó né-hány főtiszti és középtiszti egzisztencia is komoly 

veszélybe került. A hadsereg döntő többsége maga sem tudta, hogy ebben a 

képlékeny állapotban ragaszkodjon-e a régi kommunista vezetéshez, vagy a sok 

szempontból szimpatikusabb Nagy Imre-féle reformelképzelésekkel 

szimpatizáljon. Ennek egyenes következménye lett az óvatos kiváró és halogató 

politika. 

Nem lehet azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a hadsereg épp-úgy, mint a 

Kopácsi-féle szürke rendőrség önbecsülésében is sértett állapotban volt. Az igaz 

ugyan, hogy az 1953-as Nagy Imre-féle reform az ÁVH korlátlan hatalmát meg 

akarta tömi, de ez akkor sem sikerült. Rákosi visszatérése után pedig, Piros 

László minisztersége alatt az ÁVH újra nagyhatalom lett, s lényegesen nagyobb 

jogosítvánnyal rendelkezett, mint a rendőrség vagy a hadsereg. Ezt a nem is 

nagyon burkolt alá-fölérendeltségi viszonyt a már többször említett karhatalmi 

riadó-terv is tükrözte. Abból a különben nem alaptalan felfogásból kiindulva, 

hogy a hadsereg feladata a haza védelme, az ÁVH feladata a belső rend 

biztosítása. A honvédség e koncepció szerint teljesen alárendelt Szerepre 

kényszerült az ÁVH-val szemben. 
A még az első - tehát 1953-as - Nagy Imre-kormány alatt készült tervezet a 
hadsereg feladatait a következőkben határozta meg: 

 saját objektum őrzése és „védelme esetleges belső megmozdulás esetén”, 

 a párt-, kormány-, ipari-, közlekedési-, távközlési- és más épületek 

működőképességének biztosítása „a már kirendelt és a BM alárendeltségebe 

tartozó csapatokkal" együtt. 

Kimondja a riadóterv azt is „A honvédség csapatai... kötelesek a karhatalmi 

intézkedéseket az illetékes BM fegyveres csapatai parancsnokának útmutatása és 

irányelvei alapján összműködésben végrehajtani." 

Indokolt esetben honvédalakulat bevetését kérheti 

„- a Honvédelmi Miniszter, 

 a Magyar Néphadsereg Vezérkarának Főnöke, 

 a helyőrségparancsnok." Viszont egyik helyőrségből a másikba csak a 

miniszter vagy a vezérkar főnöke engedélyével vezényelhetők át és vethetők be 
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csapatok. 

Azt már láttuk, hogy ki engedélyezheti a honvédségi alakulatok bevetését, az 

viszont még tisztázandó, hogy ki kérheti. 

Kérheti a honvédségi csapatok beavatkozását 

-- az állami vezetés egy politikus személyében, 

 a BM fegyveres alakulatai parancsnokai, egészen a börtönparancsnokig 

bezáróan. Joga van kérni a beavatkozást a párttitkároknak egészen a községi 

titkárig bezáróan. Természetesen a hierarchia élén a megyei titkár állt. 

Nagyon fontos ennek az állapotnak és a lefektetett direktíváknak a 

figyelembevétele ahhoz, hogy valóban megértsük, mi határozta meg a 

forradalom és szabadságharc alatt a fegyveres erők mozgását és tevékenységét. 

Vajon tartották-e magukat az utasításokhoz, vagy esetleg politikai 

megfontolásból nem teljesítették az elvárásokat, illetve történt-e a 13 nap alatt 

valamelyik testület részéről politikailag motivált „túlteljesítés"? 

Most csupán egyre érdemes különös gonddal odafigyelni! Mind Hazai Jenő, 

mind a tervezet említést tesz egy (!) miniszterről, mint olyanról, akinek a 

beavatkozást elrendelő joga van. Ugyanezzel a ki-tétellel találkozhatunk már az 

ötvenes évek elején különböző ÁVH-s tervezetekben is. '56 egyik nagy kérdése - 

s a választ még mindig nem tudjuk , ki lehetett ez a miniszter? (Aki az elvtársak 

többségnek bizalmát bírta Hazai Jenő vezérőrnagy szerint?) 
Azért igazán érdekesek ezek a tanácskozások, mert történeti értelemben véve 

„légüres" térben folytak le. A 14 óra előtt indult megbeszéléseken még nem 
tudták a tanácskozásra összejövők, hogy a tüntetést végül a PB engedélyezi, 
hiszen 13 órakor még a betiltásról született határozat, s csak 14.23-tól lett 
világos, hogy a PB meghátrált, és a tüntetők legális körülmények között 
indulhatnak meg az előre ki-jelölt útvonalakon. Jelzés értékű az is, hogy a 
tüntetés engedélyezése vagy nem engedélyezése a viták során szervesen 
összekapcsolódott a lövetéssel, illetve a fegyverhasználat nélküli lebonyolítás 
reményével. Megjegyzendő az is, hogy azok, akik a tüntetés „elfajulása esetén" 
a fegyveres beavatkozást részesítették előnyben, a beavatkozó alakulat 
beavatkozásáról és nemzetiségéről nem ejtettek szót. PiroE belügyminiszter a 
Kopácsi-féle jelentés alapján a rendőrség nevében hátrált meg. Bata, aki először 
katonásan azt jelentette, hogy a honvédség a bevetésre is készen áll, szintén 
meghátrált. Elvileg egy eset-leges fegyveres beavatkozásra már csak a különben 
feladatkörét tekintve is erre alkalmas ÁVH maradt. Épp ezért érdekes két 
megjegyzést ideiktatni. Münnich Ferenc, aki november 4-e után a kádári 
iriegtorlás egyik kulcsembere lett, 1956. november 11-én a következőket 
mondta: „A felkelés estéjén jöttem haza Jugoszlávfából. Az első be-nyomásom: a 
Gerő-beszéd nagyon lesújtó volt. Ebből azt láttam, hogy Gerő nem belső 
megoldást keres, hanem külső erőkre akar támaszkodni." 

Münnich Ferenc szerint tehát Gerő Ernő eleve külső intervencióban 
gondolkodott. 

Egy másik autentikus szereplő, Nagy Imre Snagovban írt feljegyzései során 
szintén említést tesz arról, hogy Gerő megfontolt politikai szándékok alapján 
eleve a szovjet beavatkozást részesítette előnyben. Nagy Imre messze tovább 
ment, mint Münnich. Ő Gerő tudatos provokációjáról beszélt. 
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AZ ÁVH 1956 OKTÓBERÉBEN 

Kiindulási pontunk adott. Az ÁVH-t az általa is elkövetett törvénytelenségek 

következményeként országos gyűlölet övezte. A Gerő-féle pártvezetés a Rajk-

temetés körülményeiből levont következtetések alapján hangulatjavító, de 

hatásában inkább gyűlöletszító lépésre szánta el magát. Október 5-én, tehát egy 

nappal a Rajk-újratemetés előtt letartóztatta Farkas Vladimír, Faludi Ervin, 

Szendi György, Szántó György és Toldi Ferenc ÁVH-s tiszteket, mintegy 

jelezvén, hogy a törvénytelenségekért felelősök lefogására immáron sor került. 

Csakhogy ennek a lépésnek két okból sem lehetett csillapító hatása. Egyrészt 

akkorra már mindenki tudta, hogy Rákosinak abban teljesen igaza volt, hogy az 

ÁVH a párt ökle, vagyis az ÁVH által el-követett törvénytelenségekért nemcsak 

az ÁVH, hanem a párt is felelős. Másrészt sokan voltak a párton belül olyanok, 

akik pontosan tudták, hogy Rajk kivégzésében - s sorolhatnánk a társakat is - 

nem-csak Rákosi, de valamilyen mértékben Kádár, Gerő és mások is felelősek. 

Más kérdés az, hogy a börtönből szabadult Kádár ekkor még a mártír szerepében 

tetszeleghetett, de Gerő, Apró, Kiss Károly és társaik nem. Minimum azt lehet 

mondani, hogy a párt önmosdató próbálkozása legalábbis felemásra sikeredett. 

Farkas Vladimír és társai letartóztatása tehát semmiképpen nem 

eredményezhette sem a párt, sem az ÁVH új imázsának megteremtését, egy 

megtisztult szervezet megszületését, egészen brutálisan szólva: a népbarát ÁVH 

megjelenését. Az a "gyűlölet, amely az ÁVH-t a Rajk temetéskor körülvette, 

figyelmeztető felkiáltójelként tornyosult október 23-án is. A pártnak tehát a saját 

érdekében is el kellett tüntetnie az utcákról azt az ÁVH-t, illetve az ÁVH belső 

karhatalmát, amelynek az alapvető fel-adata a rend biztosítása volt. E 

felismeréstó) kezdve szereptévesztések sorával állunk szemben. 

Eleve helytelen volt a szinte csak az utcai közlekedés irányítására alkalmas 

rendőrséget egy több százezres tömegtüntetés ellenőrzésének feladatával még 

csak elvileg is megbízni. A Piros – Kopácsi - párbeszéd és Piros kérdései eleve 

felelősségelhárító kérdések voltak. Hasonló volt a honvédség helyzete is. Az 

érvényben lévő szabályok szerint a honvédség feladata csupán objektumainak 

védelme lehetett, hiszen nem belbiztonsági feladatokra volt kiképezve, s csupán 

az arra alkalmas alakulatoknak juthatott volna feladat, hogy készüljenek fel egy 

esetleges, ÁVH-t támogató akcióra. A belső rendfenntartás feladata tehát csak és 

kizárólag az ÁVH ra tartozott, s azon belül is a belső karhatalomra. Érdemes ezt 

azért is tisztázni, mert ekkor az ÁVH alárendeltségébe tartozott a határőrség is, a 

népnyelv szerint a »zöld ÁVO« is. A »zöld ÁVO« viszont a határ védelmére, 

illetve biztosítására volt kiképezve, így rá speciálisan az volt a jellemző - s ezt is 

érdemes megjegyezni -, hogy a gyors reakció, amely jellemzője volt, gyorsabb 

fegyverhasználattal is járt, mint a többi fegyveres testület esetében. 
A belső karhatalom feladata tehát békeidőben is az állam és a párt által 

kiemeltnek tartott objektumok fegyveres védelme volt. Ilyennek számított a 
rádió székháza, a különböző minisztériumok székháza, különös tekintettel a 
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BM-re, a posta, a párt lapja, a Szabad Nép székháza, a telefonközpontok, a 
fegyvergyárak, hadiérdekeltségű üzemek, az ÁVH különleges börtönei, mint 
például a Fő utcai börtön stb. S természetesen a belső karhatalom feladata lett 
volna a közlekedésbiztonsági szürke rendőrök mellett a tüntetés nyugalmának 
biztosítása is. 

A pártvezetés azonban tisztában volt az ÁVH-t övező gyűlölettel, s így az a 

döntés született, hogy az ÁVH-t nem engedik az utcára. Miközben tehát az ÁVH 

az egyik feladatát teljesítette, vagyis védte a középületeket, illetve ezek alkalmi 

megerősítéséhez kezdett, a másik feladata ellátása alól - a tömegtüntetés 

biztosítása - a párt mentesí-tette. 14 óra 23 perckor tehát, vagyis akkor, amikor a 

rádió bemondta, hogy a PB a tüntetést engedélyezte, nem volt az utcákon 

ütőképes egyenruhás biztosító erő. 

Az a párt, amely az utcai jelenlétet születése pillanatától fegyverként 

használta, október 23-án kora délután egyértelműen visszavonult, s elkezdte a 

felelősség áthárítását a párt ellenzékére, illetve a pártellenzék legális szervének 

tartott Petőfi Körre. 

Gerő, majd a kádári hatalom eleinte kimondva - kimondatlanul, később - a 

Nagy Imre és társai-per nyomozati és vizsgálati szakaszában - egyértelműen 

Nagy Imrééket vádolta az utcai szimpátiatüntetés megszervezésével. Ez a kérdés 

már 1956-tól az '56-os forradalom s szabadságharc egyik neuralgikus vitapontja 

volt. Kádárék teóriája ugyanis egyértelműen arra alapult, hogy Nagy Imre és 

társai a „jobboldali ellenforradalmi erőkkel" szövetkezve és összeesküdve már 

október 23-át jóval megelőzően a rendszer megdöntésére szervezkedtek. 

Amennyiben Nagy Imre és társai politikai rehabilitációja előtt a Kádár-ellenes 

ellenzék bármilyen formában elismeri, hogy Nagy Imre és társai valóban 

törekedtek a hatalomátvételre, óhatatlanul a médiát kizáróan birtokló kádári 

apparátus kezére játszik. 

NAGY IMRE ÉS A TÜNTETÉS 

1955. márciusi politikai bukás után a lassan ocsúdó Nagy Imre sorra írta 

feljegyzéseit és tanulmányait, szigorúan megtartva a párt szabályait a Politikai 

Bizottság, illetve a Központi Vezetőségszámára. Ezekben sok egyéb gondolat 

mellett hitet tett a változás elkerülhetetlensége mellett. 1953-as miniszterelnöki 

szereplése, illetve kibontakozást kereső programtervezetei szinte predesztinálták 

arra, hogy a különböző politikai attitűdű ellenzékiek benne lássák azt az embert, 

aki Rákosi felváltására ismét képes lehet. Maga Nagy Imre is úgy vélte, hogy 

újabb miniszterelnöksége a záloga annak, hogy az ország kikerüljön a politikai 

és gazdasági kátyúból. A párhuzamosan zajló lengyel események pedig arra 

engedtek következtetni, hogy Magyarországon is bekövetkezhet - szovjet 

jóváhagyással - a hatalmon belüli csere. Ennek realizálására azonban a pártszerű 

Nagy Imre egyetlen lépést sem tett, ami arra mutatott volna, hogy 

miniszterelnöki kinevezése érdekében akárcsak a szervezkedés csíráit is 
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elfogadja. Nagy Imre valóban miniszterelnök akart lenni, de szovjet 

jóváhagyással, az MDP hí-vására és megbízásából. Igaz ugyan, hogy október 

22-én a Mű-egyetemen Szilágyi József nevezetes felszólalásában Nagy Imrére is 

hivatkozott, valójában azonban Nagy Imre, hírét véve a készülő tüntetésnek, 

azzal nem értett egyet. 

Az október 23-i kora délelőtti események hatására azonban Losonczy Géza 

hívására annak lakására ment, hogy ott elvbarátaival megvitassa a legújabb 

politikai fejleményeket. Ezen a megbeszélésen, Donáth Ferenc kivételével, aki 

úton volt a főváros felé Debrecenből, ahol 22-én este előadást tartott a debreceni 

egyetemisták meghívására, jelen volt Losonczyn és Nagy Imrén kívül Nagy 

Imre veje, Jánosi Ferenc, a régi barát Haraszti Sándor, Újhelyi Szilárd és Gimes 

Miklós. Ezen a megbeszélésen - vagy inkább beszélgetésen - két fontos tény 

hangzott el. Egyrészt az ott lévők megállapodtak abban, hogy a személycserékre 

a fokozódó nyomás következtében szinte biztos, hogy sor kerül, s az ideális 

megoldás az lenne, hogy Kádár legyen az MDP első titkára, Nagy Imre pedig 

Hegedűs András helyett a miniszterelnök. További személycserékről szó nem 

esett, csupán arról, hogy Nagy csak akkor vállaljon miniszterelnöki szerepet, ha 

ezzel egy időben a kompromittált állami és pártvezetőket a hatalomból 

eltávolíthatja. Ellenkező esetben könnyen úgy járhat, mint első 

miniszterelnöksége idején, amikor a vele szemben álló rákosista apparátus 

folyamatosan elárulta. Vita bontakozott ki a tüntetésről is, ezt Nagy Imre nem 

tartotta helyesnek, sőt élénken ellenezte. Ezután a beszélgetőpartnerek elváltak, 

és sokukkal Nagy Imre csak napokkal később találkozott újra. Nagy Imre ezek 

után haza ment, s várta a párt hívását. Ennyi és nem több Nagy Imre személyes 

» szerepe« a tüntetés szervezésében. 
14 óra 23 perckor - tehát abban a pillanatban, amikor a rádió bemondta a 
tüntetés engedélyezését - Nagy Imre otthon van, barátai közül ki-ki haza vagy a 
munkahelyére, esetleg az utcára ment. 

Gerő a döntés után szobájába távozott, s írni kezdte az este elmondandó 

beszédét, Kádár a rádióban magyarázta, hogy miért kell betiltani a tüntetést, s 

egyértelműen tiltakozott az ellen, hogy a párt álljon a tüntetők élére, mikor Ács 

Lajostól megkapja a telefonüzenetet, hogy a tüntetést mégis engedélyezték. 

Ekkor eltávozott a SZOT-ba, ahol Marosán magyarázta a párt döntésének 

mélyebb mozgatórugóit. Itt kapják a hívást, hogy azonnal menjenek a 

pártközpontba, mert ismét PB-ülés lesz. Ekkorra már egyre világosabb volt, 

hogy a pártközpont, a döntés-előkészítő minisztériumok vitái csak részben befo-

lyásolják az események menetét. Egyre fontosabb lett, hogy mi történik az 

utcákon. Az utca tehát főszereplővé lépett elő. 

TÜNTETÉS A FŐVÁROSBAN 

A tüntető diákok s mellettük az utca népe a Petőfi-szobornál gyülekezett. 

Sinkovits Imre közel tízezer ember előtt elszavalta a »Nemzeti dal« -t, egy diák 
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felolvasta a 16 pontot, majd a menet elindult a Bem-szoborhoz a Kossuth Lajos 

utcán, majd a Tanács körúton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, át a Margithídon. A 

Duna jobb partján gyülekező diákság is elindult, s társaikkal a Bem-szobornál 

találkoztak. 

A diákok kart karba öltve vonultak az utakon, megkísérelvén be-tartani a Petőfi 

Kör vezetőinek kérését, hogy idegeneket ne engedjenek maguk közé, a rend 

biztosítása érdekében. Amerre elhaladtak, megteltek az utcák és a házak 

erkélyei. Valóban eufórikus hangulatban volt a főváros. A zászlók mindenhol 

kikerültek a házakra, volt olyan is, ahol éppen nem volt kéznél a zászló, s piros 

muskátliból, fehér zsebkendőből és örökzöld növényből komponálta meg a lakás 

gazdája a nemzeti trikolórt. 

A Bem-szobornál Veres Péter felolvasta az írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc 

elszavalta a» Szózatot«, Zbigniew Herbert lengyel költő népe üdvözletét 

tolmácsolta. A tömegben immáron feltűntek a címer nélküli zászlók, s a kezdeti 

lengyelbarát jelszavak mellett egyre többször hang-fel kommunista- és 

szovjetellenes jelszavak is. Már ekkor kezdett világos lenni, hogy a főváros népe 

nem kíván megelégedni a szocializmus megreformálásával, hanem tekintetét 

magasabbra emelte. 
A tömeg a Bem térről a Kossuth térre indult tovább, s egyre gyakrabban 
hangzott el a követelés, hogy Nagy Imrét akarja hallani. A tüntető tömeg eleje 
kb. 17 óra körül ért a Kossuth térre, s egy óra múlva már 200 000 ember 
követelte Nagy Imrét. 

Aki csak egy kicsit is járatos volt a történelemben, annak tudnia kellett, hogy 

ekkora tömeg jelenléte az utcán csak abban az esetben nem jelent veszélyt a 

hatalom számára, ha annak reprezentánsai el tudják hitetni az emberekkel, hogy 

követeléseiket a magukénak érzik. Nagyon is indokoltak voltak tehát azok a 

javaslatok - s ez a későbbiekben többször, különböző körülmények között újra 

elhangzik -, hogy a párt álljon az események élére. A tömegek várakozását és 

nyugalmát mi sem bizonyítja jobban, hogy ezt az esélyt megadták a párt 

vezetésének. Vagyis, ha feszülten is, de mindenki várt a beharangozott Gerő-

beszédre. Az is nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb az események középpontjába 

a rádió kerül. Hiszen ha a Gerő-beszéd nem elégíti ki a tüntetők igényét, akkor 

szinte természetes, hogy a tüntetők követelni fogják: az ő követeléseiket is 

ismerje meg az ország népe. 

A tüntetők egy határozottabb csoportja elébe kívánt vágni az eseményeknek, s 

mintegy megelőzve a Gerő-beszédet, el akarták érni, hogy az ő követeléseikkel 

hamarabb ismerkedjék meg az ország. Így a kezdeményezés a párt kezéből a 

tüntetők kezébe kerülhetett volna. A rádió »szellemi« birtoklása tehát már a kora 

délutáni órákban központi kérdéssé vált. 

Az első ÁVH-s egység - 30 fő - 15 óra 30 perckor érkezett meg a rádió 

megerősítésére. 16.40-kor követte őket egy újabb ÁVH-s század, majd 17 

órakor érkezett egy újabb századnyi utánpótlás. Szinte ezzel egy időben, tehát 

17 óra tájékában a tüntetők is megjelentek a rádió épületénél, és követelték, 

hogy olvassák be a követeléseket összefoglaló 16 pontot. A rádió vezetői erre 
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nem voltak hajlandók, főként azért nem, mert a tüntetők első pontja a szovjet 

csapatok ki-vonását követelte. A Parlament előtti 200 000 főnyi tömeg mellett 

17 és 18 óra között egy újabb gyűjtőpont alakult ki, s ez a rádió épülete volt. 

18.30 körül a rádiót védő ÁVH-sok őrizetbe vettek 10 tüntetőt, akiknek sikerült 

bejutni az épületbe. 
Ekkorra már teljesen összekeveredtek a frontok. A »Nagy Imrés« 

kommunisták - Vásárhelyi Miklós és mások -, akik arra számítottak, hogy a 
tömegdemonstráció hatására megtörténhet a hatalomváltás, a tömeget látva, 
amely egyre inkább függetlenedett a reform-kommunista követelésektől, a 
hatalommal együtt próbálták mederben tartani a tüntetést. Egyre kevesebb 
sikerrel. 18 óra tájékában tehát tüntető tömeg követelte a Parlament előtt Nagy 
Imrét, tüntető tömeg követelte a rádiónál a 16 pont beolvasását, amely 
egyértelműen szovjet- és Gerő-ellenes volt, s nagy tömeg gyűlt össze a Sztálin-
szobornál, ahol megkezdődött a zsarnokság jelképének ledöntésére induló 
kísérlet. 

A helyzet tehát 18 óra körül politikai értelemben véve rendkívül kiélezett és 

kiváltképp érdekes volt. Az egyik oldalon állt a pillanatnyi hatalom, Gerő, 

Hegedűs és társai, a másik oldalon egy forradalmasodó tömeg, s a nagyimrések 

a kettő közé szorulva, egyrészt még mindig hatalomváltásban gondolkodva, 

másrészt már tömegcsillapító szerepet is kényszerültek betölteni, egyre 

kevesebb sikerrel. Ez a hárompólusú felállás, amely a következő napokban az 

eseményekből következő szerepeket kijelölte, „dramaturgiai" szempontból már 

18 órára kialakult. 

Kevésbé figyeltünk fel eddig arra, hogy a 18 óra körüli időszak szinte 

vízválasztóvá vált a forradalom történetében. Miközben a három helyszínen - 

rádió, Parlament, Sztálin-szobor - egyre nőtt a forradalmasodó tömeg önerejébe 

vetett hite, a hatalom is megtette az 'első lépéseket a maga védelmében. Vagyis 

18 óra körül kezdett növekedni a feszültség, s ez idő tájban »teremtődtek meg« a 

később be-következett összecsapás feltételei. 

18 óra körül kezdte meg a katonai és belügyi vezetés a fontosabb középületek 

megerősítését. Ekkor rendelték ki a HM őrzésére a budapesti őrzászlóalj egyik 

századát, 3 harckocsit s 33 tiszti iskolást. Tóth Lajos vezérőrnagy, vezérkari 

főnök e tájt rendelt el riadót a piliscsabai és aszódi gépesített ezredek számára, s 

rendelt fel alakulatokat a rádió védelmére. Nem sokkal 18 óra után, de még 19 

óra előtt az egész ország területén harckészültségbe helyezték a néphadsereg és 

az ÁVH alakulatait, s 19 óra tájban ugyancsak riadóztatták a HM - közvetlen 

pesti alakulatokat is. 

19 óra tájékában tehát szemben áll egymással - bár ez akkor még senki előtt nem 

világos - a védelemre berendezkedett fegyveres ő azzal a paranccsal, hogy 

bevetéskor (tömegoszlatáskor) fegyvert még nem használhat, s a 

forradalmasodó, de még fegyvertelen a tömeg, és ezért oszlatható az utca. 

Csakhogy ez az utca furcsa képet nyújt. Igaz, hogy fegyvertelen emberekkel van 

tele, de tele van. Az emberekkel teli utcán át, fegyver nélkül bejutni a védendő 

objektumba egy fegyveres alakulatnak, szinte lehetetlen. Holttestek során kellett 
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volna átgázolniuk a teherkocsiknak s a harckocsiknak. Az ilyen parancsot kiadó 

hatalmat lehet nevezni felelőtlennek, illetve felelősségáthárító, mulya 

hatalomnak. Hogy példával illusztráljuk: 19 óra környékén a Mosonyi utcai 

rendőrlaktanyából 50 rendőrt és egy tűzoltóautót rendeltek ki a rádió védelmére. 

Az 50 rendőrt szállító két riadókocsiból az egyik tönkrement, a másik később a 

Vas utcai kórházba a lövöldözések során megsebesült embereket szállított. 

20 óra környékén négy teherautó érkezett a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola elé, 

tele tüntetőkkel. A növendékek - köztük talán olyanok is, akik visszatértek már 

telephelyükre a tüntetésről - levegőbe lőtt sor-tűzzel védték meg objektumukat. 

20 órakor hangzott fel Gerő Ernő hangja a rádióban. Előtte már, a rádiót 

fenyegető tömeg láttán, három rádiós kiosont a rádió hátsó kapuján, s az 

Akadémia utcába érkezve berendezett egy alkalmi stúdiót, hogy Gerő Ernő 

onnan mondhassa el beszédét. Hogy mennyi-re spontán volt a rádió előtti tömeg 

viselkedése, hogy mennyire csak a követeléseiket akarták beolvasni, s hogy 

ekkor még fel sem merült a rádió elfoglalása, mi sem bizonyítja jobban, hogy a 

tüntetők csak a rádió épületének homlokzati részével szemben helyezkedtek el, 

illetve a tömeg nagysága miatt a Múzeum kert telt meg, de a rádiót körülvenni, 

izolálni eszük ágában sem volt. Egy szervezett támadás esetén mi sem 

természetesebb, mint a rádió épületének hermetikus lezárása. Ugyanez a 

mentalitás viszont nem jellemezte az ÁVH-t. Ha valaki majd egyszer 

figyelmesen elemzi a Mentőállomás kórházi sebesültnaplóját, meghökkenve 

tapasztalhatja, hogy az első súlyos se-besültek nemcsak a Bródy Sándor utcai 

frontról kerültek ki, hanem a Mikszáth Kálmán térről s a Gutenberg térről is. Ez 

egyértelmű bizonyíték arra, hogy az ÁVH, miközben a rádió épületét belülről 

védte, kitelepített osztagaival a Rádióhoz vezető kis utcákat s az előttük lévő 

tereket is biztosította, az onnan érkező fegyvertelen tüntetőket már ott tűzzel 

fogadta. 

A Központi Mentőállomás 1956. október 23-ról vezetett esetnaplójából 

kigyűjthetőek azok a mentőfeladatok, melyek a rádió körüli eseményekre 

vonatkoznak. Még mielőtt az első ilyen kivonulásra került volna sor, 

mentőkocsi indul, egy lakásra, ahol egy társbérlő megharapta két bérlőtársát. 
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Időpont Sérülés előzmény Sérült neme neme Kora Helyszín 

20.43 ÁVH-s, kővel megdobták Ffi. 27 é. Bródy S. u. 

21.08 Szurkálás. Nem sikerült megközelíteni a helyszínt.  

21.56 Könnyfakasztógáz-mérgezés Civil ffi. 16 é. Szentkirályi u. 

21.37 Lövés. Halál. Civil ffi. 40 é. Vas u. Kórh. 

21.40 Kocsijával feldöntötték Katona 23 é. ? 

21.12 Lövés Civil 18 é. Bródy S. u. 

21.13 Lövés Civil 33 é. Bródy S. u. 

21.25 Lövés ? a ? 

22.15 5 lőtt sérült ? ? ? 

22.14 Lövés ÁVH 29 é. Bródy S. u. 

22.13 Lövés lakásban érte Civil nő 37 é. Bródy S. u. 

22.36 Lövés Katona ? Bródy S. u. 

22.13 Lövés Civil 18 é. Bródy S. u. 

22.36 Lövés    

Nem mellékes, hogy ugyanezen időpontban kialakult egy másik sérülési góc is, 

mégpedig a közelben, a Gutenberg téren. 

20 órakor tehát Gerő abban a tudatban szólalhatott meg a rádióban, hogy a 

főváros utcái ellene és pártja ellen tüntető emberekkel vannak tele. Gerő ennek 

ellenére vagy talán éppen ezért elmondta azt a beszédét, amelynek lényege a 

tüntetők gyalázása volt. 
Megjegyzendő tény, s ez sem kapott eddig még elég hangsúlyt: a Parlament 

előtti tömeg, annak ellenére, hogy többször próbára tették 
türelmét még a Gerő-beszéd előtt - 18.30-kor például kikapcsolták világítást, 

ekkor lobbantak fáklyaként a meggyújtott Szabad Népek 

a Gerő-beszéd után sem mutatott hajlandóságot arra, hogy megtámadja a 

Parlamentet. Továbbra is szinte páratlan türelemmel és önfegyelemmel követelte 

az ő emberét, Nagy Imrét. 

A délután folyamán a tömeg hangulatát érzékelve, s talán a Nagy Imre-hívők 

forgatókönyve szerint is, többször kapacitálták Nagy Imrét telefonon, hogy 

jöjjön be a Parlamentbe, s beszéljen a tömeghez. Nagy Imre azonban 

hajthatatlan volt. Sztereotip válasza szinte minden hívásra: neki nincs funkciója, 

nincs pártfelhatalmazása, így értelmetlen megszólalnia. Hívja őt a párt! 18 óra 

körül az egyik miniszterelnök-helyettes, Mekis végre elérte Kádárt telefonon az 

Akadémia utcában, s kérte, hogy engedjék Nagy Imrét beszélni. Kádár azzal a 

feltétellel, hogy Nagy Imre pártszerű marad, végül is beleegyezését adta Nagy 

Imre megszólalásához. Hosszú telefonbeszélgetések és huzavona után Nagy 

Imre végre hajlandónak mutatkozott arra, hogy bemenjen a Parlamentbe. Végre 

21 órakor megszólalt. Beszéde, s az első szó: elvtársak!, óriási csalódást keltett. 

Nagy Imre ekkor még nem lépte át a pártszerűség határait, szinte 

visszaminősítette magát, vagy tudatosan nem kívánta vállalni a forradalmasodó 

tömeg követeléseit. Ezzel erkölcsi tőkéje, amit éveken keresztül gyűjtött össze, s 
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gyűjtöttek össze számára ellenfelei sorozatos hibáikkal, szinte minimumra 

csappant. A tömeg, immár a várt vezér nélkül maradván, mégsem lázadt. Kb. 23 

órára elnéptelenedett a Parlament előtti tér. 
Közben 21.37-kor ledőlt a Sztálin-szobor is. A monstrum sokáig ellenállt az 

»ostromnak«. Végül Csepelről sikerült egy lángvágó apparátust szerezni, s ezzel 
a szobrot már sikerrel darabolták fel a csizma száránál. Meghatóan 
mosolyogtató történet is fűződik egy másik lángvágó történetéhez. Két 
fiatalember ismeretség alapján elindult az egyik közeli utcába egy maszekhoz, 
akiről tudták, hogy a szükséges apparátus tulajdonában van. Az idős mester egy 
papír ellenében - a forradalom után a készüléket visszaszolgáltatják - az 
apparátust a forradalmárok rendelkezésére bocsátotta. 

Más-más formában, de a Gerő- és a Nagy Imre-beszéd vízválasztó lett a 
forradalom történetében. Gerő beszéde megérttette az emberekkel, hogy a 
hatalom - annak ellenére, hogy az egész főváros tüntet ellene - épp olyan stupid 
marad, mint volt. Nagy Imre pedig nem vállalta a hatalommal szemben az utca 
képviseletét. Az utca te-hát magára maradt, csak magára számíthatott. 

A Parlament előtt lévő tömeg számára ezek után két lehetőség mutatkozott. 
Vagy lassan szétoszlik, s esetleg csatlakozik más tüntető csoportosulásokhoz, 
vagy megkísérel behatolni a Parlamentbe. Amennyiben akár Nagy Imre, akár 
bármely más csoportosulás tudatosan készült volna egy forradalmi változásra, 
ennek a lépésnek be kellett volna következnie. Hiszen mi sem természetesebb 
annál, mint elfoglalni az ország házát, s ott új, forradalmi kormányt alakítani. 
Nagy Imre egy gyújtó beszéddel maga mögé tudta volna állítani az amúgy is őt 
váró tömeget, s annak élén a hatalmat azonnal átvehette volna. De mint láttuk, 
Nagy Imre és elvbarátai nem forradalomra készültek, legfeljebb a tömeg 
támogatása mellett legális, a párt által végrehajtott hatalomcsere lehetett a 
céljuk. Fontos ezt elmondani azért, hogy mindenki számára világossá váljék a 
kádári propaganda, a kádári történetírás hazugsága, amely négy évtizeden 
keresztül sulykolta, hogy Nagy Imre a jobboldali ellenforradalommal 
szövetkezve a hatalom megdöntésére készült. Ezzel szemben Nagy Imre október 
23-án este kilenc órakor még arra sem volt hajlandó, hogy; az őt támogatni 
kívánó tömeggel szövetséget kössön a hatalom meg döntése érdekében. 

Elfoglalhatta volna a tömeg a Parlamentet Nagy Imre nélkül is Amennyiben 
lett volna egy csoport, amely huszonharmadikát meg előzően valóban 
hatalomátvételre készült volna. Akkor lett volna téren egy olyan csoport is, 
amely e tömeg élére áll. De nem volt. A Parlament előtti tömegből senki nem 
akarta átvenni a hatalmat csupán jelöltet keresett magának - ez volt Nagy Imre -, 
akit hatalomra segíthetett volna. S artikulálni kívánta a maga elképzeléseit 
amely alapján valakit is támogathat. Így érthető és evidens, hogy Parlament elől 
több ezren a rádió felé vették az utat, hiszen csak é kizárólag egyetlen 
lehetőségük maradt arra, hogy akaratuk, ha töredékesen is, érvényesüljön: ha a 
16 pont mögé tudják szervezni a magyar társadalmat. Nyilvánvalóan naiv 
elképzelés az, hogy egy nép sorsa azon forduljon meg, beolvassák-e követeléseit 
a rádióban vagy sem. Naiv akkor, ha a forradalom kitörésének lehetőségeiről 
gondolkodunk. De éppen ez a naivitás bizonyítja azt, hogy a nép sem gondolt 
forradalomra október 23-án. Nem létezett olyan forgatókönyv senki iszákjában, 
amely erőszakkal akarta volna eltávolítani a hatalmat. A nép a hatalomban lévők 
lemondását akarta elérni békés úton 
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A RÁDIÓ ELFOGLALÁSA 

A rádióhoz érkező tömeget a teljes káosz fogadta. Évtizedeken keresztül folyt a 
vita arról, hogy mikor adott ki a hatalom tűzparancsot, s ki lőtt először. Úgy 
gondoljuk, a Dr. Felkai Tamás által közreadott dokumentumok egyértelműen 
bizonyítják, hogy 21 óra után nem sokkal a rádiónál s a rádiótól nem messze 
fekvő tereken civil sebesültek és halottak voltak. Egy rendőr százados jelentése 
szerint: „Az ÁVH 19.45 körül adta le az első riasztólövéseket... Látható volt, 
ahogy a rádióépületen belül teljessé vált a fejetlenség. A tömeg a 16 pont 
beolvasását követelte a Rádióban, miközben az ÁVH megnyitotta a célzott tüzet 
a tömegre, melynek következtében nemcsak a tömegben, hanem a rendőrök 
között is számos sebesülés, sőt haláleset történt." 
A fenti idézet 1956-ban íródott le egy Kádárhoz hű rendőrtiszt tollából. Az alább 

következő idézetek szintén korabeliek, s tendenciájukat tekintve egy-két 

kivételtől eltekintve a hatalom oldalán állóktól valók. Évtizedeken keresztül 

szigorúan titkos, a történész számára hozzáférhetetlen anyagnak számítottak. 

Közben sorra érkeztek a »felmentő csapatok« a rádió védelmére. 21 órakor 

érkezett meg a rádióhoz Solymosi János alezredes vezetésével a piliscsabai 

gépesített ezred egy lövész- és egy harckocsizászlóalja. Az ezred egy katonája 

így emlékezett meg az alakulatok tevékenységéről: „Miután mi lőszert vettünk 

magunkhoz, Solymosi alez.[redes] megparancsolta, hogy ahonnan mi tüzet 

kapunk, oda lőjünk mi is. Így parancsa értelmében a civilekkel együtt a Rádió 

irányába kezdtünk lövöldözni, mely lövöldözés később erős tűzharccá fejlődött." 
Ugyanez a kép bontakozik ki előttünk egy Zrínyi Akadémiáról érkezett 

őrnagy visszaemlékezéséből is: „A kapunál - a rádió kapujáról van szó - 
érkezésünket nem fogadták... (mármint az ÁVH) Annyit láttam, hogy egy 
mellettem lévő szdst,[százados] mint egy ürgét végigöntötte egy vízsugár, majd 
közvetlen az előttem lévő ablakon géppisztolysorozatot lőttek ki, hogy hová, azt 
nem lehetett megállapítani." 

Egy, a rádióban dolgozó személy így látta belülről a helyzetet: „22 órakor 
megérkezett az első kormány harckocsi a Rádió elé, és állást foglalt a fő-kapu 
előtt az utcán. Az első harckocsit csakhamar követte másik négy... A harc-kocsik 
megjelenése a Rádiónál a legnagyobb zavart keltette, mert senki sem tudta a 
fellobogózott harckocsikról, hogy felkelők-e, vagy a kormányhoz tartoznak-e. 
Ekkor egy őrnagy lépett elő, és az első harckocsiról beszédet intézett a tüntetők-
höz. Ekkor dördült el az első lövés a Rádió épülete felől, és az őrnagy halva zu-
hant el. Erre mind az öt harckocsi átállt a felkelők oldalára." 

Tudjuk azt is, hogy ki adta ki a parancsot az őrnagyot megölő lövésre. Ő így 
emlékezett: „Közben a Rádió elé érkezett 5 magyar harckocsi... Rövid időn belül 
nyilvánvalóvá vált az is, hogy a harckocsik a felkelők oldalára álltak. Egy 
honvédőrnagy a harckocsi tetejéről üdvözlő beszédet intézett a tömeghez, mire 
M. szds. - így írt magáról a visszaemlékező, egyes szám harmadik személyben - 
parancsára egy sorávós lelőtte a beszédet tartó őrnagyot." 

M. ávós százados nevével még találkozhatunk több alkalommal is a kádári 

időszakban. Jelentését Kádárék elfogadták. Mi tegyük hozzá, hogy a honvéd 

őrnagy, akit a sorávós golyója a halálba küldött, valóban beszédet intézett a 

tömeghez a harckocsi tetejéről, de nem az átállást jelentette be, hanem 
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nyugalomra és békére intett. 

A visszaemlékezésekből elég egyértelműen kiderül, hogy a rádiót védő ávósok 

mindenkiben ellenséget láttak és mindenkire lőttek, így az őket felmenteni 

kívánó honvéd alakulatokra is. Lőttek az ávósok katonára, rendőrre, tűzoltóra, 

civilre, s így nem csodálható, hogy a harcolni nem kívánó rendőr, katona átadta 

a fegyverét az ávós ellen harcolni kívánó civilnek. 

M. százados gyanakvása persze nem volt alaptalan, csak nem abban az 
értelemben, ahogy ő ezt leírta. A rádió körül lévő civilek csak az ávósokban 
láttak ellenséget. Az érkező katonákat és rendőröket nem fogadták ellenségesen, 
sőt az esetek döntő többségében átállásra szólították fel őket. Tegyük hozzá, 
kevés sikerrel. Az ávósok magatartásának legmegbocsáthatatlanabb 
következménye mégis az volt, hogy fejetlen tűzharc alakult ki a rádiónál, s a 
kedélyek egyre feszültebbé váltak 

A rádió védői - az erősítések során kb. 500-550-re duzzadt a számuk - 

számára eleinte a lőszerhiány volt a legfenyegetőbb. Ezen elég sajátos módon 

próbáltak segíteni. Közismert tény a forradalom történetéből, hogy a 

forradalmárokra mentőkocsikból is lőttek Ennek egy variációjával -

Lőszerszállítás - már 23-án nyolc után nem sokkal találkozhatunk Felkai Tamás 

mentőorvos kb. 20.30-kor indult egy mentőkocsival a rádióhoz. Menet közben 

felkelők állították meg és fegyvert kerestek a kocsiban. Az orvos elég 

tanácstalanul állt az események előtt. A rejtélyre 1957-ben derült fény az 

Országos Mentőszolgálat egy jelentése alapján:  

„A harcok idején az Országos Ment-szolgálat emberei és gépkocsijai soha 

nem szállítottak fegyverzetet vagy lőszert... A BM Korvin Ottó Kórházának 4 db 

»Fenomen« típusú és fehér színű betegszállító gépkocsija azonos típusú és 

külsejű volt a mentő gépkocsikkal, csak oldalukról hiányzott az »Országos 

Mentőszolgálat« felirat." 
A harc a rádiónál egyre kegyetlenebb lett. Egy szemtanú erről így 

emlékezett: „Az utcán védekező ÁVH-sokat visszaszorították az épületbe, 
azonban ezek az őket akkor már fegyveresen követő támadó és üldöző felke-
lőktől elszakadni nem tudtak, és a támadó csoportok... egy időben kerültek a 
Rádió épületeinek belsejébe... Előfordult, hogy egy helyiséget visszafoglaltak a 
felkelők, sebesültjeiket a szobában agyonlőve látták viszont, ugyanakkor 
elfogott ÁVO-sokat a felkelők végeztek ki azért, mert sebesült társaik legyilko-
lójának tartották őket. Reggel 8-9 között a felkelők felfedezték az 
erősítőhelyiségbe beszorultakat, benyomultak és az ÁVH-s katonákat 
lefegyverezték. Sem a védelem katonáinak, sem a Rádió személyzetéből senkinek 
sem esett bántódása." 

A harc a rádiónál váltakozó szerencsével egész éjszaka folyt.  

Este 21 óra után a harc kezdett kiterjedni Budapest egész területé-re. A tüntetők 

ekkor már rendelkeztek fegyverekkel is. Egy részük a fegyverüket átadó 

katonáktól származott, míg több fegyver az idő-közben feltört külvárosi 

fegyverraktárakból került ki. A fegyverek megjelenésével a tüntetés fokozatosan 

forradalmi megmozdulássá változott. A felkelők megrohamozták a 

telefonközpontokat, megpróbáltak nyomdát foglalni, fegyvereket gyártó 
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üzemeket elfoglalni. Támadást intézlek a különböző félkatonai központok ellen 

(MÖHOSZ), és elindultak a Kiegészítő Parancsnokságok ellen. A cél az esetek 

többségében a védekezés megteremtésének érdekében a fegyverszerzés volt. 22 

órakor a forradalmárok megrohamozták a Szabad Nép székházát, ahol a hírhedt 

kultúrdiktátor, Révai József is tartózkodott. Révait a később kivégzett Gimes 

Miklós és a börtönbüntetésre ítélt Lőcsei Pál mentette ki az épületből. 

Budapesten 1956. október 23-án késő este fellobbant a forradalom. Harc 
ekkor még csak az ÁVH által védett objektumoknál lángolt fel. A felkelők meg 
akarták semmisíteni a gyűlölt rendszer gyűlölt erő-szakszervezetét, de ezen az 
éjszakán még csak a fegyverszerzésnél tartottak. A forradalomnak még nem 
voltak központjai. 

Miközben a fővárosban fellángoltak a harcok, a Politikai Bizottság tovább 
ülésezett az Akadémia utcában. A tanácskozók között ott volt Nagy Imre is, 
fáradtan, elkeseredetten. 23 óra körül Hegedűs miniszterelnök hosszú 
huzÁVHna után fogadta az Írószövetség három-tagú delegációját: Benjámin 
Lászlót, Erdei Sándort és Zelk Zoltánt. Hegedűs kijelentette, ha a helyzet nem 
változik meg, a kormány a szovjet csapatok beavatkozását kéri. Ekkor azonban 
már úton voltak a szovjet harckocsik Budapest felé. S ezt Hegedűs tudta. 

SZOVJET BEAVATKOZÁS 

Alexander Kirov orosz hadtörténész orosz levéltári adatok alapján a 
következőket állapította meg: 

„Október 23-án 20 órakor Szokolovszkij marsall, a Szovjet Fegyveres Erők 
vezérkari főnöke parancsára a Magyarországon állomásozó Különleges Hadtest 
teljes harckészültségbe helyezte magát és kitelepült a gyülekezési körletbe. 22 
órakor kiadták a parancsot, hogy a Különleges Hadtest csapatai »a társadalmi 
rend fenntartása érdekben« vonuljanak be Budapestre. 
A Magyarországon állomásozó csapatok mellett elindultak a magyar forradalom 

ellen szovjet csapatok szovjet és román területről is. Október 24-én Zsukov és 

Szokolovszkij marsallok a következőket jelentették az SZKP Központi 

Bizottságának: 

„Riadókészültségbe helyeztünk összesen öt szovjet hadosztályt a következő 

állományban: 

személyi állomány 31 550 fő 

harckocsi és önálló löveg 1130 

tüzérségi lövegek és aknavetők 615 

légvédelmi lövegek 185 

páncélozott szállító jármű 380 

gépkocsi 3930 
Egyidejűleg riadókészültségbe helyeztünk repülőink állományából egy 

Magyarországon állomásozó vadászrepülő hadosztályt és egy bombázórepülő 
hadosztályt, valamint a Kárpát Katonai Körzet egy vadászrepülő hadosztályát és 
egy bombázórepülő hadosztályát, összesen 159 vadászrepülőgépet és 122 
bombázót." 

Pofitosan nem állapítható meg, hogy Gerő Ernő mikor kérte először ennek a 
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töménytelen nagyságrendű erőnek a Magyarországra zúdítását, az azonban ma 
már vitathatatlan, hogy 20 óra - tehát az ominózus beszéd - előtt Gerő már bírta 
Hruscsov beleegyezését az intervencióba. Gerő ennek tudatában beszélt, s a 
Politikai Bizottság előtt is világos volt, hogy Gerő a szovjetek beavatkozását 
kérte. 

Okkal és joggal vetődik fel a kérdés: szokás-e egy fegyvertelen nép ellen külső 
beavatkozást kérni? Kézenfekvő a válasz: nem! Miért kérte hát a beavatkozást 
Gerő Ernő? Tudta, hogy az őrizetlen vagy gyengén őrzött fegyverraktárakból 
fegyvert szerezhetnek a tüntetők? Tudta, hogy a magyar fegyveres erők 
együttesen nem lesznek elegendőek egy fegyvertelen tüntetés kezelésére? Miért 
rendelték el október 22-én a fegyveres erők készültségének feloldását? Miért 
hívták 24-re - válságos kül- és belpolitikai események közepette - a magasabb 
egységek parancsnokait értekezletre Budapestre? S miért maradtak 
hadosztályok, ezredek vezetés nélkül? Miért engedték el a tüntetésre a tiszti 
iskolásokat, ha féltek attól, hogy a tüntetés „elfajul"? S ha nem féltek attól, hogy 
a tüntetés elfajul, akkor miért tárgyalt már délután Gerő különböző szovjet 
vezetőkkel, köztük Andropov nagykövettel egy esetleges beavatkozásról? S 
miért vetődött fel már 1956 nyarán egy esetleges szovjet beavatkozás terve? 
Négy hónap nem volt elég a magyar katonai és politikai vezetésnek egy 
épkézláb védelmi terv kidolgozására? 

Megannyi kérdés! Most - október 23-án - annyi a biztos tény, hogy tanácskozott 
a P13, köztük ott volt Nagy Imre, és 23-ról 24-re 0 órakor P. N. Lascsenkó 
altábornagy, a Különleges Hadtest parancsnoka Székesfehérvárról Budapestre 
érkezett, és berendezte törzsével parancsnoki harcálláspontját a Honvédelmi 
Minisztérium épületében. 

Küszöbön állt az új fejlemény: a forradalom a szovjet csapatok 
megjelenésével szabadságharccá változhat. 

Így ért véget az a bizonyos nap - 1956. október 23. 
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TIZENEGY NAP 
(OKTÓBER 24. - NOVEMBER 3.) 

A VIDÉK FORRADALMA 

Szinte természetes, hogy az ország lakossága már október 23-a előtt is a 
fővárosra, Budapestre függesztette a tekintetét. A hihetetlenül felgyorsult 
fővárosi események mellett a vidék történései szinte eltörpültek Pedig október 
23-án nemcsak a fővárosban történtek a nemzet emlékezetébe vésendő 
események. 

Évtizedeken keresztül még a történészek sem fordítottak kellő figyelmet annak 
fontosságára, hogy az első összecsapás a hatalom fegyveres ereje és a 
forradalmasodó utca között nem a fővárosban, hanem a Hajdúság fővárosában, 
Debrecenben történt. 

Az október 22-i ankét után, ahol a vendég előadó Donáth Ferenc volt, a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészkarának hallgatói október 23-ra 
tüntetést szerveztek. A tüntetés célja az volt, hogy nyomatékot adjanak 
követeléseiknek. Délelőtt 11 órakor - tehát jó néhány órával a budapesti tüntetés 
előtt - a tüntetők a Hajdú-Bihar Megyei Pártbizottság épülete elé vonultak A 
nagygyűlés után az egyetemisták a különböző gyárakba és közintézményekbe 
mentek, hogy megnyerjék ügyüknek a köztisztviselőket, a munkásokat, illetve a 
diákságot. Délután körülbelül 20-30 ezer ember volt az utcákon. A tömeg egy 
része a BM megyei főosztálya elé vonult, ahol tovább tüntettek. Este 1S órakor 
az ÁVH-sok váratlanul és értelmetlenül tüzet nyitottak a tüntetőkre. A sortűznek 
három halálos áldozata volt. Ők voltak a forradalom első halottai. 

Magyarországon tehát 1956. október 23-án nem a fővárosban dördültek el az 
első lövések. Ez a tény a forradalom története szem-pontjából különlegesen 
fontos. Részletesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy kinek volt joga 
tűzparancs kiadására. A debreceni események egyértelműen bizonyítják, hogy - 
függetlenül a budapesti döntéshozó központoktól -, az egyes megyékben is volt 
olyan személy, akinek ilyen joga volt. A kérdés csupán az, hogy ez a személy 
vajon a megyei pártbizottság titkára volt, vagy pedig a megyei ÁVH-s 
parancsnok is dönthetett a saját jogkörében? Az országban történt események 
arra engednek következtetni, hogy a döntéshozót a párt berkeiben kell keresni. 

Debrecen azonban más érdekességgel is szolgált. A sortűz után, mintegy 

válaszként, az egyetemisták újabb tüntetést szerveztek. Külön érdekessége volt 

a felvonulásnak, hogy a menet élén a pártbizottság vezetői haladtak. A 

forradalom egyik alapvető kérdése volt - s ez Debrecenben vetődött fel éles 

helyzetben először -, hogy mi-ként viszonyuljon a párt a tüntetőkhöz. A 

történtek alapján arra következtethetünk, hogy voltak megyék, ahol az a döntés 

született: a párt az „események élére áll", így próbálván kifogni a szelet a vitor-

lából, s integrálni a forradalmi erőket. Ahol viszont a tüntetők radikálisabbak 

voltak, ott az ellencsapás feltételeinek kimunkálásán szorgoskodtak a megyék 

párt- és fegyveres testületeinek vezetői. Debrecenben a kettő vegyítésére került 

sor. A párt vezetői hat óra után még a tömeg élén meneteltek, mintegy 

szimbolikusan közösséget vállalva a tüntetőkkel az ÁVH ellen. Késő este 

azonban már a megye- és a városi pártbizottság titkárai, a tanácsok elnökei, a 
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belső kar-hatalmi egység parancsnoka, a városban állomásozó honvéd erők 

parancsnokai honvédelmi tanácsot alakítottak Megszervezték az objektumok 

védelmét, bevezették a kijárási tilalmat, lefegyverezték a katonai szolgálatot 

teljesítő egyetemistákat, vagyis bevezették a katonai diktatúra fedett formáját, a 

katonai közigazgatási diktatúrát. 

Ugyanez történt Szegeden is, ahol a katonai közigazgatási szerv parancsnoka 

egy honvédliszt lett, a tényleges hatalom azonban ott is az ávós vezetés 

kezében volt. 

Ezzel egy időben Hódmezővásárhelyen is létrehozták a Katonai Tanácsot, s 

főként pártfunkcionáriusokból fegyveres véderőt is szerveztek, amely a 

későbbiek folyamán is keményen fellépett a tüntetők ellen.  

Baranyában a pécsi egyetemisták a falvakba és a közeli bányatelepek-re 

indultak, hogy megismertessék a helyi lakosokkal és dolgozókkal 

követeléseiket. Nem véletlen, hogy a bányatelepeken igen gyorsan 

megalakultak a különböző helyi forradalmi szervek, köztük néhány helyen a 

munkástanácsok. 
Amint láttuk, az ország néhány jelentős városában az ÁVH mellett a honvédség 
erői is aktivizálták magukat a párt védelmében. Magyarországon ekkor a 
hadsereget két hadtest és a HM - közvetlen alakulatok jelentették. A harmadik 
hadtest székhelye Kecskemét, a hatodik hadtesté pedig Székesfehérvár volt. 
Gyurkó Lajos tábornok a kecskeméti hadtest parancsnoka az eseményeket 
azonnal ellenforradalomnak értékelte, s habozás nélkül útba indította a 
forradalomi Budapest ellen a hadtest 12. gépesített ezredét. A szovjet erők 
mellett tehát a Magyar Néphadsereg több alakulata is megindult a főváros 
elfoglalásáért. 

A Magyar Néphadsereg alakulatait különben is országosan riadóztatták a 

huszonharmadikai események hatására. Jó néhány alakulat, így a váci és 

sárbogárdi egységek ugyancsak menetkész állapotban voltak 24-én kora 

hajnalban, s mivel parancsnokaik az eseményeket ellenforradalomként 

értelmezték, a beavatkozásra készen álltak. Jelentésekből tudjuk, hogy például a 

sárbogárdi ezred zokon is vette, hogy miért csak a mellettük állomásozó szovjet 

erőket vetik be Budapest ellen, ők miért nem indulhatnak az ellenforradalom 

elleni harcba. 

Persze elsietett és igaztalan állítás lenne azt mondani, hogy a hadsereg Gerőt 

és társait támogatta. Néhány bigott kommunista katonatiszten kívül, akiknek az 

egyéni véleménye is az volt, hogy Magyarországon ellenforradalom tört ki, 

ekkor még a döntő tényező az volt, hogy a hadsereg feladata az államhatalom - 

jelen esetben pártállamról van szó, a párthatalom védelme. A katonák és a civil 

lakosság is azt látta, hogy Nagy Imre október 23-án este kilenc órakor nem állt 

egyértelműen a tüntetők mellé, s azóta csak a fellobbanó tüzeket é a fegyveres 

,árnyékokat látta. Az október 24-i korai értékelések ezért voltak rendkívül 

fontosak. Ahhoz tehát, hogy megértsük, mi történi az elkövetkező tizenegy 

napban Magyarországon, sorra kell vennünk a különböző helyszínen történteket. 

Meg kell vizsgálnunk. hogy mi történt a pártközpontban, az Akadémia utcában 
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mint a legfelsőbb döntéshozói helyen, majd később Nagy Imre átmenetele után a 

pártközpontból a Parlamentben, meg kell néznünk, hogy mi történt az utcán, mi 

történt a politikát alakító, illetve alakítani kívánó, folyamatosan létrejövő 

különböző politikai centrumokban, s mi-ként viszonyult a történtekhez a szovjet 

politika. 

NAGY IMRE ELSŐ OKTÓBERI KORMÁNYA 

Parlament környéke visszhangzott a »Vesszen Gerő! « követeléstől, s a város 

különböző pontjain - a legfontosabb helyen, a rádiónál is – már dörögtek a 

fegyverek. Gerő, feltehetően megkönnyebbülten attól a tudattól, hogy 

közelednek a főváros felé a szovjet csapatok, summásan ellenforradalminak 

minősítette az eseményeket. A Politikai Bizottság tagjai - köztük a fáradtan és 

letörten egy fotelban ülő Nagy Imrével - szó nélkül tudomásul vették a szovjet 

csapatok behívását. A fegyveres megoldás sikerében bizakodó kommunista 

vezetők ezután határozatot hoztak arról, hogy megkezdik a munkások és a 

pártmunkások felfegyverzését. Rövidesen kirobbant a vita arról is, hogy milyen 

mérvű személycserékre van szükség a Politikai Bizottságban, hogy ki legyen az 

első titkár. Nagy Imre, most már aktívan bekapcsolódva a vitába, követelte Gerő 

azonnali leváltását és helyére Kádár kinevezését. 

Nagy Imre - s ez Kádár szökéséig végig így volt - Kádárban vélte megtalálni az 

egyik legfontosabb támogatóját. A magyar politikai vezetők keze azonban meg 

volt kötve. Gerőék sem a Politikai Bizottság átalakításában, sem az új 

miniszterelnök kinevezésében nem kívántak dönteni szovjet jóváhagyás nélkül. 

Feltehető az is: Hruscsov a Gerővel történő telefonbeszélgetés során 

megjegyezhette azt is, hogy Nagyot csupán a vezetésbe vonják be, de 

miniszterelnök ne legyen. Hruscsov számára ez fontos lehetett, hiszen a 

Moszkvában tartott, 11 órakor kezdődő vezetőségi ülésen ezt ugyanilyen formá-

ban terjesztette elő hozzászólásában. Kádár ekkor még mereven elzárkózott az 

első titkári poszt elfogadása elől. 

Ezek után született határozat a Katonai Bizottság létrehozásáról. A legújabb 

dokumentumok szerint a Katonai Bizottság első vezetője Kovács István volt, 

majd 25-én Apró Antal váltotta őt. A Katonai Bizottság feladata - legalábbis az 

október 24-25-i két napra - még nem egészen tisztázott. Egyesek szerint szerepe 

akkor még kimerült abban, hogy koordinálja a Budapesten tartózkodó magyar 

katonai alakulatok mozgását a bejövő szovjet katonai alakulatokéval. 

Véleményünk szerint viszont a Katonai Bizottságot azért hozták létre, hogy 

irányítsa a felkelés fegyveres leverését. A Katonai Bizottság volt 23-án és 24-én 

az egyetlen olyan szervezet, amelyen belül politikai vita nem folyt. Míg a PB és 

a KV is megosztott volt, s a személycserék a küszöbön álltak, ez a szerv lehetett 

olyan, amelyik koncepcióját és feladatát tekintve a legkevesebbet változhat 

Soraiba szinte kivétel nélkül csak megbízhatónak vélt doktriner kommunisták 

tartoztak. 
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A Katonai Bizottság éjfél tájékán, megalakulása után szinte azonnal átment a 

Honvédelmi Minisztérium épületébe, s először Tyihonov altábornaggyal, a 

honvédelmi miniszter szovjet katonai tanácsadójával vette fel a kapcsolatot, 

majd a megérkező Különleges Had- test törzsével is. 

A Katonai Bizottság mellett alakult még egy hasonló bizottság i Vas Zoltán 

vezetésével. Ennek a szervnek lett volna a feladata a gyárakban a munkásőrséget 

megszervezni. A terv persze csak terv maradt. Az üzemekben az elkövetkező 

napokban sorra jöttek létre különböző bizottságok, csak nem éppen a Gerő-féle 

MDP védelme érdekében. 

Létrehoztak még egy bizottságot, amelynek feladata volt a budapesti és a 

megyei pártbizottságokkal való kapcsolattartás. Ezt a csoportot Orbán László és 

Lakatos Éva vezették. Ha arra gondolunk, hogy a megyei pártbizottságok már 

eddig is - és ezután még inkább - szinte ostromolták a központot tanácsért, hogy 

a fegyveres csapatoktól is gyakran ide érkezett be a hívás, akkor felmérhetjük, 

hogy informális értelemben milyen hatalom összpontosult ennek a csoportnak a 

kezében, s főként akkor, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a következő 

napokban a legfelsőbb pártvezetésben egyre fokozódni fog a zavar. 

Létrehoztak egy bizottságot a kommunikációs szervekkel, egyet pedig a 

fegyveres erőkkel való kapcsolattartásra. Ez utóbbi vezetői Hegedűs András és 

Kossa István voltak. Végül hajnali két órakor helyzet szülte kényszer folytán 

Nagy Imrét kinevezték miniszterelnöknek. 

Nagy Imre kétségtelenül nagyon nehéz helyzetben volt. Ha maga nem is 

helyeselte a tüntetés megszervezését, de azzal tisztába volt: ennek 

eredményeként szinte kizárt, hogy ne kerüljön vissza miniszterelnöki székbe. Az 

este kilenc óra körül elmondott beszéde alapján következtetni lehetett arra, hogy 

milyen programmal és milyen körülmények között készült a visszatérésre. 

Mondandójának középpontjában az 1953-as program tovább folytatása állt. 

Miután és barátai is meg voltak győződve, hogy a nép ezt kívánja, érthetetlen 

lehetett számára, hogy miért volt a nép fogadtatása enyhén szólva is elutasító. Ő 

maga, a Petőfi Kör vezetői, de a MEFESZ vezérei joggal vélték úgy, ha 

kikényszerítik Nagy Imre látványos visszatérését, akkor a tüntetés elérte célját, s 

következhet az 1953-as tapasztalatokra épülő békés hatalomváltás, amely során 

sorra eltávolítják a levitézlett kádereket. Ehelyett Nagy Imre miniszterelnöki 

kinevezése pillanatában az `53-as program még csak beszédtéma sem lehetett, a 

fegyverek dörögnek, az oroszok közelednek, a rádiónál már vér folyik - vagyis 

egyetlen feladata lehet: a válság kezelése, s ennek első lépéseként az utca 

lecsendesítése. A lefolyt vita tanulsága szerint a PB viszont elszánta magát arra, 

hogy az utcát szovjet segítséggel, erőszakkal tisztítja meg. Ha ez megtörténik, 

Nagy Imre ismét a szovjetek bábjaként kezdheti miniszterelnöki tevékenységét, 

s sokkal nehezebb körülmények között, mint 1953-ban. Itt már folyik a harc, 

eldönteni még nem lehet, hogy ez forradalom, lázadás, ellenforradalom, 

polgárháború, de az már világos: ha azok is az utcán vannak, akik délután még 

érte tüntettek, s most már lőnek rájuk, az évek óta összegyűjtött erkölcsi tőkéje, 
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a felé irányuló rokonszenv és szeretet egy pillanat alatt elillan, rosszabb lesz róla 

a nép véleménye, mint Rákosiról volt. 

Később, amikor Snagovban fogsága idején rendezte gondolatait, az is 

felvetődött benne, hogy mindez Gerő tudatos provokációjának az eredménye. 

(Lehet, hogy erre már 24-én hajnali kettő környékén is gondolt.) Akkor 

Snagovban arra a következtetésre jutott, hogy azok az emberek - Gerő és társai 

-, akik bűnös politikájukkal eddig juttatták el az eseményeket, a válságot 

kezelni már nem tudván őt helyezték ebbe a lehetetlen helyzetbe, miközben 

maguk a háttérbe vonultak. Nagy Imre Snagovban eljutott oda is, hogy Gerőék 

maguk helyett őt tették meg bűnbaknak. 

Hajnali fél ötkor a PB döntésének megfelelően a rádióban közleményt 

olvastak be: „Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek 

középületeink ellen és megtámadták karhatalmi alakulatainkat. A rend hely-

reállítása érdekében további intézkedésig tilos minden gyülekezés, csoporto-

sulás és felvonulás. A karhatalmi szervek utasítást kaptak arra, hogy a rendelet 

megszegőivel szemben a törvény teljes szigorával lépjenek fel." 

A közlemény határozott politikai állásfoglalása mellett tartalmaz egy 

érdekes momentumot is. Mint emlékezhetünk rá, még a felvonulás 

engedélyezése körüli vitákban szó esett az ÁVH esetleges szerepvállalásáról. 

Akkor az a döntés született, hogy az ÁVH ne jelenjék meg az utcán, ne szítsa 

ezzel tovább az amúgy is felcsigázott kedélyeket. Ebből a közleményből 

világosan kiderül: bár a szovjet csapatok már a főváros utcáin harcoltak, az 

ÁVH bevetése a harcoló forradalmárok ellen már engedélyezett. Ezek szerint a 

PB immáron minden politikai megfontolást félretéve a totális fegyveres 

megoldás útjára lépett, semmit nem törődve azzal, hogy a magyar nép miként 

viszonyul az ellene irányuló erőszakhoz. 

24-én hajnaltól sorra rendelték fel a katonai alakulatokat is a felkelők ellen. Mint 

említettük, már útban volt Budapest felé a kecskeméti 12. gépesített ezred, a 

honvédelmi miniszter már Budapestre rendel az egri lövészezredet, a váci 

légvédelmi tüzérezredet, hajnali kettő tájékán megérkezett a fővárosba az aszódi 

gépesített lövészezred, úti indult a tatai Dózsa Tiszti Iskola katonáinak egy 

része, délután már fővárosban volt a jászberényi tüzérezred, az esztergomi 

harckocsis ezred, a légvédelmi tüzérosztály és a híradózászlóalj. Az este 

folyamán három határőrkerületből is érkezik egy-egy karhatalmi század, egyik 

Pécsről, a másik Győrből, a harmadik Orosházáról. 

A FEGYVERES HARCOK FELLÁNGOLÁSA 

A harcok ezen az éjszakán lángoltak fel. Felkelők jelentek meg hajnali két óra 

tájban a Józsefvárosi Telefonközpontnál, a Szabad Nép Székháznál, a Móricz 

Zsigmond körtéren, a szovjetek bevonul útján megalakult az egyik első 

fegyveres felkelő csoport. 
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Felkelők támadták meg fegyverszerzés céljából a Danuvia Gyárat, ahol 

sikerrel jártak, a Timót utcai fegyverraktárnál viszont az őrség visszaverte a 

felkelők rohamát. Kitört a fegyveres harc Csepelen, ahol a felkelők elfoglalták a 

csepeli Kiegészítő Parancsnokság épületét. Rövid és véres harc folyt le még a 

délelőtt folyamán a Jut dombnál is. A déli órákban a felkelők nyomdához is 

jutnak. Az Atheneum Nyomdánál három rendőr halt meg a felkelőkkel vívott 

tűzharcban. Később a nyomdát a kormánycsapatok visszafoglalták. Harcok 

folytak a nap folyamán még egyszer a Timót utcai fegyverraktárnál, a Fővárosi 

Tanács épületénél, a Róna utcai fegyverraktárnál, a Honvédelmi 

Minisztériumnál stb. 

A fegyveres harcok mellett tovább folytak a békés tüntetések : Ezek közül 

külön kell szólni a Belügyminisztérium épülete előtti felvonulásról, ahol az 

ávósok halálos sortüzet lőttek a tömegre. Néhány visszaemlékezés tanulsága 

szerint a Honvédelmi Minisztériumnál folyó harcok során a felkelők szétszórása 

után a kommunista barát honvédtisztek és az ávósok szinte egyenként vadászták 

le menekülő felkelőket. Erről az esetről Földes László, a Katonai Bizottság 

egyik legaktívabb tagja így emlékezett meg:  

„Ezután arról beszéltem - ez egy KV ülésen történt -, hogy kikkel állunk 

szemben. Elmondtam, hogy a HM pincéjében 600 fogoly van, néhány kivétellel 

mindannyiuk 25 éven aluli. Hát, csak nem adjuk meg magunkat gyerekeknek?" 

Ők voltak a pesti srácok. 
Földes - persze a szokásos marxista frazeológiával, de - viszonylag pontosan 
számol be arról, hogy az óriási erőfölény ellenére milyen állapotok uralkodtak 
bolsevik oldalon, s hogy mi is volt valójában a Katonai Bizottság feladata, 
amelytől néhány történész mind a mai napig el akarja vitatni, hogy ezt a szervet 
valójában a felkelés vérbe fojtására hozták létre. 
Földes a nap legvéresebb eseményéről, a rádió körüli harcokról is 
megemlékezett a maga módján:  
„Hajnali fél négy tájban megérkezett az első szovjet egység Budapestre és a HM 
miniszteri szobájában egyszer csak megjelent Malinyin hadseregtábornok a 
törzsével. Térképét szétteregette, majd megkérdezte, véleményünk szerint hol a 
legsúlyosabb a helyzet. Mondtuk, hogy a Rádió körül és megjelöltük a térképen. 
A tábornok tiszteket kért, akik a szovjet páncélosokat elvezetik a Rádióhoz. 
Kijelöltük a páncélos összekötő tiszteket erre a feladatra. A Rádiótól ekkor már 
rendkívül kétségbeesett jelzéseket kaptunk. Beszéltem Liszt ezredessel, az ottani 
egység parancsnokával. Jelentette, hogy nincs lőszerük, súlyos helyzetben 
vannak, sok a halottjuk. Mit csináljanak? Kitörjenek-e vagy sem? - kérdezte. 
Megmondtuk, hogy a harckocsik elindultak, húsz perc múlva ott lesznek, 
tartsanak ki addig. Leírhatatlan volt az izgalom a Rádióban. Benke Valéria, a 
Rádió elnöke és Liszt ezredes egyre a segítséget kérték. Mi azt hajtogattuk, hogy 
már ott kellene lenniük a harckocsiknak, de közölték, hogy nincs ott semmiféle 
tank, nem is hallanak harckocsi-zörejt. Tudomásom szerint máig sincs tisztázva, 
hogy mi történt. Valószínű, hogy az összekötő tiszt rossz irányba vezette őket. 
11 órakor értesültünk, hogy a Rádiót elfoglalták az ellenforradalmárok.:. Benke 
Valériáról tudtuk, hogy bár súlyos állapotban, kijutott az épületből. Kihirdettük 
a statáriumot. Amint a Rádió elfoglalásáról értesültünk, rögtön elkezdődött 
felszabadításának az előkészítése, szovjet és magyar páncélosok bevetésével. 
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Közben a Rádiót megszállva tartó ellenforradalmárokkal is tartottuk a 
kapcsolatot. Éjfél után 1-kor telefonáltak, hogy kitűzik a fehér zászlót, leteszik a 
fegyvert, de csak magyar csapatoknak. Mi abban a hiedelemben voltunk, hogy 
ha a Rádiónál megszűnik a harc, másutt is hamar abbahagyják a lövöldözést. 
Nagy Imre bejelentette, hogy este 6 óráig meghosszabbították a türelmi időt a 
fegyverletételre. A Katonai Bizottság igen drámai ülést tartott: kijelentettük, 
nem tudjuk teljesíteni kötelességünket, ha kétfelől adnak ki intézkedéseket. A 
rend fegyveres erővel való helyreállítása a mi feladatunk; a Minisztertanács és a 
KV feladata a politikai kibontakozás megteremtésének a lehetősége. Apró Antal 
fel is hívta Nagy Imrét, és megkérdezte, mit jelent ez a meghosszabbítás. Ő azzal 
magyarázta a dolgot, hogy a harcolók jóakaratú emberek, ő már tárgyalt is 
velük. Ám a meghosszabbításnak óriási demoralizáló hatása volt. Tudtuk, hogy 
este hat után, sötétben, nem tudjuk elfogni ezeket az embereket. Már akkor 
határozottan elítéltük ezt a Nagy Imre-féle engedékenységet. A továbbiakban az 
ellenintézkedések egész sora keresztezte tevékenységünket. Így például, amikor 
elrendeltük a teljes kijárási tilalmat, Nagy Imréék - azzal az ürüggyel, hogy 
senki sem tartalékalt magának elegendő élelmet - megváltoztatták a kijárási tila-
lom időpontját. Ugyancsak a rend helyreállítását gátolta az a 24-i intézkedésük, 
hogy a teherautókon száguldó felkelőkre humanitárius okokból nem szabad lőni, 
csak az autók kerekébe vagy a motorba." 
Földes László a Katonai Bizottság, de a Gerő-féle kommunisták alapvető 

tévedését is megfogalmazta, amikor azt gondolták: ha a rádiónál véget érnek a 

harcok, akkor helyreáll a fővárosban a rend. Reggel kilenc órakor Bata István 

vezérezredes, honvédelmi miniszter a fővárost három katonai körzetre osztotta 

annak érdekében, hogy a város átfésülésével a fegyveres gócok megállapítása 

után a felkelést leverjék. Feltehető - s ha nem, az a teljes szervezetlenséget 

feltételezi -, hogy az ugyanabban az épületben, ugyanazon a szárnyon lévő 

Katonai Bizottság és a Tyihonov instruálta vezérkar információkat cserélt 

egymással. Tudniuk kellett tehát, hogy ezen a napon sorra jöttek létre a felkelők 

fegyveres központjai. 

Tehát már nemcsak arról volt szó, hogy szerzett fegyverrel rátámadtak a 

forradalmárok ávósok védte épületekre, hanem arról is, hogy kezdtek kialakulni 

a felkelők körletei. A Móricz Zsigmond kör-térnél kialakult forradalmár bázisról 

már szóltunk A délután, illetve az est folyamán Pásztor Gyula irányításával 

megalakult a Baross téri felkelő csoport, majd ezt követően - heves csatában a 

szovjet erőkkel - sorra jöttek létre a VIII-IX. kerületben a különböző védelmi 

körletek. Ekkor született meg a később legendássá vált Corvin köz, s nagyobb 

felkelő csoport alakult a Tompa utcában, majd a Berzencey utcában is. 

Ezen a napon, Budapesten a harcok során közel 250-en haltak meg. A szovjetek 

Budapestre vonulása útján, a harcok során közel 100 ember adta az életét. 

Bár a fegyveres forradalmárok száma ezen a napon ezernél több semmiképpen 

nem lehetett, az már akkor is világos volt, hogy fel-számolásuk csak háztömbök 

megrohamozásával, fegyveres kézitusa során következhet be. Nagy Imrének 

tehát nemcsak politikai, de ha konzekvensen végiggondoljuk, katonai 

szempontból is igaza volt, amikor meg akarta akadályozni, hogy a szovjet 

flottatüntetés sikerének elmaradása után néhány magyar „bolsevik héja" lángba 
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borítsa a várost. 

Feltehetően híre ment a fővárosban annak is, illetve a Politikai Bizottságba is 

eljutott a hír, hiszen a megyei pártbizottságokkal élő volt a telefonkapcsolat, 

hogy Pécsett felvonultak és a változásokért tüntettek a diákok, Miskolcon 

munkásgyűlések voltak, s elhatározták, hogy küldöttség tájékoztatja a 

miniszterelnököt a munkások és diákok követeléseiről. Székesfehérvárott a 

tüntetők a BM székháza elé vonultak, ahonnan az ÁVH riasztólövéseket adott le 

rájuk. A lövöldözést a felvonuló orosz csapatok félreérthették, s sortüzet adtak le 

a tömegre, ami halálos áldozattal járt. Szolnokon is összetűzésre került sor a 

szovjet katonák és a magyar lakosság között, Veszprémben Fejes Lajos 

alezredes, városparancsnok katonai közigazgatást vezetett be. A Székesfehérvár 

környéki bányavidékről is mozgolódások híre érkezett a fővárosba. 

Október 24-én a napnál is világosabb lehetett a felelős vezetők előtt, hogy az 

október 23-án utcán lévő tömeg, amíg követelései nem teljesülnek, nem kívánja 

átadni a pártnak az utcát. S ezek közül a követelések közül Nagy Imre 

miniszterelnöki kinevezése ekkor már csak egy tétel volt, hiszen szabadságharc 

volt kibontakozóban. A szovjetek politikailag is elhibázott behívása ellenállásra 

késztette a nemzetet. Egy másik súlyos hiba volt: a magyar vezetők nagy 

részének gondolkodását megbéklyózta ideológiai bornírtsága. Ennek egy 

eklatáns megnyilvánulása volt a fegyveradás a munkásság kezébe című vita. 

Apró Antal, Földes László, a szakértelem híján lévő Hazai Jenő politikai 

főcsoportfőnök és mások a gyárakba való fegyverkiszállítás elszánt híveinek 

mutatkoztak Apró a vita során magabiztosan kijelentette a Tanácsköztársaság 

példájára hivatkozva „Nem kell félni fegyvert adni a munkások kezébe, ők tudni 

fogják, ki az ellenség." 
Apróék tervét támogatták Mikojánék is. Mikoján a következőket jelentette 

Moszkvának: 
 „A magyar elvtársak az intézkedéseket maguk hozzák, és mi kiegészítő 

tanácsokat adunk arra nézvést, hogy szervezzenek a munkásokból az üzemekben 
és a kerületi pártbizottságokon forradalmi munkáscsapatokat és ezeket a 
csapatokat fegyverezzék fel. 

Ilyen határozatuk már volt, de azért nem teljesítették, mert nem tudtak 
fegyvert biztosítani az üzemeknek attól tartva, hogy az ellenség kezére jut. 

Elhatároztuk, hogy a mai napon biztosítjuk a fegyverek szállítását a mi 
páncélozott járműveink segítségével." 

Szűcs Miklós hadműveleti tiszt, ezredes és Kovács István tábornok kizárólag 
szakmai szempontok alapján ellenezték a politikusok terveit:  

„Én a magam részéről elképedtem a bizottság elnökének és tagjainak a 
naivitásán és meggondolatlanságán. Ahelyett, hogy a kint lévő fegyverek 
mielőbbi összeszedését szorgalmazták volna... további több ezer fegyver 
kiosztása mellett döntöttek." 

A fegyverkiszállítás ötletének sajátos kritikájával szolgált végül is október 30-
án Apró Antal:  

„A fegyverek ügyében magának volt igaza, Szűcs elvtárs. Sajnálom, hogy nem 
fogadtam meg a tanácsát, súlyosan tévedtem." 

Jó néhány gyárból ugyanis a páncélozott járművek visszahozták a 
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fegyvereket, mert nem volt, aki átvegye, ahol pedig átvették, a forradalmárok 
számára vették át. 

Hasonló fejetlenség mutatkozott a fővárosba özönlő fegyveres erők 

felhasználását illetően is. Mivel parancs volt rá, hogy a hadsereget „karhatalmi 

mozgásba" kell hozni, Tóth Lajos vezérőrnagy, vezérkari főnök parancsot kapott 

a minisztertől, hogy mérje fel a konkrét helyzetet, és tegyen javaslatot az erők 

felhasználásáról. 

Tóth szakmai hozzá nem értését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy éles 

körülmények között 24 órát kért a feladat végrehajtására, de teljesíteni még 

ezután sem tudott. 
Tóth tábornok 1956 decemberében irt jelentésében természetesen másként 

festette le a helyzetet: 
 „24-én délután jelentést kértek tőlem... a magyar csapatok helyzetéről és a 

szovjet csapatokról is. Akkor már 1500 főnyi magyar katona volt különböző 
objektumoknál. A rendőrségtől és a párt-szervezetektől állandóan jelentették, 
hogy tömegtüntetések vannak, és el akarják foglalni a tüntetők a pártházakat. 
Ennek eredményeként a Katonai Bizottság azt a feladatot állította a hadsereg 
elé, hogy biztosítsuk a pártházakat. Ez azt jelentette, hogy még jobban 
szétforgácsoljuk az erőket." 

Tóth problémája világos volt. Miután a tömeg számtalan helyen volt jelen 

szinte egy időben és egyszerre, az objektumokat védő ÁVH-s őrség kevésnek 

bizonyult. Így a Budapestre érkező honvéd célalakulatokat nem arra a célra 

lehetett felhasználni - egyes objektumok felmentése, forradalmi gócok 

felszámolása -, amire szánták őket, hanem az alakulatok szétbontásával 

objektumvédelemre, így a fegyveres erő ütőképessége kisebb lett, mint 

amennyire erejét tekintve valójában alkalmas volt. Ráadásul a jelentések nem 

érkeztek be pontosan. „Ekkor még nem tudtam pontosan jelentést adni arról, 

hogy hol és mennyi katonánk van" - írja Tóth vezérkari főnök. Vagyis a hadsereg 

budapesti mozgásáról senkinek sem volt pontos képe, s ráadásul a szovjet-

magyar együttműködés is akadozott. Hogy ez az akadozás kizárólag a rosszul 

szervezettség következménye volt-e, vagy annak köszönhető, hogy a kirendelt 

tisztek nem kívántak muszkavezetők lenni, s rendre eltévedtek a forradalmi 

napokban, nem tudjuk. Az viszont tény, hogy október 24-én a kormányerők 

soraiban teljes volt a káosz, s ez erősítette a forradalmi erőket. A nagy talány 

azonban a nép számára Nagy Imre volt. Mit akar a miniszterelnök - a nép je-

löltje? A fegyveres erőknél ilyen probléma ekkor még nem lehetett. Az egyszerű 

katona, de a tiszt és a főtiszt is közvetlen parancsnokától kapja az utasítást. A 

főtiszt, aki a parancsokat adja alantasainak, a parancsot a minisztertől kapja. A 

miniszter pedig annak a miniszter-tanácsnak a tagja, amelynek a miniszterelnöke 

Nagy Imre. Ő tehát bármit tesz, a kormány és a párt utasítását, parancsát 

teljesíti. Mérlegelési joga a katonának csak kivételes állapotban van. S a 

kivételes állapotnak akkor a honvédség még nem érezte nyomát. 

Az utca embere azonban csak a hírközlő eszközökre, főként a pillanatnyi 

helyzetet is visszaadó rádióra támaszkodhatott. A Kossuth Rádió 8 óra 45 
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perckor beolvasott egy közleményt: 

 „A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a rögtönítélő bíráskodást a 

népköztársaság megdöntésére irányuló cselekmények, lázadás, lázadásra való 

felbujtás, felhívás és szövetkezés, gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, 

robbanószerek tartása vagy ezek felhasználásával elkövetett bűncselekmény, a 

közveszélyi bűncselekmények hatóság elleni erőszak, magánosok elleni 

erőszak s az engedély nélküli fegyvertartás bűntette tekintetében az egész 

ország területére elrendeli, a rögtönítélő bíráskodás hatálya alá eső 

bűncselekményeket halállal kell büntetni. E rendelet nyomban hatályba lép. 

Nagy Imre, a minisztertanács elnöke." 

Nagy Imre nem tudott arról, hogy a nevében statáriumot olvastak be. Ez 

ellen azonnal tiltakozott is, viszont erről az utca népének nem 

lehetett tudomása. 

Végül maga a miniszterelnök is megszólalt. Beszédét 12 óra 10 perckor 

kezdte közvetíteni a rádió. A szöveg autentikusnak tekinthető. Azt a Nagy 

Imrét hallhatta az ország, aki akkor a miniszterelnök volt. 

„Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás meg-

szüntetése érdekében ma 14 óráig megszüntetik a harcot és leteszik a fegyvert, 

mentesülnek a statáriális eljárás alól. Ezúttal kijelentem, hogy minden erőnkkel 

megvalósítjuk az 1953. júniusi kormányprogram elvi alapját úgy, ahogy azt 

annak idején a Parlamentben kifejtettem, országunk következetes 

demokratizálódását, a párt, az állami és politikai és gazdasági élet minden 

területén. Kövessék felhívásunkat, szüntessek be a harcot, biztosítsák a rend és 

nyugalom helyreállítását népünk, országunk jövője érdekében! Térjenek vissza 

a békés alkotó munkához! 

Magyarok, elvtársak, barátaim! 
Felelősségteljes percekben szólok hozzátok! Mint tudjátok, a Magyar Dol-

gozók Pártja központi vezetősége és az elnöki tanács bizalmából mint a mi-
nisztertanács elnöke átvettem a kormány vezetését. 

Minden lehetősége megvan annak, hogy politikai programunkat a magyar 
népre támaszkodva a kommunisták vezetésével a kormány megvalósítsa. A 
program lényege - mint tudjátok - a magyar közélet széles körű demokratizálása, 
a szocializmus építésében a mi nemzeti sajátosságainknak megfelelő magyar út 
megvalósítása, nagy nemzeti céljaink, a dolgozó tömegek életkörülményeinek 
gyökeres megjavítása. Ahhoz azonban, hogy a közös munkához veletek együtt 
hozzáláthassunk, a legelső dolog a rend, a fegyelem, a nyugalom megteremtése. 
A békésen tüntető magyar ifjúsághoz csatlakozva ellenséges elemek félrevezettek 
sok jóhiszemű dolgozót, a népi demokrácia, a néphatalom ellen fordultak. 

A legelső - és mindenek felett álló - feladat most, hogy a helyzetet sürgősen 
konszolidáljuk. Utána minden kérdésben szót értünk, hiszen egyet akar a 
kormány és a magyar nép többsége. Nemzeti létünk iránti közös, nagy 
feleIősségre hivatkozva szólítalak fel benneteket, minden magyar férfit, nőt, ifjút, 
munkásokat, parasztokat, értelmiségieket, hogy szilárdan álljatok helyt, 
őrizzétek meg a nyugalmatokat, álljatok ellen a provokátoroknak, segítsetek 
helyreállítani a rendet, támogassátok a rendfenntartó erőket! 

Meg kell akadályoznunk közös erővel a vérontást, nem szabad engednünk, 
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hogy vér szennyezze be szent nemzeti programunkat. 
A magyar kormány békés, építő munkára készül. A kormány el van szánva 

arra, hogy nem engedi letéríteni magát a demokratizálódás, a magyar nép 
érdekeinek megfelelő, a nép széles rétegeivel megtárgyalt program megvaló-
sításának útjáról. 

Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés politikáját akarjuk folytatni! Ezért a 
kormány elhatározta, hogy mindazokat, akik önként és azonnal leteszik a 
fegyvert, abbahagyják a harcot, nem vonja statáriális bíróság alá, mint ahogy 
ágy járt el a magukat eddig megadó csoportokkal szemben is. 
Munkások! Védjétek meg a gyárakat, a gépeket! A magunk kincse ez! Az egész 

népnek okoz kárt az, aki rombol vagy fosztogat! Rend! Nyugalom! Fegyelem! Ez 

most a jelszó, ez áll mindenek előtt! 
Barátaim! Magyarok! A kormány programját hamarosan részleteiben is ki 

fogom fejteni, s azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni 
Jövőnkről van szó! Nemzeti felemelkedésünk nagy útja előtt állunk! Álljatok a 
kormány mögé! Biztosítsátok a békés, építő, alkotó munka folytatását, te- gyétek 
lehetővé, hogy hazánk minden dolgozója zavartalanul munkálkodhasson 
családja és maga jövőjén! Álljatok ű párt mögé! Bízzatok abban, hogy múlt 
hibáin tanulva megtaláljuk a helyes utat hazánk felvirágoztatására. 

Nagy Imre békülékeny volt és tapintatos. Nem fenyegetőző nem említette a 

szovjet csapatok támadását. Nem emlegette a fasiszta, nacionalista csőcseléket, 

nem emlegette a magyar szabadságé újra kiömlő drága szovjet vért, nem 

említette az elvtársi internacionalista segítséget. De a fegyvert birtoklókat 

ellenforradalmár elemeknek nevezte, esetleg megtévedettnek, s a szocializmus 

felépítéséé szólított harcba a párt vezetésével. Kérdés, elég volt-e ez annak 

népnek, amely október 23-ról 24-re megérezte a saját erejét, s le győzte a 

rádiónál s másutt a gyűlölt ÁVH-t? Mint később kiderül nem volt elég! A 

fegyveresek száma növekedett, s a fegyvereseket fegyvertelen nép óvó szeretete 

övezte a szó fizikai értelmében is. 

Nagy Imre pedig még a Központi Bizottság mérsékeltjeivel szemben is 

kisebbségben volt. Kádár János este 20 óra 45 perckor egésze más 

hangszerelésben beszélt, mint Nagy Imre. 

„Munkások, elvtársak! 
Az egyetemi ifjúság kezdetben jórészt elfogadható követelésekkel indul 

felvonulása rohamosan elfajult népi demokratikus rendünk elleni tüntetéssé. 
Ennek leple alatt fegyveres támadás robbant ki. Csak izzó haraggal le szólni 
erről a támadásról, amelyben az ellenforradalmi reakciós elemek felkeltek 
hazánk fővárosa ellen, népi demokratikus rendünk, a munkásosztály hatalma 
ellen. 

A népköztársaságunk törvényes rendje ellen fegyverrel lázadókkal szemben 
pártunk központi vezetősége és kormányunk az egyedüli helyes állás pontot 
foglalta el: a megadás vagy teljes legyőzés lehet a sorsuk azoknak akik makacsul 
folytatják gyilkos, ugyanakkor teljesen kilátástalanná vá harcukat dolgozó 
népünk rendje ellen. Ugyanakkor tudjuk, hogy a rejts harcba induló 
provokátoroknak fedezetül szolgált sok, a zűrzavar óráiban utat tévesztett 
ember, különösen sok fiatal, akiket nem tekintünk rendszerünk tudatos 
ellenségeinek. Ennek megfelelően most, amikor az ellenséges támadás 
felszámolásának a szakaszában vagyunk, a további vérontás elkerülése végett 
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azt tesszük, hogy a magukat felszólításra önként megadó megtérteknek 
lehetőséget adtunk és adunk arra, hogy életüket és jövőjüket megmentve, 
visszatérhessenek a tisztességes emberek közé. 
A harcot elsősorban néphadseregünk leghűbb egységei, belső karhatalma 
rendőrségünk hősi bátorságot tanúsító fiai, volt partizánok vívják a testvéri és 
szövetséges szovjet katonák támogatásával. De ez a harc egyben politikai harc 
is, amelyben pártunk, munkásosztályunk képezi a fő erőt. 
Kommunista és munkás elvtársak! Budapestiek és vidékiek! Segítsetek minden 
lehetséges módon, nem utolsósorban a politikai tömeg felvilágosítás közeivel 
megvédeni és végső győzelemre vinni a munkásosztály politikai almának 
védelmében folytatott harcot éppúgy, mint a békés, normális életnek a lehető 
legrövidebb idő alatti visszaállítását. Ebben a harcban fontos adata van minden 
szervezetnek, minden egyes pártfunkcionáriusnak, minden munkásnak és 
munkásnőnek. A dolgozó nép hatalmának megvédésén tanúsítsatok olyan 
szilárdságot és állhatatosságot, hogy a kapitalizmust támasztani kívánó 
támadóknak, még ha más tetszetős jelszavakkal támadnak is, ne legyen még 
egyszer kedve hasonló merénylet megkísérlésére. Védek meg a párthelyiségeket, 
közintézményeinket éppúgy, mint otthonaitokat és üzemeiteket minden ellenséges 
támadással és zavarkeltéssel szemben! Segítsetek a megtévedtek, jóhiszeműek 
helyes útra térítésében éppen úgy, nt fegyveres erőink és hatóságaink 
intézkedéseinek támogatásában! 
A kommunista párt és pártonkívüli munkások legyenek tudatában annak, hogy a 
népi demokratikus rend védelmében a szocialista társadalom alapját 
védelmezik! Legyetek tudatában, hogy pártunk és népünk elsősorban rátok 
számít!  Elvtársak, legyetek biztos tudatában annak is, hogy a munkásmozgalom 
régi, érdemes katonáival, a harc nehéz óráiban megerősített vezető párt- és 
állami szerveink el vannak tökélve arra, hogy az élet minden megolt váró 
kérdését lankadatlan lendülettel, a pártélet, az állami élet, a társa-mi élet 
demokratizmusának további kifejlesztése útján megoldja. 
A döntő reformok útja nyitva áll előttünk. Rajtunk áll, hogy ezt az utat 
megtisztítsuk, szabaddá tegyük minden ellenforradalmi erővel szemben. Ma g a 
dolgozó nép államhatalmáért folytatott harc óráit éljük. De holnap meg 
kezdődni a múlt minden hibáját bátran felszámoló, békés építés új korszaka. 
Angyalföld, Csepel, Kőbánya, Óbuda és a munkásmozgalom többi régi 
fellegvára, a régi forradalmi város, Budapest kommunistái, munkásai, 
munkásnői legyetek a nehéz órákban és a nehéz napokban a boldogabb jövő, a 
szilárd munkáshatalom, a szocialista társadalmi rend élenjáró harcosai. 
Legyetek éberek!" 
Kádár beszéde kemény volt, célja egyértelmű. Ő is abból a tudatbó1 indult ki, 
mint kommunista vezető társai, hogy a munkások a párt mögött állnak Mint 
apparátusbeli rendületlenül hitt a pártapparátus támogatásában. 

Érdekes momentuma a napnak, hogy Kádár - az élő vidéki telefonvonalakon 

- munkatársai útján azt kérte a pártbizottságok vezetőitől, hogy küldjenek a 

pártot támogató nem szokványos táviratokat a pártközpontba. A 

"munkáskollektívák" táviratai egész nap szorgalmasan érkeztek, s a rádió ezeket 

rendszeresen be is olvasta, erősíteni akarván azt a tudatot, hogy a kommunisták 

urai a helyzetnek. Azonban sem ezek a táviratok, sem a kommunista jelszavak 

nem fedhették el azt a tényt, hogy a rádiónál lefolyt fegyveres küzdelem és a 

szovjetek beavatkozása élesen kirajzolta a törésvonalakat. 
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Október 24-e két kulcsszava a statárium és a kijárási tilalom volt. 

Amennyiben a Katonai Bizottság javaslatára a fegyveres erők erőszak árán 

megtisztítják az utcát a fegyvertelen lakosságtól - amely úgy vette körül a 

fegyvereseket, mint a gyümölcs húsa a magot -, akkor az éppen alakulóban lévő 

forradalmi gócokat könnyebben felszámolhatták volna. Igaz, ez kemény harccal 

és sok véráldozattal járt volna együtt. A kijárási tilalom és a statárium ebben az 

értelemben tehát egymást feltételező fogalmak, más, politikai értelemben a ve-

lük való operáció a lakossághoz való viszonyt jelzi. 

Nézzük meg, hogyan alakult a statárium és a kijárási tilalom kérdése október 

28-ig, amikor is az események új szakaszba léptek. 

 

Október 24., szerda 

4.30 óra: a minisztertanács nevében gyülekezési, csoportosulási, felvonulási 

tilalmat rendeltek el. 

6.30 óra: a belügyminiszter nevében felszólítják a lakosságot, hogy 9 óráig 

csak feltétlenül halaszthatatlan ügyben járjanak az utcán. 

8.13 óra: kihirdetik a KV új összetételét és közlik, hogy a KV javasolja az 

elnöki tanácsnak Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését. 

8.45 óra: Nagy Imre nevében statáriumot hirdetnek meg. (A kijárási tilalom 

ekkor még nincs érvényben.) 
9.00 óra: a rádió közli: „A kormányzati szervek... segítségért fordultak a 

Varsói Szerződés értelmében Magyarországon tartózkodó szovjet alakula-
tokhoz" a rend helyreállítása érdekében. 

9.18 óra: a belügyminiszter ekkor rendeli el a kijárási tilalmat, dél-után 14 

óráig. 

12.10 óra: Nagy Imre megerősíti a statáriumot. (A kijárási tilalomról nem 

szól.) 

14.08 óra: a fegyverletétel és a statárium időpontjának módosítása 

14 óráról 18 órára. 
16.24 óra: a belügyminiszter kijárási tilalmat rendel el október 24-én este 18 

órától 25-én reggel 6 óráig. 
18.57 óra: az élelmiszeripari és belkereskedelmi miniszter felhívja a 

dolgozókat, hogy 25-én reggel vegyék fel a munkát. 
 

Október 25., csütörtök 
5.38 óra: a budapesti pártbizottság és a budapesti tanács felkéri a dolgozókat, 

hogy reggel 6 óra után kezdjenek munkához. 
7.53 óra: a rádió közli, hogy a gyülekezési és a csoportosulási tilalom továbbra 

is érvényben marad. 
10.47: megerősítik, hogy a kijárási tilalom este 6 órától reggel 6 óráig továbbra 

is érvényben van. A lakosság a saját érdekében csak akkor menjen az utcára, ha 

feltétlenül szükséges. 

 

Október 26., péntek 

4.30: a minisztertanács felszólítja a lakosságot, hogy ma egész nap ne menjen 
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az utcára. A munka, kivéve a kommunális üzemeket, szünetel. 

5.47 óra: a minisztertanács utasítására a belügyminiszter közli, hogy a kijárási 

tilalom délelőtt 10 órától délután 3 óráig szünetel. 

7.13 óra: a munka, kivéve a kommunális üzemeket, szünetel. 
17.32 óra: aki 1956. október 26-án este 22 óráig leteszi a fegyvert, 

amnesztiában részesül. 
18.56 óra: 15 órától életbe lépett a kijárási tilalom. 
24 óra: a kijárási tilalom 27-re is érvényes. Délelőtt 10 óráig csak egyedül lehet 

közlekedni. 
 

Október 27., szombat 
6.14 óra: felhívás Budapest népéhez, hogy saját érdekében ne menjen az utcára. 
6.52 óra: a kijárási tilalom továbbra is érvényben van, délelőtt 10 óráig csak 

egyedül közlekedő személyek tartózkodhatnak az utcán. 
21.40 óra: a kijárási tilalom október 28-án is érvényben lesz, 10 és 

15 óra között a lakosság szabadon mozoghat az utcán. 

 

Október 28. vasárnap 
5.00 óra: a kijárási tilalom továbbra is érvényben van, de 10 óra és 15 óra 

között lehet az utcán tartózkodni. 
Ha figyelmesen megvizsgáljuk az adatokat, kiderül, hogy Nagy Imre végig a 
kijárási tilalom lazítása mellett döntött, ellentétben a Katonai Bizottság 
követelésével, amely tiszta utcát akart annak érdekében, hogy hadműveleteit 
megkezdhesse a forradalmi gócok ellen. Ugyanakkor az is kitűnik, hogy a 
statárium viszont - bár végrehajtását mindig megakadályozta a miniszterelnök - 
már nem volt ennyi-re ellenére. Ennek is megvan a magyarázata: Nagy Imre 
fokozatosan döbbent rá - nem utolsósorban annak hatására, hogy egyre több 
küldöttséggel találkozott -, hogy az a sejtése, ami már eleve megvolt benne, 
igaz. Vagyis az utcákon a tömeg a marxi értelemben sem ellenforradalmár, s ez 
a kommunista Nagy Imre számára fontos volt, viszont, s ez is meggyőződése 
maradt: a fegyveresek között voltak ugyancsak a marxi értelemben véve 
ellenforradalmárok. S Kádár, Gerő és Nagy ebben egyek voltak: szemben álltak 
az ebben az értelemben vett ellenforradalommal. S ennek a közös nevezőnek is 
egy-szerű az oka: mindhárman kommunisták voltak, s azok is maradtak, ki-ki 
másként végződő élete fogytáig. 

Október 24-e még egy veszélyt hordott magában a kommunista hatalom 

számára. Egyre világosabb lett, hogy a magyar vidék a harcoló főváros mögött 

áll. Elemi érdeke volt tehát a hatalomnak a főváros és a vidék egymástól való 

elzárása. 

 „Október 24-én éjjel a Katonai Bizottságtól Bata vezérezredes parancsot adott 

a VK. kat. közl. ov.-nek, hogy további intézkedésig személyszállító vonat nem 

jöhet Budapestre, katonai szállítmányt nem lehet berakni. Minden eszközzel 

meg kell akadályozni a személyvonatok Budapestre jövetelét." Mint megannyi 

más terv, természetesen ez is. teljesíthetetlen maradt. 

Október 24-e tehát több szempontból is az egyik legfontosabb napja volt a 

magyar forradalomnak és szabadságharcnak. A szovjet fegyveres beavatkozás 

következményeként eldőlt, hogy Magyarországon immár elképzelhetetlen egy 
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lengyel típusú kibontakozás. Ki-alakultak a politikai és a katonai vonalak is. 

Nagy Imre már 24-én kora reggel szembekerült a párt „héjáival", nem 

utolsósorban a fegyveres megoldást propagáló Katonai Bizottsággal. Lépéseket 

tett a Gerő-féle klikk kiszorítására a hatalomból, de eredményt még nem ért el. 

Kitört a fővárosban a fegyveres harc, a forradalom órákon belül, a szovjet 

csapatok megjelenésével, szabadságharccá változott. A fegyverhez jutott 

felkelők az objektumok támadása s a fegyver-szerzési akciók mellett kiépítették 

a maguk objektumait. A harc kiterebélyesedésének feltételei így teremtődtek 

meg. Már nem arról volt szó többé, hogy a felkelők csak különböző csapásokat 

kívánnak végrehajtani a hatalom fegyveresei ellen, hanem van hová 

visszahúzódniuk s készülni az újabb fegyveres konfrontációra. Már berendez-

kedtek az állóharcra is. 

S vajon mit látott mindebből a Budapesten tartózkodó szovjet vezetők sora: 
„Az a benyomásunk alakult ki - írja Mikojan és Szuszlov október 24-én a 
Moszkvának szóló jelentésben -, hogy különösen Gerő elvtárs, de más elvtársak 
is túlbecsüli, az ellenség erejét és lebecsülik saját erőiket. Moszkvai idő szerint 5 
órakor a városban a helyzet ténylegesen a következő: 

A felkelők valamennyi tűzfészkét felszámolták, most a legnagyobb, a Rádiónál 
lévő tűzfészek felszámolása folyik, ahol körülbelül négyezer ember gyűlt össze... 
több mint 450 embert tartóztattak le a rendzavarások szervezői és főkolomposai 
közül, a főkolomposok felderítése és letartóztatása tovább folyik. 

Az éjszaka folyamán az a feladat, hogy likvidáljuk a házakba befészkelődött 
megmaradt csoportokat. Mivel az eseményekben fordulat következett be, 
elhatároztuk, hogy a járőrözésbe, a bevezetett rendkívüli állapotot megsértő 
gyanús elemek és személyek letartóztatásába a fontos objektumok - állomások, 
utak - védelmébe bátrabban bevonjuk a magyar egységeket is." 

Ezt a jelentést olvasva Hruscsov nyugodtan hátradőlhetett a karosszékbe, 

hiszen minden arra mutat, hogy a magyar ellenforradalmat a bevonuló szovjet 

katonák a magyar belügyi alakulatokkal és a parancsot végrehajtó néphadsereg 

egységeivel karöltve október 25-én reggelre leverik. 
Aki október 25-én reggel hat óra huszonhárom perckor kinyitotta a Kossuth 

Rádiót, kellőképpen elkeseredhetett vagy éppen megvidámodhatott a beolvasott 
hír hallatán: „A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának parancsára a 
hadsereg az államvédelmi erők, a fegyveres erők, a fegyveres munkásőrségek és 
a szovjet csapatok segítségével október 25-re virradó éjszaka az ellenforradalmi 
puccskísérletet felszámolta. 

Az ellenforradalmi erők szét vannak verve..." 

A hallottak alapján az, aki nem figyelt az utcán elég gyakran fel-hangzó 

gépfegyverek zajára, joggal gondolta, elérkezett a végső rendcsinálás ideje. Az 

utca forradalmának vége van. A rádió, mint megannyi más alkalommal, ismét 

hazudott. A fővárosban egész nap dörögtek a fegyverek és egymást követték a 

felvonulások. Fegyveres harcra került sor a felkelők és a szovjet alakulatok 

között az Illatos utca környékén, a felkelők elfoglalták a Páva utcai rendőr-

főkapitányság épületét, tűzharc bontakozott ki a Jászai Mari téren, harcok 

folytak a Pest Megyei Kiegészítő Parancsnokság épületénél s a Déli Összekötő 

Vasúti Hídnál stb. S létrejött egy újabb hasonló felkelő csoport is a Tűzoltó 
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utcában. A forradalom nemhogy felszámolódott volna, de a pesti srácok most 

kezdték el az igazi harcot. 

Sajátos történet játszódott le ezen a napon a Bartók Béla úti Zalka Máté 

laktanyánál, ahol a katonai hírszerzés rezidenciája volt. A lak-tanyát több ezres 

tömeg ölelte körül. Már-már vérfürdő fenyegetett, mivel a tömeg meg volt 

győződve arról, hogy itt rabokat őriznek. Végül a szomszédos 

diákkollégiumból egy küldöttséget engedtek be a laktanya épületébe, hogy a 

tüntetők meggyőződjenek: hogy ez nem BM-laktanya. Bizonyítékul az egyik 

magas rangú tiszt furcsa módszerhez folyamodott. Hogy bebizonyítsa, ők nem 

ávósok, meg-mutatott az egyetemistáknak néhány hírszerző jelentést. Ez a pa-

rancsszegés bizonyítja talán a legékesebben, hogy mennyire félt már az első 

napokban is a hatalom fegyveres ereje a néptől. Pedig a Bartók Béla úton 

tüntetőknél még fegyver sem volt. 

A nap folyamán egyre érkeztek a vidéki katonai alakulatok a fő-városba. 

Egy kimutatás szerint ekkor Budapesten a szovjet csapatokon kívül 4500 katona 

és 65 harckocsi állomásozott, míg mellettük 2500 ávós is tartózkodott a 

fővárosban. 

Ezen a napon rendezik soraikat a felkelők is. Rendbe szerveződik a Corvin 

köz, Iván Kovács László vezetésével, s ekkor már aktívan kiveszi részét a 

harcokból az ugyancsak a Corvin közben lévő Pongrácz Gergely is. 

Megerősödik a Tűzoltó utcai csoport is, s a Tompa utcai felkelők Bárány 

Jánost, a legendássá vált Bordósapkás Jancsit választják meg parancsnoknak. 

Ok azok, akik ezen a napon fényesen visszaverik a Mosonyi utcai 

rendőrlaktanyából érkezett 40 rend-őr támadását. 

A délután folyamán egy felkelőcsoport elfoglalta a Vörös Csillag Nyomdát 

Csongovai Per Olaf és Ertavi József vezetésével. Egy ellen-támadás során 

azonban a honvédség elfogja őket, s 28-ig a HM pincéjében voltak 

letartóztatásban. 

Ezen a délutánon alakult meg az ELTE Bölcsészkarán az Egyetemi Forradalmi 

Diákbizottság. Ezen a napon és az ezt követőkön sorra alakultak meg a 

különböző értelmiségi szervezetek, amelyeknek sajátos politikai funkciója 

volt. A különböző szervezetek vezetői között zömmel volt Petőfi Körösöket 

találunk Ők még mindig és változatlanul Nagy Imre hívei voltak. 24-tő1 

kétségbeesve tapasztalták, hogy a miniszterelnök iránti bizalom egyre fogy a 

lakosságban. Ők azok, akik hosszú tanácskozások során különböző 

javaslatokat dolgoztak ki, s ezeket eljuttatták Nagy Imréhez, illetve 

megteremtettek néhány kapcsolatot az utca és a miniszterelnök között, 

elősegítendő, hogy Nagy Imrének mind több információja legyen a pesti nép 

hangulatáról. A legtöbbjük forradalom alatti tevékenysége ebben ki is merült. 

Kádárék azonban később ezt sem bocsátották meg nekik, s mint Nagy Imre-

hívőket súlyos börtönbüntetéssel sújtották őket. 

10-11 óra tájban sajátos és tendenciáját tekintve előremutató esemény zajlott 

le a Deák téri Budapesti BM Főosztály épülete előtt. A tüntetők a budapesti 
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rendőrfőkapitánytól, Kopácsi Sándortól a rabok kiszabadítását követelték. 

Hosszú tárgyalás után Kopácsi engedett a követeléseknek, de közben hosszan 

elbeszélgetett a felkelők-kel. Itt győződött meg végleg az ezredes arról, hogy 

ezek a fiatalok nem ellenforradalmárok. Néhány itt tüntető csoport a 

továbbiakban is kapcsolatban maradt Kopácsi Sándorral. 

A KOSSUTH TÉRI VÉRFÜRDŐ 

Október 25-e a forradalom története szempontjából sok fontos más történése 

mellett » véres csütörtök« néven vonult be a magyar történelembe. A város 

különböző pontjain lezajló fegyveres harcok nem akadályozták meg a budapesti 

tömegeket abban, hogy a harcolókkal való szolidaritás jegyében és követeléseik 

nyomatékosítása érdekében ne vonuljanak föl az utcákon és ne csoportosuljanak 

a város különböző pontjain. Nemcsak az volt már a probléma, hogy Gerő még 

mindig a párt első számú embere volt, hanem az is, hogy a harcba 

bekapcsolódtak a szovjet csapatok. Joggal érezhette az utca embere, hogy a 

kibontakozás érdekében hallatnia kell még a hangját. Körül-belül délelőtt tíz óra 

tájban az Astoria Szállótól mintegy 8-10 ezer ember indult el a Parlament felé, 

hogy Nagy Imrét hallja. 

Hogy valójában mi történt a Parlament előtt, még a mai napig sem tudja 

pontosan senki. Pontos és perdöntő tényekre való hivatkozás híján nem maradt 

más számunkra hátra, mint hogy leírjuk a magunk verzióját. 

Mint tudjuk, a belbiztonsági erők számára az október 23-i tüntetés hatására 

elrendelték az objektumok fokozott védelmét. Könnyen be-látható, hogy egy-

objektumot csak és kizárólag épületen belülről védeni nem lehet. Védeni kell az 

épületet belülről is - erre való a megerősített őrség -, de biztosítani kell az épület 

előtti teret is. Ha ezt a Parlament előtti téglalap alakú teret magunk elé 

képzeljük, beláthatjuk, hogy az ÁVH -nak objektumbiztosító őrséget kellett 

elhelyeznie a Parlament épületével szemben - ez volt a Földművelésügyi Mi-

nisztérium, esetleg az akkori Párttörténeti Intézet épülete -, s a teret határoló 

négy saroképület tetején is. 

Tudnunk kell azt is, hogy a magyar pártvezetés ebben az időben az Akadémia 

utcai pártszékházban tárgyalt Szuszlovval és Mikojánnal. Mi sem 

természetesebb, hogy a két szovjet vezetőnek volt személyi biztonsági őrizete. 

A Parlament - egészen a Honvédelmi Minisztériumig - kormánynegyednek 

számított. Ennek biztosítása azonban nemcsak a magyar belbiztonsági erők 

feladata volt, hanem a szovjet erőké is, hiszen a, HM- ben tartózkodott többek 

között a magyar honvédelmi miniszter személyes szovjet tanácsadója, Tyihonov 

altábornagy és a Különleges Hadtest törzse is. 

A tér tehát képletesen szólva tele volt élesre töltött és kibiztosított 

fegyverekkel. Erre a térre érkezett meg az Astoriától a tüntető tömeg. A hírre, 

hogy emberek tömörülnek a Parlament épülete előtt, a parlamenti őrség további 

biztosítást kapott. Ide érkeznek majd a pécsi határőrök is. A határőr alakulat 
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megérkezése előtt azonban egy-szer már belelőttek a tüntető tömegbe, s ekkor 

az orosházi határőrök a téren tartózkodtak. A sortűznek egyesek szerint több 

mint száz, mások szerint 60-70 halálos áldozata volt. A sebesültek száma több 

mint százra tehető. 

A kérdés: ki adta ki a tűzparancsot? Válaszunk nincs! Kiadhatta a tűzparancsot 

Szerov tábornok, a szovjet belbiztonsági erők főnöke, 

aki azt láthatta, hogy a magyar tüntetők a szovjet katonákkal fraterni- 

zálnak. Tarthatott attól, hogy barátkozás közben a magyar tüntetők 

elfoglalhatják a szovjet harckocsikat. Ezért ő is tüzet vezényelhetett. 

De lőhettek a házak tetején elhelyezkedő magyar belbiztonsági erők 

is, köztük ávósok és volt második világháborús magyar partizánok 

Előfordulhatott azonban egyszerűen tűzpánik is. Egy feszült katona 

meghúzta a ravaszt, és ennek hatására kitört a zabolázatlan lövöldözés. 

A lövöldözést kiváltó ok inkább meghatározható: bizalmatlanság, 

félelem, a belbiztonsági erők tevékenységének koordinálatlan volta. S 

ezek az okok nemcsak feltételezhetők, hanem szinte bizonyíthatók is. 

Az első sortűz után érkezett meg a pécsi határőr alakulat az Akadé- 

mia utcai őrség megerősítésére. A védők a sapkarózsa nélküli határőröket 

felkelőknek vélték, s tüzeltek rájuk. Ennek egy újabb sortűz a következménye. A 

téren ismét katona és civil halottak maradtak Kísérteties a hasonlóság a 

Parlament előtt, a rádió előtt és a székesfehérvári BM-székház előtt történtek 

között. Feltehetően a felsorolt helyszíneken az váltotta ki a sortüzet, hogy a 

kormánycsapatok együttműködése koordinálatlan volt. Egymásban vélték 

felfedezni ellenséges erőt, s ez elég volt a tűzparancs kiadásához. Persze ehhez 

hozzájárult az a lelki motiváció, amit a kommunista rendszer évtizedeken 

keresztül sulykolt az őt védő fegyveres testületekbe. recski internálótáborban - 

ahol az internált szociáldemokraták ellett egyszerű, ártatlan emberek is voltak - 

egy-egy lőkiképzésen internáltnak ábrázolt bábura lőttek, s a tűzparancs így 

szólt: Cél az ellenség bal csípője! Az internáltakat az ávéhás őrök vagy 

rablónak, vagy ürgének hívták. A fegyveres testületek kiképzésének egyik fő 

területe volt a vélt és valós ellenség elleni gátlástalan és korlátlan gyűlöletkeltés. 

S miután Magyarországon hihetetlen nagy volt a megfigyeltek, a 

bebörtönzöttek, az internáltak száma, az ÁVH számára a magyar társadalom lett 

a gyűlölt ellenség. Csodálkozni lehet-e ezek után azon, hogy az ÁVH 

feloszlatása pillanatáig gyilkos sortüzek tömegét lőtte ki az ország teljes 

területén a magyar társadalomra? Lehet-e ezért csak és kizárólag az ÁVH-t 

hibáztatni? Talán azt a kommunista vezetést nem terheli háborús bűnért és 

népirtásért felelősség, amelyik ezt a gyűlöletet megtanította és megkövetelte a 

sokszor alulképzett és műveletlen, de kiemelten kezelt és elkényeztetett 

erőszakszervezetétől? 
A Parlament előtti sortűz után - sokak szerint nem okozatként - a KV 

felmentette Gerő Ernőt, és helyette Kádár Jánost választották első titkárnak. 
A szovjet - magyar tanácskozások után, a parlamenti sortűz tudatában, 15.15 

órakor beszédet mondott a rádióban az új első titkár, Kádár János és a 
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miniszterelnök, Nagy Imre. 
A Parlament előtti vérengzésről egyikük sem szólt, de Nagy Imrének legalább 

volt egy emberi mondata: „Mélységes fájdalommal tölt el e tragikus nap során 
áldozatul esett ártatlan dolgozó emberek minden csepp kiöntött vére." Kádár a 
»kapitalista restaurációt« kívánó »ellenforradalmárokra« hárította a 
felelősséget: „Ez a fegyveres támadás vérontást, pusztítást és súlyos anyagi 
károkat okozott és fog okozni mindaddig, amíg egész dolgozó népünk 
segítségével végét nem vetjük." 

Végre először, hangsúlyosan került szó a szovjet csapatok magyarországi 

jelenlétéről is. Erről Kádár a következőket mondta: „Elvtársak! A párt 

központi vezetősége javasolja a kormánynak, hogy a rend helyreállítása után a 

Szovjetunió és Magyarország közötti teljes egyenjogúság, baráti 

együttműködés és az internacionalizmus szellemében folytasson tárgyalásokat 

a szovjet kormánnyal a két ország, két szocialista ország közötti kérdések 

mindkét fél számára méltányos és igazságos rendezéséért." 

Nagy Imre sokkal határozottabban nyilatkozott: „Mint a minisztertanács 
elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a 
Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között 
a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-
szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok 
és a szocialista országok közös egyenjogúsága és a nemzeti függetlenség 
alapján." 

Nagy Imre ezzel a beszéddel megindult a forradalom felé. Helyzete rendkívül 
nehéz volt, hiszen ezzel a beszéddel tette meg az első lépést a függetlenedés 
felé, mivel a kivonulásról szóló tárgyalások megkezdésének ügyét előre nem 
egyeztette sem Mikojánnal, sem Szuszlovval. Ezt Mikojánék jelezték is 
Moszkvának egy október 26-i jelentésükben: „Nagy Imre közölte, hogy ezek a 
delegációk - vidéki párt-delegációkról és értelmiségiekről van szó - követeltek 
továbbá a szovjet csapatok kivonását Magyarországról. Ezzel kapcsolatban 
feltettük Nagynak azt a kérdést, miért hangzott el tegnapi beszédében az az 
ígéret, hogy tárgyalásokba kezd a Szovjetunióval a szovjet csapatok 
magyarországi kivonásáról, holott amikor bejelentettük, hogy a szovjet fél nem 
egyezhet bele a szovjet csapatok Magyarországról történő kivonásába, a PB 
többsége elvetette a csapatkivonásra vonatkozó javaslatot. Ráadásul ezt a 
bejelentést úgy tette meg, hogy előzőleg nem közölte velünk. Nagy Imre és a 
jelen lévő PB tagok, így Gerő is megerősítették, hogy későbbi időpontban 
összegyűltek Nagy Imre beszédtervezete megvitatására. Tekintettel a 
munkástömegeknek, különösen a legnagyobb munkásközpontoknak, sőt egy sor 
pártszervezetnek, így a debreceni és miskolci megyei pártbizottságoknak a 
csapatkivonásra vonatkozó követelésére, annak érdekében, hogy úrrá legyenek 
a helyzeten, és megőrizzék a munkásokra gyakorolt hatásukat, kénytelenek 
voltak belemenni ebbe a - véleményük szerint enyhe, nem kategorikus - 
megfogalmazásba." 

Mikojánék elfogadták a magyarázatot, már csak azért is, mert Mikoján egy 
előző napi jelentésben már leírta a Magyarországon történő események 
lényegét: „A helyzet figyelembevételével következtetéseink az alábbiak: az 
ellenállás kormánya le van verve (ilyen persze nem volt), de a békés népi 
mozgalom tovább folytatódik. Egyelőre ezzel a mozgalommal nem sikerült 
megbirkózni, sőt, tovább növekszik, különösen vidéken, így Miskolcon is. 



76 

 

Mikoján, Szuszlov, de akkor már Kádár is rájöttek arra, amit Nagy Imre eleve 
tudott: a magyar konszolidáció alapvető kérdése, hogy a békés tömegekkel - 
fegyvertelenekről van szó - miként tud szót érte-ni a kormány. Az 
»ellenforradalommal« szemben mindig is erős kifejezéseket használó Kádár is 
kénytelen volt belátni:  
„A kormányellenes megmozdulásokban meg kell különböztetni az 
ellenforradalmi puccsistákat, akik meg akarják semmisíteni a népi demokratikus 
rendszert, akikkel a végsőkig kell folytatni a fegyveres harcot (ez a KV-tagok 
túlnyomó többségének általános véleménye - mondotta) és a tevékenységünkkel 
elégedetlen széles néptömegek mozgalmát - ide tartoznak egyetemisták, 
értelmiségiek, széles munkásrétegek, sőt jelentős számú párttag is. Ezt a széles 
körű elégedetlenséget használják ki a reakciós erők. Az a feladat, hogy a 
néptömegeket el kell szakítanunk az ellenforradalmi erőktől, és a saját 
oldalunkra kell állítani." 

A probléma tehát újra és újra felvetődött: hogyan lehet leszerelni a 

népmozgalmat? Nagy Imre a kezdetektől a tárgyalásos, békés, fegyvertelen 

válságkezelési módszer híve volt. Kádár egyre jobban belátta, hogy a 

válságkezelésnek csak az egyik komponense a fegyveres szabadságharcosok 

megsemmisítése a szovjetek segítségével, a másik komponens: a fegyvertelen 

Magyarország, amely azonban már nem alkuszik meg a kommunista 

diktatúrával. A PB- és KV-tagok harmadik csoportja és a Katonai Bizottság 

azonban még mindig a fegyveres leszámolás híve volt. 

A helyzet paradoxona Nagy Imre szempontjából az volt, hogy bár ő személy 

szerint a békés megoldás híve volt, az alá tartozó fegyveres testületek - 

amelyeknek névleg és a nép szemében ő volt az irányítója a bevett pártállami 

normák szerint - fölött valójában nem ő diszponált. A Katonai Bizottság és a PB 

héjái, akik szintén tisztában voltak a néptömegek szerepének fontosságával, 

nemcsak hogy a budapesti harcokat erőltették tovább, hanem erőszakos 

politikájuknak a Nagy Imre- i és részben a kádári vonallal szemben vidéken is 

ér-vényt szereztek. Ennek első lépése lett volna a Katonai Bizottság kedvenc 

ideájának a megvalósítása, a katonai diktatúra bevezetése. Ez az elképzelés már 

25-én felmerült. „Miután az ellenforradalom első napjai bebizonyították Bata 

vezds[vezérezredes] és Tóth vőrgy. [vezérőrnagy] tehetetlenségét, Tyihonov 

altbgy. [altábornagy] javasolta a Katonai Bizottságnak, hogy rendeljen fel a 3. 

löv.[lövész] hadtestből két ho.-t,[hadosztályt] nevezze ki Gyurkó 

vőrgy[vezérőrnagy]  -ot Budapest katonai parancsnokává és bízza meg az 

ellenforradalom felszámolásával. A Katonai Bizottság a javaslatot elfogadta, de 

megvalósítására nem került sor." 

Sor került viszont vidéken is a fegyverek bevetésére a fegyvertelen tüntetőkkel 

szemben. Október 25-én 12 sortűz dördült el az ország területén. Ebből halálos 

áldozattal járt három. Az emberéletet követelő sortüzekből kettőt az ávósok 

hajtottak végre. 26-án 16 sor-tűz dördült el. A hét halált hozó sortűzből hatot 

ávósok vezényeltek 

Október 27-én 15 sortüzet adtak le a fegyveres testületek. Ebből nyolc járt 

halállal. A nyolc halált hozó sortűzből négy az ÁVH nevéhez fűződik 
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Október 28-án 12 sortűz dördült el, ebből kettő követelt emberéletet, az egyiket 

az ávósok követték el. 

Sortűz dördült még el - főként katonai alakulatok adták le - úgy, hogy nem 

követelt emberéletet: Dunaharasztiban, Vácott, Kókán, Monoron, Tápiósülyön, 

Albertasán, Maglódon, Ceglédberceliben, Pilisen, Kecskeméten, Jánoshalmán, 

Baján, Pécsett, Tápiószecsőn, Gyöngyösön, Cegléden, Ráckevén, Pápán, 

Kiskőrösön, Kiskunfélegyházán, Kis-kunhalason, Komlón, Csongrádon, 

Nyíregyházán, Várpalotán, Szabad-szálláson, Kaposváron, Barcson, Csurgón, 

Letenyén, Bázakerettyén, Galambokon, Kiskomáromban, Dunavecsén, 

Mezőtúron. 

Meghaltak emberek a sortűz következtében: Debrecenben, Székesfehérvárott, 

Dunapentelén, Győrött, Üllőn, Szegeden, Kaposvárott, Gödöllőn, Miskolcon, 

Mosonmagyaróvárott, Esztergomban, Zalaegerszegen, Tiszakécskén, 

Berzencén, Kecelen, Kecskeméten, Örkényben, Kalocsán, Mórahalmon, Baján 

és Szabadszálláson. 

Adataink szerint október 23 és 29 között vidéken leadtak összesen 61 sortüzet, 

ebből emberéletet követelt huszonhárom. A huszonhárom halált hozó sortűzből 

tizenötért az ÁVH felelős. 

25-én találkozhatunk először a később legendássá vált Maléter Pál nevével. 

Maléter ekkor a HM hadműveleti főügyeletese volt, s azt a parancsot kapta, 

hogy 5 harckocsival és 100 növendékkel foglalja el a Kilián laktanyát, és 

számolja fel a környéken lévő Corvin közi, Tűzoltó utcai, Práter utcai és Tompa 

utcai felkelőbázisokat. Maléter parancsait a növendékek nem teljesítették, s az öt 

harckocsiból - akárcsak annak előtte a rádiónál s később a Köztársaság térnél - 

négy eltévedt. Maléter nem tehetett mást, mint némi harc után, amit a Kilián 

laktanyán belüli, Maléterhez hű kormányerők támogattak a Corvin közi 

forradalmárokkal szemben, az ezredes tűzszünetet kötött a felkelőkkel. 

A HM -ből Maléter további megsegítésére újabb tiszti iskolás csoportot küldtek 

ki, őket azonban a Tűzoltó utcai felkelők lefegyverezték, a segítségükre küldött 

szovjet harckocsikat pedig a Corvin köziek semmisítették meg. 

A forradalom és szabadságharc egyik kényes kérdésével állunk szemben. A 

Corvin közi szabadságharcosok már Maléter megérkezése előtt egy nappal is 

harcban állottak az Üllői úton Pestre érkező szovjet harckocsi alakulatokkal. A 

Corvin köz épp azért lett a forradalom és szabadságharc egyik bázisa, mert 

védett helyről itt lehetett fölvenni a harcot a beözönlő szovjet csapatokkal 

szemben. Maléter érkezésekor, mint kormányhű ezredes, ezekkel a 

szabadságharcosokkal is összeütközésbe került, s lövetett is rájuk. Ezért 

Malétert elítélni nem lehet, hiszen az összes katonai és pártvezető ekkor még 

kisszámú fegyveres ellenforradalmár bandákról beszélt. A tény azonban ettől 

tény maradt, Maléter lövetett a szabadságharcosokra. Maléter érzékenységét 

viszont az a tény dicséri, hogy amikor ő is rádöbbent, akárcsak miniszterelnöke 

Nagy Imre, hogy nem börtöntöltelék lumpen ellenforradalmárokkal áll 

szemben, hanem a kommunista diktatúrát gyűlölő fiatalokkal, munkásokkal és 
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vidékről érkezett parasztokkal, akkor megváltoztatta a véleményét. Ugyanakkor 

azt is tudnunk kell, hogy a szovjet harckocsikkal és a kísérő gyalogsággal a 

harcot nem a Kilián Laktanya vívta, hanem a Corvin köz. Míg Maléter, a Kilián 

laktanya parancsnoka azon az állásponton volt, hogy csak viszonozza az 

esetleges szovjet tüzet, a Corvin közi szabadságharcosok az első pillanattól 

harcoltak a bevonuló szovjet csapatokkal szemben. Úgy is, hogy ők támadtak, s 

úgy is, hogy védték objektumukat. 

A szabadságharc hősei tehát a pesti srácok voltak, nem a reguláris fegyveres 

erő. A Nagy Imrét támogató sajtó azonban nehezen fogadta el a kommunizmus 

ellen lázadó és harcoló pesti srácokat, s inkább a reform-kommunisták felé 

hajló ezredesben szerette volna láttatni - már a forradalom idején is - a 

forradalom és szabadságharc hősét. Tegyük hozzá, hogy Maléter erre a szerepre 

soha nem vágyott, csak éppen más-más időszakban, más-más okok miatt ezt a 

szerepet nem tudta elkerülni, s később, tárgyalása idején már talán nem is 

akarta. 

Ezen a napon jelent meg a fiatal újságíró, Obersovszky Gyula lapja, az 

Igazság. Az újság megjelenése új fejezetet nyitott a magyar sajtó történetében. 

Az Igazság volt az első olyan lap, amely nem profilt, gazdát, hangot és esetleg 

címet váltott, hanem előzmény nélkül, a forradalom lapjaként jelent meg. 

A SZABADSÁGHARC KITELJESEDÉSE 

Október 26-án és 27-én egyre jobban kidomborodott, hogy a »földe rogyott« 

ÁVH helyét a szovjet csapatok foglalták el. Ha valakinek eddig némi kétsége is 

lehetett az események jellegét illetően, ez most megszűnhetett. Magyarországon 

szabadságharc volt az orosz megszállók ellen. Ha a szabadságharcosok között 

megszületett volna az együttműködés, s ennek alapján lett volna a 

szabadságharcosoknak egy kormányhelyettesítő szerve, akkor ezt a 

szabadságharcot már joggal lehetett volna háborúnak nevezni. 

Október 26-27. folyamán további forradalmi centrumok jöttek lét--re. 

Csepelről és környékéről több száz fiatal érkezett a Corvin közbe, hogy részt 

vállaljanak a szovjet csapatok elleni további harcban. Ezen a napon alakult meg 

a Széna téri csoport a legendássá vált Szabó János (Szabó bácsi) parancsnoksága 

alatt. Megszerveződnek a forradalmárok többek között Pesterzsébeten, ahol 

Oltványi László lett a vezetőjük, létrejön a rákospalotai és az újpesti csoport is. 

A Thököly út - Dózsa György út térségében Keller Károly, a Vajdahunyad utcá-

ban Kiss Károly lett a szabadságharcosok választott vezetője. 

A fegyveres csoportok létrejötte még 28-án és 29-én is folytatódott. 29-én 

például Fáncsik György vezetésével létrejött a Kisfaludy utcai csoport, a VII. 

kerületben a Tanácsház épületébe fészkeli be magát a Steiner Lajos és Gyulai 

Lajos vezette csoport, Pesthidegkúton is létrejött egy felkelőcsoport stb. 

Több mint negyven évvel a forradalom és szabadságharc után, korunkban 

bizony elég nehéz értelmezni, hogy mit is jelentett 1956. október 23. és 
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november 4. között egy felkelőcsoportot vezetni vagy éppen parancsnoknak 

lenni. '56 szabadságharcosai önként jelentkeztek egy-egy szabadságharcos 

bázison, önként vállalták a harcot az ávósok és az intervenciós szovjet erők 

ellen, s mindezt tették háborús körülmények között, kis túlzással folyamatos 

puskaropogásban. Ezek az emberek egy célért harcolva azt tették, amihez a 

legjobban értettek. Egy-egy szovjet harckocsi megjelenésekor vagy egy szovjet 

harckocsi támadás visszaverésére csoportba verődve vettek részt a küzdelemben. 

Aki tettei vagy más egyéb tulajdonságai alapján kiemelkedett közülük, azt 

tekintették vezetőjüknek. Ötvenhatnak jelenségei, hősei, nagyszerű figurái 

voltak, s csak másodsorban parancsnokai. Pongrácz Gergely - a híres Bajusz - 

még nem volt a Corvin - köz parancsnoka, a fiatalok mégis vezetőjüknek 

tekintették. 

Falábú Jancsinak semmi beosztása nem volt, mégis mindenki úgy tartotta őt 

számon, mint az ágyúütegek parancsnokát, Szabó bácsit is csak később - a 

szerveződés idején - választották a Széna tériek parancsnoknak, de parancsnok 

volt ő azelőtt is, csakúgy, mint az egyik legvakmerőbb társa, Ekrem Kemál. 

A forradalomban és a szabadságharcban a parancsnoklás tehát nem hatalmat 

jelentett, hanem a személy tiszteletét, akire a többiek önként és nem parancsra 

hallgattak. Ez is '56 lényegéhez tartozik. 

S ahogy erősödtek a szabadságharcosok, úgy gyengült az ÁVH. Mint erről 

már volt szó, 24-re virradóan az ÁVH súlyos vereséget szenvedett, a rádiónál a 

felkelőkkel vívott harcban. Ez a vereség elindította az ÁVH belső bomlását is. 

Annak az ávós hadnagynak a visszaemlékezéséből idézünk a rádión belüli 

helyzetről, aki egy mester-lövész katonájával lelövette a védők segítségére 

érkező honvéd őr-nagyot. Itt egy másik eseményről emlékezett meg. 

„Nevezettet, mint a védelem parancsnokát - egy ÁVH-s őrnagyról van szó - a 

védő ávós kar-hatalom parancsnokának politikai helyettese árulta el a 

felkelőknek." 

Még a 24-i napon vereséget szenvedtek a Fráter utcai felkelőktől a támadó 

ávós alakulatok. 

Miután a forradalmi láng szinte pillanatokon belül elharapózott a fővárosban, 

a belső karhatalom még nehezebb helyzetbe került. Rendelkezésünkre áll egy 

23-i kimutatás, amit Hegyi honvéd vezérőrnagy készített az ÁVH 

objektumvédő tevékenységéről. Ezek szerint a BM-központot 155, a HM -

központot 65, a Szabad Nép Székházat 32, a Pártközpontot 50, a Budapesti 

Pártbizottságot 62, a lakihegyi rádióleadót 186, a Bródy Sándor utcai stúdiót 

547, a Határőr Parancsnokságot 50 fő védte. Tartalékban volt - s őket 

objektumvédelemre, illetve a forradalmár bázisok elleni támadásra vetették be -

- 570 fő. 

Vidéken ezen a napon az ÁVH még kezdeményezőként lépett fel. A 

fontosabb nagyvárosokban szinte mindenhol létrehozták a válság-stábot, 

amelynek a megyei és a járási párttitkáron kívül tagja volt a rendőr, a honvéd és 

a belső karhatalom parancsnoka, illetve ahol ilyen létezett, a szovjet alakulat 
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parancsnoka is. 

Ez a grémium döntötte el, hogy milyen politikát folytat a felkelők-kel 

szemben. 24-én és 25 -én az ÁVH vidéken még erősnek érezte magát - 

helyzetüket stabilizálni látszott a szovjet beavatkozás, s úgy tűnt, mód nyílik 

visszavágni a rádiónál elszenvedett vereségért is - s miután a megyék erejét a 

belső karhatalom jelentette, előtérbe kerül a fegyveres rendteremtés 

koncepciója, mint ahogy ezt a felropogó sortüzek is bizonyították 
Az 1956. október 24-i pécsi kudarc azonban már jelezte az ÁVH jövőjét. 

Pécsett október 24-én éjjel 23 óra után „a belső karhatalom parancsnoka, 
Palkovits őrnagy adott fegyvert, s lőszert a pártalkalmazottaknak, mert 
értesülést szereztek egy komlói fegyveres csapat érkezéséről. Palkovits őrnagy 
ugyanis parancsot kapott, hogy tartóztassa föl a fegyveres bandát, de erre már 
saját ereje nem volt elég, és kénytelen volt segítséget kérni." Ugyanebből a 
jelentésből tudjuk azt is, hogy „egy huligán elemekből álló csoport bement a 
rádióba és közölték, hogy az ÁVH és a rend-őrség már csatlakozott a 
forradalmi bizottsághoz. Ez persze nem volt igaz, csak így akarták kijátszani az 
egyik szervet a másik ellen... A pk.[parancsnok] felhívta a BM Főosztályt, ahol 
megcáfolták a hírt, ugyanis semmiféle csatlakozás 
nem történt." 

24-én Pécsett még sikerült „megrendszabályozni" a tüntetőket, s négy fiatalt 

letartóztattak, csakúgy, mint Győrött, ahol a fiatalok szintén szervezkedésbe 

kezdtek. 

A KOMMUNISTA HATALMI SZERVEZET 
ÖSSZEOMLÁSA 

A vidéki városok lakossága - nem utolsósorban annak hatására, hogy a 

fővárosban sorra alakultak meg a fegyveres felkelőcsoportok és vívták hősi 

harcukat a túlerő ellen - azonban 25-én ismét az utcán volt, s a fegyvertelen, 

méltóságteljesen, fegyelmezetten tüntető tömeg is hatalmas erő. S ezt az ÁVH-

nak az ország egész területén tapasztalnia kellett. Miskolcon például a civil 

tömeg láttán október 25-én a BM Főosztályon maguk az ott dolgozó civil 

beosztottak verték le a vörös csillagot az épület homlokzatáról. 

Október 26-án azonban tovább folytatódtak a miskolci események. Ezen a 

napon kb. 200 diák tüntetett a Főosztály előtt, követelvén az előző nap 

letartóztatott néhány társuk kiszabadítását. A diákok követeléséhez csatlakozott 

a város lakossága is. Különböző követeléseik megerősítése érdekében végül is a 

miskolciak tömeggyűlést szerveztek. A tömeggyűlést a civil tüntetők 

megpróbálták úgy megszervezni, hogy összecsapásokra ne kerüljön sor. 

Képviselőik sorra egyeztettek a fegyveres erők parancsnokaival, s a városban el 

is terjedt a hír, hogy ígéretet kaptak, „a rendőrség, az ÁVH és a honvédség 

beleegyezett a tömeggyűlés megtartásába, és nem fogja a fegyverét használni". 

Az ávós sortűz azonban mégsem maradt el. 

A sortűzzel szinte egy időben a miskolci 39. légvédelmi ezred lak-tanyájában 
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egy civil ruhás ávéhás tiszt kért menedéket. Megkapta. 
Október 27-én a miskolci Tanácsházán bírósági tárgyalást tartottak a 

Főosztály három ávós tagja ellen, akiket a sortűzben való aktív részvétellel 
vádoltak. Tárgyalás közben a tömeg betört a terembe, s az egyik tisztet, aki 
valóban részese volt a sortűznek, agyonverték. 

A Miskolcon történteknek még ma is van néhány homályos pont-ja. Egy 
1958-as jelentésben Gyurkó Lajos vezérőrnagy, aki akkor a határőrség 
parancsnoka volt, így írt: 

„Bárány Imre őrgy.[őrnagy] ... az ellenforradalom idején a miskolci kerület 
parancsnoka volt, aki kiadott 600 különböző fegyvert és a hozzávaló lőszert az 
ellenforradalmároknak. Ezzel nagymértekben hozzájárult az ellenforradalmi 
vérengzéshez. A Belügyminisztérium Fegyelmi Bizottságának vizsgálata 
megállapította, hogy a fegyverek kiadására Körösi ezredes - a határőrség 
országos parancsnokának politikai helyettese volt 1956 októberében - adott 
engedélyt." 

Ugyancsak ebben az iratban olvasható az is, hogy - szintén Körösi ezredes 

engedélyével - Szűcs György őrnagy 451 fegyvert és hozzávaló lőszert adott ki 

a soproni forradalmár diákoknak. 

További kutatások szükségesek ahhoz, hogy tisztázódjék a határőrség, ezen 

belül Körösi ávós ezredes Politikai Főcsoportfőnök szerepe, s azok a 

motivációk, amelyek alapján fegyverhez juthattak a felkelők. Az mindenesetre 

tény, hogy Körösi ezredes 1956. november 4-e után is magas beosztásban volt a 

Kádár-rendszerben. 
Október 29-én végül megindult a volt miskolci karhatalmisták ügyészségi 

felülvizsgálata. Éppen Miskolc a példa arra, hogy a véres sortűz ellenére a civil 
lakosság, az ÁVH elleni gyűlölet mellett is, racionális maradt. 

Október 27. és 30. között Miskolcon és környékén tömegével kérték sorávósok a 

leszerelésüket, amit a civil szervek nem akadályoztak meg. Sőt, október 29-én 

az akkorra megalakult miskolci Nemzet-őrség 24 honvéd egyenruhába öltözött 

ÁVH-s sorkatonát adott át az ügyészségnek. Ők a sajóbányai fegyverraktár őrzői 

voltak A Nemzetőrség vezetői a lőszerraktár veszélyességére való tekintettel az 

addig is ott szolgáló sorávós katonákkal megegyeztek, hogy továbbra is lássák el 

a feladatukat. A november 2-i fizetést ők éppúgy megkapták, mint azok az 

ávósok, akik önként jelentkeztek a forradalmi szerveknél, s vizsgálati fogságban 

voltak. 
A civil lakosság Pécsett is újra az utcára vonult október 25-én, hogy kikövetelje 
az előző napon letartóztatott fiatalok szabadon engedését. Bradács ezredes, ávós 
parancsnok Nagyatádról kért segítséget, hogy objektumait őrizni tudja. Mi sem 
bizonyítja az ÁVH fejet-len vezetését, mint az a tény, hogy Bradácsnak erre a 
segítségre valóban szüksége volt, hiszen - mint ezt már írtuk - október 24-én egy 
pécsi határőr századot a fővárosba vezényeltek 

Ugyanez történt Mosonmagyaróvárott is, ahonnan a mosonmagyaróvári 
határőrlaktanyából vittek fel Pestre Győrön keresztül egy századot, s így a 
mosonmagyaróvári laktanya szinte védtelen maradt. Mosonmagyaróvárnak is 
Nagyatád adott segítséget, ami azzal járt, hogy a laktanya védelme legyengült, 
hiszen az újonnan jöttek nemcsak a körülményeket nem ismerték, de az ott 
maradt állománnyal sem volt idejük összeszokni, ami kétségkívül a katonák 
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ingerültségének és félelmének fokozódásával járt. 
Október 26-án Bradács ezredes a nagyatádiak segítségével még fel tudta 

oszlatni a pécsi tüntető tömeget, sőt arra is maradt ereje, hogy a mohácsi és 
szigetvári tüntetéseket is feloszlassa. A tömegnyomás azonban Pécsett is akkora 
volt, hogy feloszlott a ÁVH, bár Bradács még egy szokatlan és kétségkívül 
egyedülálló lépésre is elszánta ma-gát. Bradács azt javasolta, hogy „írjanak 
levelet a Nagy Imre kormánynak, amelyben elismerik hibáikat, és kérik, adjanak 
lehetőséget, hogy azokat jóvátehessék". 

Győrött október 25-én este a megyei börtön előtt tüntetőkre - akik a politikai 
foglyokat akarták kiszabadítani - az ávósok halállal járó sortüzet adtak le. 
Néhány diákot is őrizetbe vettek a fegyveres erők. Másnap, október 26-án a 
tömeg a Főosztály elé vonult, s követelte a diákok kiszabadulását. A tüntetés a 
honvéd laktanyánál kezdődött. A tömeg ott többek között azt követelte, hogy a 
honvédség »álljon át" és segítsen felszámolni az ÁVH-t. Hosszú tárgyalások 
után a lak-tanya parancsnoka „kölcsönadta" a laktanya zenekarát a tüntetőknek, 
és néhány tiszt is elindult a tömeggel a Főosztály elé. A fegyvertelen tömeg itt 
is sikerrel ostromolta meg a Főosztályt. Az emberek józanságát és mérsékletét 
mutatta, hogy az előző napi gyilkos sortűz ellenére az ávósok az „ostromot" 
néhány pofonnal megúszták Az ott lévő honvédtisztek az ávósokat védőőrizetbe 
vették azok kérésére és beleegyezésével. Mi sem bizonyítja jobban az ávó elleni 
civil és más fegyveres testületeken belüli gyűlöletet, mint az, hogy a honvédala-
kulat parancsnoka kénytelen volt befogadni őket, miután a rendőrség még azt is 
megtagadta, hogy biztosítsa a védőőrizetet, s ezek után a honvédparancsnok 
szinte házalt, hogy legalább a határőrség vegye át tőle a kellemetlen foglyokat. 
Nem vette át. 

Október 26-án tehát Győrött is megszűnt az ÁVH létezni. 
Békéscsabán október 27-én „egy küldöttség érkezett a laktanyába, és a 

hadosztályparancsnokkal az ÁVH lefegyverzésével kapcsolatban tárgyalt, és 
megegyeztek abban, hogy a fegyvereket a rendőrség vegye át, azonban ebben 
nyújtson segítséget a honvédség is. Az ÁVH már 26-án este a fegyvereket 
összegyűjtötte, okmányilag rendezte, és így került sor 27-én a fegyverek át-
vételére, melyet a rendőrség vett át." - olvashatjuk a békéscsabai, 1956. 
decemberben kelt jelentésben. 

Vidéken tehát - mint ezt a felsorolt példák is mutatják - a kommunista párt 
félelmetes erőszakszervezete szinte önmagától omlott össze. Messze nem 
tartunk még ott a forradalom és szabadságharc menetében, hogy a Nagy Imre-
kormány az eseményeket átértékelje, s majd az ÁVH feloszlatásával 
foglalkozzon, amikor ez a folyamat már régen elkezdődött a fővárosban 
harcolókkal rokonszenvező vidéki Magyarországon. 

S a nyomás valóban óriási volt. Ha az eddigi példák esetleg helyi 
specialitásként hatnak, akkor tételünk bizonyítására idézzünk a székesfehérvári 
hadtest jelentéséből, amely az október 28-i eseményekről is szól. Ne feledjük: 
Magyarországon összesen két hadtest volt, s ezek közül az egyik székhelye 
Székesfehérvár volt. Itt tehát nagy erők koncentrálódtak, s a városban jelentős 
szovjet erő is tartózkodott, lévén Székesfehérvár a Különleges Hadtest székhelye 
is. „Október 28-án a Nemzeti Bizottság Intéző Bizottsága döntése alapján 
Halász alez[alezredes]., Koronc alez. és Vincze R. alez. vállalták a megyei ÁVH 
feloszlatása gyakorlati végre-hajtását. (Erre vonatkozó kérelem Szabó őrgy. 
ÁVH-vezetőhelyettes aláírásával a Nemzeti Bizottsághoz is érkezett. Az ÁVH 
feloszlatása előzőleg meg lett beszélve a Megyei Pártbizottságon még ott lévő 
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Sebes Imrével és az ÁVH vezetőjével, Szikra Györggyel.) Mivel Szikra őrgy. 
ezzel nem értett egyet, felhívta Münnich elvtársat, aki Szikra őrgy. közlése 
alapján egyetértett a feloszlatással. Szikra őrnaggyal meg lett beszélve, hagy az 
ÁVH okmányait ne égessék el, hanem szállítsák be a hdt. pság [hadtest 
parancsnokság] elhárító osztályára. 

Az ÁVH és a rendőrség személyi állománya egy teremben gyúrt össze, ahol 
Koroncz alez. a bizottság nevében közölte velük az ÁVH működésének 
megszüntetését. Majd ezután a rendőrség átvette az ÁVH fegyvereit, egyéb 
anyagát és épületeit, a személyi állomány pedig elment haza. 

Október 29-én az esti órákban 22 leszerelt államvédelmi sorkatona szállásra 

a laktanyában lett elhelyezve." 

Az ÁVH mellett a volt partizánok jelentették a rendszer másik megbízható 

bázisát. Az ő „foglalkoztatásukra„ a fővárosban került sor. Sorsuk a forradalom 

és szabadságharc alatt összefonódott az ÁVH sorsával, hiszen annak 

segéderejeként funkcionáltak. Találkozhattak velük a forradalmárok 24-én a 

reggeli órákban a BM épületénél, ahol harcba keveredtek a felkelőkkel, majd 

feltehetően egy másik alkalommal részesei lettek a békés tömegre leadott 

sortűznek. 

Késő délután parancsot kaptak, hogy támadják meg és foglalják vissza - az 

ávósokkal karöltve - a Szabad Nép Székházat. Majd ott találjuk álcet a Práter 

utca 19. elleni támadásban, ahol az ávósokkal együtt ők is vereséget szenvedtek 

a Pásztor Gyula vezette forradalmároktól. Nyoma van annak is, hogy 25-én 

részesei voltak a Parlament előtt történteknek Sokan állítják - bizonyítva nincs -

, hogy az FM tetejéről az ávósok mellett partizánok is lőttek a tömegre. 

Kik is voltak ezek a volt partizánok? Sokan közülük valóban részt vettek a 

második világháború alatt a Hitler-ellenes fegyveres harcban. Csakhogy azokat 

az ellenállókat, akik nem a kommunista párt szimpatizánsai voltak, 1945-1956 

között fokozatosan távolították el a Partizán Szövetségből, és sokan közülük 

Rákosi börtönébe vagy internálótáborokba kerültek. Ők is harcoltak a 

forradalom idején, csak éppen a forradalmárok soraiban. Az ÁVH-val karöltve 

az »ellenforradalom« ellen tehát a Moszkva-barát partizánokat találjuk meg, s 

azokat, akiket a rendszer munkásmozgalmi vagy más egyéb érdemei 

következtében az idők folyamán partizánnak léptetett elő. 
Akárcsak vidéken, úgy a harcoló fővárosban is, az ÁVH 28-ára szinte teljesen 

felmorzsolódott. Október 25-én még „Balogh őrnagy a BM-ből a következő 
javaslatokat hozta: a HM rendeljen alá a BM -nek néhány száz katonát abból a 
célból, hogy a felderítési adatok alapján a honvédségi, a belügyi és egyéb 
erőkkel a BM megkezdi a város átfésülését és az ellenforradalmi csoportok 
megsemmisítését". Persze ez is csak egy terv volt a sok közül, ami nem valósult 
meg. 27-én Kovács István vezérőrnagy - aki majd tagja lesz november 3-án az 
Erdei Ferenc vezette tököli küldöttségnek - a következő parancsot adta ki: „Az 
ellenforradalmi csoportok szervezett ellenállásának letörése után a főváros 
átfésülése következik." Szokás szerint megint megkezdődött Budapest 
körzetekre való osztása - természetesen papíron -, de ebben az átfésülési 
tervben már csak a szovjet és magyar katonai egységek szerepeltek. Ennek 
okáról Tóth Lajos vezérőrnagy, addigra leváltott vezérkari főnök igazoló 
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iratában 1956 decemberében így fogalmazott: „Akkor már erős volt a hangulat 
az ÁVH ellen, és ahol államvédelmi őrség volt, kezdték őket átöltöztetni. A 
hadseregen belül is ÁVH elleni szellem uralkodott." 

Tóth Lajos igazat írt, azzal a módosítással, hogy az átöltöztetés a fővárosban 

már 25-én megkezdődött. Igaza volt Tóthnak abban is, hogy a hadseregben erős 

ÁVH-ellenes szellem uralkodott. Szóltunk róla, hogy az ÁVH október 23-án a 

rádiónál fejvesztettségében az épületet felmenteni érkező honvédségi 

alakulatokra is lőtt. Hasonló szituációval az elkövetkező napokban többször is 

találkoztunk. Október 25-én a Dohány utcai zsinagógánál egy ávós alakulat 

harcba keveredett a felkelőkkel. Az arra haladó honvédjárőr nem volt hajlandó 

harcba avatkozni az ávósok oldalán, mondván: „Nincs jogunk fegyvert 

használni." Este 11 órakor a Nyugati pályaudvari felkelőcsoportra támadt az 

ÁVH. „A harcokba a pályaudvari rendőrség nem avatkozott bele." 27-én a Szép 

Ilona remiznél egy biztosító honvédalakulatra támadt rá egy Wippon 

gépkocsiban érkező tiszti csoport. „A kocsi parancsnoka, egy főhadnagy életben 

maradt és elmondta, hogy ők azért voltak civilben, mert egyenruhában már nem 

mernek közlekedni, s azt az utasítást kapták, hogy senkinek a felszólítására ne 

álljanak meg." 

Egy későbbi »mosakodó« katonatiszti visszaemlékezés szerint: 
Általában az Akadémián - a Zrínyi Katonai Akadémiáról van szó - a 
legképtelenebb hírek terjedtek el az ÁVH-val kapcsolatban, amit félig - meddig 
szentesített a Nagy Imre ÁVH-val kapcsolatos álláspontja is. Ugyanakkor az 
Akadémia személyi állományának csaknem egyáltalán nem volt személyes 
tapasztalata, mi is történt Budapesten valójában. Én sem láttam világosan, 
akkor sok minden igen összezavarodott. Ezért mondták igen sokan akkor, mit 
akar az ÁVÓ, miért nem hagyják abba a lövöldözést, hogy legyen már 
nyugalom." 

Az ÁVH-t magára maradása - csak a szovjet alakulatokra támaszkodhatott , a 

forradalmárok és szabadságharcosok sorozatos győzelme teljesen demoralizálta. 

„26-án ...a Róna utcában vételezett rendőregyenruháért a tehergépkocsi átvágta 

magát és bevonult a Belügyminisztériumba." 

A 28-i állapotokat pedig hűen jellemzi a következő helyzetkép: 

,,...Pincérruhába öltözött ÁVH-sok - az Akadémia utcai pártházban - azon 

kijelentésére, hogy egyetek-igyatok, mert ma éjszaka itt mindenki meg fog halni, 

a mi katonáink nagy része is megingott, s ennek következtében egy része 

elhagyta a szolgálati helyét." 
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A FORDULAT KIKENYSZERITESE 

Ilyen körülmények között folytatódott az MDP KV kétnapos, 26-27-i ülése. A 

szakirodalom ezt a kétnapos ülést, mint a nagy fordulatot hozó két napot 

értékeli. Nekünk látnunk kell, hogy a KV, amennyiben nem vette volna 

figyelembe mindazt, ami az országban és a fő-városban történt, s az ülés a 

„héják" győzelmével végződik, még maradék tekintélyét is elvesztette volna, 

Nagy Imrével együtt. Akkorra már Kádár János is világosan látta, hogy 

gyökeresen változtatni kell a párt politikáján, mert különben az MDP maradék 

befolyását is el-veszti az emberek felett. 

A budapesti tűzfalakon pedig már megjelent a gúnyolódó felirat: Nagy Imrov 

- utalván a miniszterelnök szovjet kötődéseire. 

Kádár az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. november 11-i 

ülésén, visszatekintve az október 23-28. közötti időszakra, a következőket 

mondta: „A fegyveres felkelés kirobbanásának időpontjában világosan úgy 

nézett ki, hogy ellenforradalmi megmozdulásról van szó. Később, amikor 

láttuk, hogy különösen vidéken óriási dolgozó tömegek, munkások, bányászok 

stb. mozdultak meg olyan követelésekkel, szociális követeléseken, a szovjet 

csapatok kivonásán kívül a begyűjtés eltörlése stb., amit nem lehetett 

ellenforradalmi követelésnek nevezni, ennélfogva lehetetlen lett volna az egész 

mozgalmat ellenforradalmi megmozdulásoknak minősíteni. Eljött tehát az idő-

pont a koalícióra vonatkozóan, amikor úgy nézett ki, hogy ezzel megvan az el-

gondolás és a platform a politikai bázisra. Felmerült akkor, mi legyen a párt-

tal? Teljesen egyöntetű vélemény volt - ezt a szovjet elvtársak nemcsak helye-

selték, de bizonyos tekintetben sürgették, kérték is -, hogy rendkívül élesen 

határoljuk el magunkat a Rákosi-féle politikai rendszertől." 

Nem véletlen, hogy a kétnapos KV-ülésen az utca hangulatát jobban ismerő 

Donáth Ferenc és Losonczy Géza a forradalmárokkal való azonnal 

tárgyalásokat és az események átminősítését követelték. A KV kezdetben ezt a 

javaslatot mereven elutasította. Ekkor Losonczy és Donáth eltávoztak, sőt 

benyújtották lemondásukat is. 

Földes László, a legelszántabb kommunisták egyike, a Katonai Bizottság 

tagja, így örökítette meg az ülés egyik legfontosabb pillanatát. Mondatait már 

csak azért is érdemes idézni, hogy világos legyen, mennyire helyzetidegen 

módon voltak képesek elemezni a kialakult helyzetet az igazi doktriner 

kommunisták: „Amikor a KV ülésről tudomást szereztünk, ugyancsak dühbe 

gurultunk, amiért bennünket nem értesítettek és nem hívtak meg. Elhatároztuk, 

hívás nélkül is átmegyünk. Nem tudtuk, mi a napirend. Amikor beléptünk, már 

javában folyt a KV ülése, éppen Donáth Ferenc beszélt. Rettenetesen 

felizgatott, nem is annyira az, amit mondott, hanem a cinikus hang, ahogyan 

mondta. Borzasztó volt a légkör, a jelenlévőkön vereség hangulat lett úrrá. 
Donáth beszéde után megindult a Katonai Bizottság ellentámadása. Nem 

emlékszem pontosan, hogy Hazai Jenő vagy Kovács István szólalt-e fel elsőnek. 



86 

 

Rendkívül szenvedélyes hangon szálltak vitába Donáth megállapításaival. 
Donáth és Losonczy többször közbeszólt. En is szót kértem. Többek között 
kijelentettem, hogy bizonyos határon túl a politikai engedmények ka-
tasztrófához vezetnek. Az eddigieknél tovább már nem mehetünk. Az ellen-
forradalmat fegyverrel kell leverni. Az elvtársak pánikba estek, folytattam, 
pedig nem olyan súlyos a helyzet. A munkáskerületekben rend van, többnyi-re 
vidéken is. Nem igaz, hogy a hadsereg átállt volna az ellenforradalmárok 
oldalára. Az első napot, 24-et követően újabb katonai egység nem bomlott fel. 
Ellenkezőleg: minden parancsot, amelyet egyes objektumok visszafoglalására 
kaptak, fegyelmezetten végrehajtottak. Jelen pillanatban minden fontos léte-
sítmény a kezünkben van, beleértve a fegyverraktárakat is... 

Mások is felszólaltak. A KV elvetette az előterjesztett javaslatot, és Donáth 
javaslatait elutasítva elhatározta, hogy le kell verni az ellenforradalmat. 

Apró Antal szóvá tette, hogy ellenintézkedésekkel keresztezik a Katonai Bi-
zottság intézkedéseit. Akkor még nem mondta ki, hogy Nagy Imrére gondol. 
Mondanivalójának az volt a lényege: »Engedjetek bennünket győzni. « Meg 
sem vártuk az ülés végét, visszamentünk a Honvédelmi Minisztériumba." 

Kádár a már jelzett IKB -ülésen lényegesen józanabbul beszélt a kétnapos 

ülés döntéseiről és várható következményeiről. 
„Ahogyan mentek az események előre, ezek az emberek mindinkább 

élesebben olyan álláspontra helyezkedtek - Tildy Zoltánról, Erdei Ferencről, 
Losonczy Gézáról beszélt előtte Kádár - amit nem lehetett másként minősíteni, 
mint nacionalista álláspontnak. Semmivel sem törődtek, mint azzal, hogy 
ússzanak az árral és a munka homlokterébe a szovjet csapatok kivonásának 
kérdését állították a kormányon belül. Ezt a vonalat átvette Nagy Imre elvtárs 
is (ekkor még elvtárs!) és némi bizonytalansággal és igen határozottan 
Losonczy Géza. Az elvtársak tudják azt is, hogy közben messzemenő politikai 
engedményeket tettünk - a legdöntőbb persze a többpártrendszer elfogadása 
volt. Meg kell mondani, hogy ezt magam is megszavaztam. Milyen 
meggondolásból? Abból a meggondolásból, hogy tűzszünetet elrendelve, a 
legmesszebbmenő politikai engedményt megtéve sikerült politikai eszközökkel 
kikerülni a helyzetből. Megmondom azt is, hogy közben gyakran tanácskoztam 
a szovjet elvtársakkal is ezekről a nehéz kérdésekről, ők is megkérdezték a 
véleményemet és én abban a szituációban, amikor dönteni kellett, hogy 
elfogadjuk-e a többpártrendszert, megmondtam, hogy az a benyomásom, ha így 
megy tovább, ez az ellentmondás megöl bennünket, minden bevetett szovjet 
egységgel erősebbek leszünk katonailag és gyengébbek politikailag, és azt is 
megmondtam, hogy napokon belül az egész felkelés átalakul nemzeti háborúvá 
a Szovjetunió ellen, hiszen ahány szovjet egység aktivizálódik a harcban, olyan 
mértékben erősödik és mélyül a nacionalista pozíció a tömegekben. Nemzeti 
háború jellege alatt azt értem, hogy az egész néphadsereg a kormánytól 
parancsot fog kapni a szovjet hadsereg elleni harcra. Ebben a szituációban 
kellett ezt a döntést elfogadni." 

A Kádár által említett döntések közül nem mind született ezen a kétnapos 

tanácskozáson, de a határozatokban egy Kádár által vázolt folytatás elvileg 

benne volt. 

A 26-i Központi Vezetőségi ülésen elfogadták, hogy a Politikai Bizottság 

helyett hozzanak létre egy hattagú direktóriumot. Ennek tagjai lettek: Nagy 

Imre, Kádár János, Münnich Ferenc, Szántó Zoltán, Apró Antal és Kiss Károly. 
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Itt döntöttek arról is, hogy új kormányt hoznak létre, amelyet másnap hoznak 

nyilvánosságra. 

Ezen a napon a rádió két fontos hírt közölt, amely a nyugalmat volt hivatva 

elősegíteni. Hírt adott a Kossuth Rádió arról, hogy Nagy Imre fogadta a 

Földvári Rudolf, Borsod megyei első titkár vezette munkásküldöttséget. 

Földvári szavait így kommentálta a rádió: „Elítélik a magyar országgyűlés 

fejbólintó Jánosait és követelik, legkésőbb január elsejéig vonják ki a szovjet 

csapatokat Magyarország területéről." 

Nagy Imre válaszát így tolmácsolta a rádió: „Nagy Imre elvtárs azt 

válaszolta Borsod megye és Miskolc dolgozóinak, hogy a követelések minden 

pontjával egyetért és vállalja azok végrehajtását, még ma éjjel vagy holnap 

reggel új kormány alakul: Hazafias Népfront kormány." 

A forradalomnak ekkorra már az egyik legnagyobb vívmánya volt, főként 

vidéken, ahol nem folytak harcok, hogy létrehozta a maga önkormányzati 

szerveit, miközben szinte egyik pillanatról a másikra összeomlott a 

tanácsrendszer. Ahol erre módja volt a megyei párt- és helyi üzemi 

bizottságoknak, ezekben a forradalmi szervezetekben megpróbálták elhelyezni 

a saját embereiket is. A vidék azonban fellázadt a helyi kommunista praktika 

ellen, s számtalan helyen időközben újraválasztották ezeket a szerveket, így 

csak azokat a kommunistákat hagyták meg vezető helyen, akik az elmúlt 

években kivívták maguknak munkájukkal a közösségek megbecsülését. A 

kormány és a SZOT, felismerve annak a veszélyét, hogy a különböző 

bizottságok a saját kezükbe veszik a saját ügyük irányítását, meghirdette a 

munkástanácsok megválasztásának programját: „Az MDP Központi 

Vezetőségének október 26-i délelőtti ülésén fontos, a munkásosztály törekvéseit 

kifejező határozatot hozott. Kimondta, hogy helyesnek tartja az üzemi tanácsok 

megválasztását a szakszervezeti szervek közreműködésével." 

A párt, mint annyiszor október 23-a óta, ismét az események után kullogott. 

A népnek ekkorra már régen nem kellett a kommunisták által létrehozott és 

befolyásolt szakszervezeti szervek közreműködése. 

16.13 órakor elhangzott a nap legfontosabb bejelentése. Ez az MDP KV 

nyilatkozata volt: "...Az új kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal, 

hogy a függetlenség, a teljes egyenjogúság és a belügyekbe való be nem 

avatkozás alapján rendezze az országaink közötti viszonyt. Ennek első 

lépéseként, a rend helyreállítása után a szovjet csapatok haladéktalanul 

visszatérnek támaszpontjaikra. 

Mikoján és Szuszlov egyre szkeptikusabban figyelték az események 

alakulását. „A KV-tagok, valamint a Direktórium-tagok többsége szilárdan az 

ellenforradalom végleges elfojtása mellett van. Figyelembe kell azonban venni 

Nagy Imre ingadozását, aki opportunista természetének következtében nem 

tudja, hol álljon meg az engedményekben. 
A magunk részéről figyelmeztettük őket, hogy semmiféle további engedményt 

nem lehet tenni, ellenkező esetben az a hatalom bukásához fog vezetni." 
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Október 27-én éjszaka az MDP PB Mikoján és Szuszlov jelenlétében 

megtárgyalta a Kádár által beterjesztett tervezetet, amelyben az állt, hogy 

másnap ismertetik a párt állásfoglalását az események újraértékeléséről. Itt 

hagyták jóvá a másnapi, híressé vált Szabad Nép-vezércikket is. 

Ezen a napon tűnik fel az események színpadán Dudás József, aki körül 

rövidesen új felkelőcsoport alakult, s székhelyük a Szabad Nép székháza lett. 

Ezen a napon csatlakozott a Tűzoltó utcai szabadság-harcosokhoz a legendássá 

vált Angyal István. 

A Tűzoltó utcai csoport a forradalom és szabadságharc érdekes színfoltja 

volt. Angyal István, Csongovai Per Olaf és Szirmai Ottó hatására ez a csoport 

szimbolizálta tisztán és egyértelműen a forradalomban és szabadságharcban 

részt vett reform-kommunistákat. Példa-képük és tárgyalópartnerük, akitől a 

kibontakozást várták, Kádár János volt. A csoport november 4 után is tovább 

harcolt. November 7-én a támadó szovjet csapatok megállítására emelt 

barikádon a nemzetiszín lobogó mellett ott volt a »munkásmozgalom vörös 

zászlaja is «. 

Jellemző a politikai helyzetre: miközben megszületett a döntés, hogy a 

forradalmat békés eszközökkel kívánja a párt kezelni, a balosok a Katonai 

Bizottság vezetésével elkészítették a támadási tervet a legendássá vált Corvin 

köz felszámolására. Miközben Márton András ezredes kétségbeesetten próbálta 

megakadályozni az esztelen terv végrehajtását, Hodosán Imre, Gyurkó Lajos 

vezérőrnagy katonája felajánlotta, hogy a kiskunhalasi ezred élén felszámolja a 

Corvin közi »ellenforradalmi gócot«. 

Október 28., vasárnap úgy vonult be a forradalom és szabadság-harc 

történetébe, mint a nagy átértékelések, a forradalom és szabadságharc 

győzelmének napja. Közelebb állunk az igazsághoz akkor, ha inkább azt 

mondjuk: ez volt a forradalom és szabadságharc legbonyolultabb napja. 

A 26-27-i kétnapos KV-ülés után egyértelmű volt a pártvezetők köreiben, 

hogy politikai - legalábbis frazeológiai szinten politikai - változás készül. 

Egyértelműnek látszott az események békés kezelése híveinek felülkerekedése, 

élükön Nagy Imrével, Kádár támogatásával és Kádárék jóváhagyásával. A 

„héják" azonban még nem nyugodtak bele vereségükbe. Az éjszaka folyamán 

Fehér Lajos vezetésével a Katonai Bizottság és a Politikai Főcsoportfőnökség 

tisztjei kidolgozták egy újabb katonai direktíva tervét. Ezek szerint a hatalmat a 

hadsereg venné át, a katonai diktátor szerepére kiszemelt Gyurkó tábornokkal 

az élen. Az Akadémia utcát - s így Nagy Imrét is - elszigetelve a hadsereg 

kíméletlenül leverné a forradalmat a szovjet csapatok segítségével, és 

helyreállítaná a rendet. 

A kiszemelt vezető, Gyurkó Lajos a főpróbát Kecskeméten már megtartotta. 

Gyurkó már 23-án este kijelentette, hogy Magyarországon ellenforradalom van. 

Ő volt az, Kádár szavait idézve, „aki a pártszerv felhívására végigpásztázta a 

Duna-Tisza közét hatszor, szétvert mindent". 
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Október 26-án hetipiac volt Kecskeméten. Néhány összeverődött ember, s ez 

lassan tömeg lett, a kecskeméti kommendánsi hivatal elé vonult, amelyet 40 

karhatalmista biztosított. A tüntetés hírére Gyurkó azonnal odaküldött egy 

hattagú tiszti járőrt és tizenhat harcost. A kommendánsi hivatalt vezető 

alezredes ez alatt először a Tiszti Házba menekült, majd hazaosont, s a 

családjával együtt távozott a városból. A tömeg a hivatal elől tovább vonult a 

BM székháza elé. Itt a vörös csillag és a címer levételét követelték. Gyurkó ide 

egy századot küldött a védelem erősítésére. Itt dördült el az első sortűz. Halálos 

áldozat nem volt. A tömeg azután tovább vonult a szovjet emlékűmhöz, itt már 

Gyurkó négyszögbe állított katonái várták azzal a határozott paranccsal, hogy 

az emlékművet akár tűz árán is, de meg kell védeni. A védők parancsnoka, egy 

százados figyelmeztette a tábornokot a tüntetők túlerejére. Az '57-es jelentés 

szerint Gyurkó ezért rendelte el a visszavonulást. A valóság azonban más volt. 

A megyei titkár feltehetően a Nagy Imre-féle békés megoldás híve volt, s mint a 

megye első embere, ekkor még meg tudta akadályozni Gyurkót tervei 

kivitelezésében. 
„Daczó, a megyei pártbizottság első titkára, amikor a tömeg a szovjet em-

lékmű lerombolásához készült fel, vitába szállt Gyurkó vezérőrnaggyal, a vi-
tának a lényege az volt, hogy nem szabad lőni még akkor sem, ha a szovjet 
emlékművet döntik le. Ennek következtében az emlékművet védő katonaság nem 
kapott határozott parancsot a lövésre, s így a tömeg a szovjet emlékművet 
minden megtorlás nélkül meg tudta rongálni. 

A szovjet emlékmű megrongálásának időszakában nem volt meg Daczó, a 
megyei pártbizottság első titkára és Gyurkó vezérőrnagy között a kölcsönös 
megértés, mivel Gyurkó vezérőrnagy lövetni akart és Daczó ez ellen tiltakozott, 
sőt azzal fenyegetőzött Gyurkó vezérőrnagy felé, ha lövetni mer, illetékes 
helyre jelenti Budapestre." 

A tömeg az emlékműtől a börtön elé vonult, s követelte a rabok szabadon 

engedését. A börtönparancsnok a megyei ügyész és a BM Főosztály vezetője 

utasítására engedett, és nem lövetett a tömegre. 

Végül mégis elérkezett Gyurkó ideje. Először razziát hajtott végre a 

Budapest-Cegléd-Szeged vasútvonalon, ahol fegyvereseket ugyan nem talált, 

de 30 gyanús személyt mégis letartóztatott, s azokat a homokbányai laktanyába 

vitette. Ide egy bírósági komédiát tervezett sok halálos ítélettel. 

A tüntetések este is folytatódtak. A tömeg most a Fő téren gyülekezett. 

Gyurkó ekkor kb. 400 honvédet és négy harckocsit vezényelt a térre. Es 

Gyurkó lövetett. A téren sebesültek és halottak maradtak. 
„Este - október 26-án - a még fegyvertelen tömeg a börtön épülete elé vonult, 

ahol a rendőrség lefegyverzése után a rabokat kiszabadította." - olvas-hatjuk a 
viszonylag reális hangú leírásban. „Mindezen események után megkezdődött a 
fegyveres harc, ami a honvédség és a kiszabadult rabok között, valamint a 
felfegyverzett cigányok között zajlott le. A kecskeméti tűz-harc 29-ig tartott." 

26-án Kecskeméten - az egyetlen helyen az országban, ha korlátozott 

mértékben is, de - szabályos polgárháború zajlott le. Gyurkó közvetlenül a 

sortűz után 50 embert tartóztattatott le. „Szoros összeköttetést tartott a megyei, 
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valamint a városi pártbizottsággal... a megyei tanács elnökével... összekötőt 

küldött... a szovjet parancsnoksághoz és tartotta az összeköttetést a 

rendőrséggel." 

A 26-án éjjel kezdődő harcok 27-én folytatódtak. „A hadtestparancsnok 

megparancsolta, hogy az ezredparancsnok, együttműködve a szovjet 

csapatokkal, valamint a többi egység parancsnokával, 12 órakor kezdje meg 

Kecskemét megtisztítását az ellenforradalmároktól, és a feladatot este 22 óráig 

fejezze be. Közelebbi feladatként vegye birtokba Kecskemét főterét, valamint a 

középületeket és jusson ki a cigánytelepig. További feladatként vegye birtokba a 

cigánytelepet és jusson ki erővel a szociális otthonig és semmisítse meg a 

felkelők ott lévő lőszerraktárát." 

27-én Gyurkó harckocsik mellett repülőket is bevetett a felkelők ellen. A 

cigánytelepet össztűzzel árasztották el földről és égből. 28-án megteremtődtek a 

szovjet és a magyar alakulatok között az együttes hadműveletek feltételei. 

Kecskemétet két részre osztották, az egyik részen az oroszok, a másik részen a 

magyarok számolták fel a forradalmárokat. Gyurkó végre győztes hadvezérnek 

érezhette magát a cigánytelepi győzelem után. 

Gyurkó vezérőrnagy azonban nemcsak Kecskeméten élte ki magát. Hívásra 

Tiszakécske fölé vezényelt egy repülőgéppárt, hogy lőjön bele a tanácselnököt 

akasztani kívánó tömegbe. A repülőpár parancsnoka jelentette, hogy 

akasztásnak nyoma sincs. Az emberek éppen most jöttek ki a templomból, s 

gyűlésre készülődnek. Gyurkó visszautasította a jelentést, és követelte, hogy 

tűzzel akadályozzák meg a tanácselnök akasztását. A téren 18 halott maradt és 

110 ember sebesült meg. A lövetés pillanatában éppen a tanácselnök tartotta 

ünnepi beszédét. 

Gyurkó repülőgépeket vetett be Kiskőrösön és Csongrádon is. Kiskőrösön a 

pilóták sajátos parancsteljesítésének volt köszönhető - lőttek, de nem emberre -, 

hogy nem volt halott, Csongrád felett a pilóta lezuhant és szörnyethalt. 

A Kecskemét – Tiszakécske – kiskőrösi - csongrádi bevetések hatására az 

Országos Légierők Parancsnoka parancsba adta, hogy repülő-gépet bevetni csak 

az engedélye, illetve parancsa után lehet. 

Október 30-án kezdték el követelni a Gyurkó-féle alakulatoknál a 

vezérőrnagy leváltását. Gyurkó, megrettenve a felelősségre vonástól, 31-én 

reggel Sucin József társaságában a szovjet csapatokhoz menekült. Ezt az embert 

szemelték ki október 28-án a »héják« Magyarország katonai diktátorának. A 

terv Nagy Imre tudomására jutott, aki az akciót azonnal letiltotta. 

A MÁSODIK NAGY IMRE-KORMÁNY 

Nagy Imre október 28-án nemcsak az esztelen katonai diktatúra terve ellen 

tiltakozott, de útját akarta állni a Corvin köz ellen ismét el-határozott támadás 

kivitelezésének. A miniszterelnök helyzetét mi sem jellemzi jobban, hogy a 

támadás a határozott tiltakozása ellenére szovjet-magyar „koprodukcióban" 
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megindult. Es aztán szinte rögvest el is akadt a felkelők ellenállásán. A Corvin 

köz újabb győzelmet aratott. Szovjet harckocsik roncsai maradtak a 

szabadságharcos bázis előtt. 

Az MDP vezetésében egyre erősödött azok hangja, akik belátták, hogy a 

kibontakozott konfliktust fegyverrel megoldani szinte képtelenség. Lukács 

György filozófus addig is elment, hogy azzal vádolta a Katonai Bizottságot: vér 

tapad a kezükhöz. 

Vasárnap reggel utcán volt a Szabad Nép is. Ebből a figyelmes olvasó sok 

mindenre következtethetett. A pártlap első mondatában megállapította: „Nem 

értünk egyet azokkal, akik az elmúlt napok eseményeit sommásan 

ellenforradalmi, fasiszta puccsnak minősítik... Látnunk kell végre, hogy egész 

népünket átfogó és eggyé forrasztó nagy nemzeti demokratikus mozgalom 

fejlődött ki hazánkban, melyet az elmúlt évek önkénye a fel-szín alá szorított, de 

az utóbbi hónapokban a szabadság első szellőjétől lobogó lángra gyúlt." 

Volt azonban ennek a szerkesztőségi cikknek egy fontos figyelmeztetése: „...A 

még most is fegyveres harcban állók jelentős része már talán szubjektív 

szándéka ellenére is ténylegesen rendszerünket veszélyezteti. Ezekkel szemben 

mindent eszközt fel kell használni népünk, rendszerünk, demokratikus 

programunk védelmében. E tekintetben közös alapra kell, hogy kerüljön a 

három-négy nappal ezelőtt tüntető tömeg, a magyar ifjúság, az egész nép, a párt 

és az új nemzeti kormány." 

A békés kibontakozást szívósan támogató reform-kommunisták üzenete 

világos volt a szabadságharcosok számára: mi mindenkit győztesnek hirdetünk 

ki, aki elfogadja vezetésünket, a Corvin közt is, a Tompa utcát is, a Széna teret 

is, de csak akkor, ha leteszik a fegyvert. Különben az új program szerint is, ha a 

szabadságharcos fegyverben marad, ellenforradalmár lesz újra. 

17.25 órakor megszólalt a rádióban a miniszterelnök. Beszéde év-tizedek 

múlva is szívszorító. Nagy Imre hitt abban, amit mondott: 

„A harcok közepette megszületett a demokratikus nemzeti egység, függetlenség 

és szocializmus kormánya, amely a népakarat igazi kifejezőjévé fog válni... A 

kormány felkarolja a népkezdeményezésre létrejött új demokratikus 

önkormányzati formákat, arra fog törekedni, hogy azokat beiktassa az állam-

igazgatásba... A rend helyreállítása után egységes, új államrendőrséget 

szervezünk és az államvédelmi hatóságot megszüntetjük. Senkinek semmiféle 

bántódása nem eshet amiatt, hogy a fegyveres harcokban részt vett." 

S talán a legfontosabb mondata: „A magyar kormány megállapodott a 

szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik 

kivonulásukat Budapestről... A magyar kormány tárgyalásokat 

kezdeményez a Magyarországon állomásozó szovjet haderők 

visszavonásáról..." 

Ha ez a program október 23-án vagy 24-én hangzik el, az országra 

nyugalom telepedhetett volna. Október 28-án azonban már nagyon is 

kérdés volt: vajon a nép valóban szocialista körülmények között képzeli el 
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további életét? Pedig Nagy Imrének már komoly és szervezett értelmiségi 

bázisa is volt. Az ELTE Jogi Karán megalakult a Magyar Értelmiség 

Forradalmi Bizottsága, az Írószövetség, a MUOSZ, az Egyetemi 

Forradalmi Diákbizottság, a NEKOSZ, a Petőfi Kör összefogásából. De 

még aznap este a Petőfi Akadémia őrsége rá-lőtt egy forradalmárokat 

szállító tehergépkocsira. Az incidens több halálos áldozattal járt. Es sorra 

alakultak ezen a napon is az új szabadságharcos csoportok. A harcoló 

Magyarország nem hitt a kormánynak, nem akart szocialista 

Magyarországot. S ezt az ellentétet október 28-a sem oldotta fel. 

Október 28-a a megmaradt politikai feszültségek ellenére mégis óriási 

jelentőségű volt. Ha zökkenőkkel, feszültségekkel, ellentmondásokkal is, 

de megindult a konszolidációs folyamat, s kezdett körvonalazódni az új, a 

réginél sokkal demokratikusabb államstruktúra is. Ha az október 23-29. 

közötti időszakot a harc hetének tekintjük, az október 29.-november 3. 

közötti hét ellentmondásokkal teli, de mégiscsak a konszolidáció, a békés 

fejlődés hete volt. 

Szerov október 28-i, Mikojánnak küldött jelentése pontosan tükrözte ezt 

a helyzetet: 
„Azoktól az ügynököktől, akik kapcsolatban állnak a felkelőkkel, olyan 

jelzések érkeztek, hogy kételyeik vannak a további ellenállást illetően. A 
legaktívabb részük a harc folytatása mellett van, azzal, hogy ha azt fel kell 
függeszteni, akkor egy időre feltétlenül meg kell őrizni a fegyvereket, hogy 
a meg felelő pillanatban újra fel lehessen lépni." 

Ennek az utóbbi koncepciónak volt a legjelentősebb képviselője 

Pongrácz Gergely. 

Szerovisak pontos értesülései voltak a Münnich Ferenc vezette 

belügyminisztériumból is: „A provokáció elkerülése végett az államvédelem 

munkatársait rendőrruhába öltöztették át." 

A fegyvert tehát a »héják« támogatói sem kívánták letenni, s ebben 

segítségükre volt a Nagy Imre-kormány belügyminisztere, Münnich Ferenc is. 

Szerov másnapi jelentése is figyelemre méltó információkat tartalmazott: „...A 

lakosság élesen a kommunisták ellen van hangolva." S egy másik információ: 

„Orbán, a BM karhatalmi alakulatok parancsnoka, közölte tanácsadónkkal, 

hogy összegyűjti tisztjeit és megkísérel velük áttörni a Szovjetunióba." 

Jelezte az országot fenyegető szovjet veszélyt Mikoján és Szuszlov október 30-i 

távirata Moszkvába: „Azt javasoljuk, utasítsák a honvédelmi minisztert, hogy 

állítsa le a csapatok küldését Magyarországra, és folytassa összpontosításukat 

szovjet területen... Úgy gondoljuk, Konyev elvtársnak haladéktalanul 

Magyarországra kell jönnie." A színfalak mögött tehát fontos dolgok sora 

történt. Ezek közül talán a legfontosabb volt, hogy az Akadémia utcában Kádár, 

Kiss Károly, Szántó Zoltán, Münnich Ferenc megállapodott Szuszlovval és 

Mikojánnal, hogy valamilyen formában újjászervezik az ÁVH-t. A párt 

hadserege a bukás pillanatában tehát megkezdte az új életre való felkészülést. 
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A nép - s a Nagy Imre-féle vonal - viszont megkönnyebbülhetett. Az éjszaka 

folyamán, repülőgépen a Szovjetunióba szállították a legkompromittáltabb 

kommunista vezetőket, köztük Gerő Ernőt és Hegedűs Andrást. Tyihonov is 

eltávozott az országból, október 30-án Malasin is kitelepült törzskarával a HM -

ből, igaz, csak a közeli tököli szovjet bázisra. 

Nagy Imre - végre megszabadulva baloldali ellenfeleitől - a pártközpontból a 

Parlamentbe költözött, jelezvén ezzel, hogy a párt hatalmi funkciója mellett az 

állam is önálló hatalmi funkcióra tör. A forradalmi erők pedig tovább 

szerveződtek, tovább erősödtek. Jó néhány, eddig önállóan működő 

szabadságharcos csoport a Corvin köz parancsnoksága alá helyezte magát. Az 

egyesülések után a Corvin közhöz minimum 1200 szabadságharcos tartozott. S 

megelőzve a várható kormánydöntést: szervezkedni kezdtek a nemzetőr 

alakulatok. 

Október 30-án történt a forradalom és szabadságharc egyik legel-

lentmondásosabb eseménye, a Köztársaság téri pártház ostroma. Tény, hogy 

napokkal előbb elkezdődött a kerületi pártházak elfoglalása, hiszen a 

szabadságharcosok világosan tudhatták, hogy a párt-házak potenciálisan a 

változásokat akadályozni kívánó kommunisták centrumaivá válhatnak. Hogy 

egy forradalom nem tűrheti a rossz emlékű Köztársaság téri pártházat, az 

várható volt. 

A pártházat ávósok védték. Az események hatására a pártház erősítését már 

24-én megkezdték. Október 28. után az ÁVH illegitim szervezetté változott. 

Elvárható lett volna tehát az ávósok távozása. Ehelyett az MDP vezetői a 

Köztársaság teret szemelték ki a kommunista munkásőrség megszervezésének 

központjává, az ott lévő ávó-sokat pedig rendőrruhába öltöztették át, akkor, 

amikor egy egész ország tiltakozott az átöltöztetések ellen. Kádár, Münnich és 

társai te-hát súlyos politikai hibát követtek el, amikor egy figyelem közép-

pontjában lévő épületet még frekventáltabb állapotba helyeztek 

A pártházat védő ávósok pedig továbbra is arrogánsan viselkedtek az utcával 

szemben. A felkelők járőrei többször elhaladtak az épület környékén, s az ávó 

nemegyszer foglyokat ejtett közülük, amiről a szabadságharcosok természetesen 

tudomást szereztek. Egy hete folyt Magyarországon a rabszabadítás, annál 

felelőtlenebb dolgot tehát nehéz elképzelni, mint amit a Köztársaság tér védői az 

újabb fogolyejtéssel elkövettek. Híre járt annak is, hogy a pártház alatt 

pincebörtön van, s ott rabokat őriznek. Ez az akkori hír még néhány mai 

értékelésben is úgy szerepel, mint tudatosan terjesztett provokációs hír. Csak azt 

nem lehet tudni, hogy miért? 

Országszerte sorra estek el október 24-t61 a BM megyei főosztályai, s a 

tüntetők nemegyszer találkoztak földalatti pincékkel, megkínzott rabokról 

készült fotókról stb. Az, hogy ilyen pincerendszer működhet a valaha 

nyilasközpontként funkcionált épület alatt, nem tartozott egészen a fantáziák 

birodalmába. S nem szívesen beszélünk arról sem, hogy a Köztársaság tértől 

nem messze, a Csokonai utcában valóban volt egy ÁVO-s épület, s ide 
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nemegyszer a lakosság szeme láttára hurcoltak be teherautónyi embert. A 

felzaklatott időben egyáltalán nem volt elképzelhetetlen, hogy egy ilyen 

pincesor a Köztársaság tér alatt is van. 

A kádári propaganda és történetírás évtizedeken keresztül hangoztatta, hogy a 

Köztársaság tér elleni támadás tudatos provokáció volt. Aki ismeri a kádári 

időszak megtorló pereit, pontosan tudja: Kádárék minden lehetőséget 

megragadtak arra, hogy az ellenforradalom szervezettségét perekkel is 

bizonyítsák. Több mint feltűnő, hogy sem Parlament előtti pert, sem 

Köztársaság téri pert nem tudtak kreálni. Illetve a Köztársaság téri pert 

lefolytatták, a vádlottnak Fáncsik Györgyöt szemelték ki. Kádárék folyamatosan 

kérték az odaültetett megbízottaiktól, hogy tudósítsanak a tárgyalóterem han-

gulatáról. Végül a Fáncsik-pert sem tudta felhasználni Kádár propa-

gandagépezete a maga céljaira. Maradt a máig tartó kommunista mítosz a 

kegyetlenségekről, s a történet lebegtetése. Hogy a lumpen elemek által 

elkövetett kegyetlenségeket mi előzte meg, arról kevés szó esik. 

Október 30-án szűnt meg az egypártrendszer, s az új kormányban már helyet 

kaptak a volt történelmi pártok képviselői is. Ennek folyományaként Nagy Imre 

létrehozta a szűk kabinetet. Hangot váltott a Kossuth Rádió is, megszületett a 

Szabad Kossuth Rádió, ezzel belépve a már régebben működő szabad rádiók 

közé. Ezen a napon jött létre az új rendfenntartó szervezet Király Bélával az 

élen, a Forradalmi Karhatalmi Bizottság, amelynek kebelén belül funkcionált 

volna az új Nemzetőrség is. 

S ezen a napon a Corvin közi forradalmi centrum mellett létrejött a Széna téri 

centrum is. A Széna tér első embere Szabó bácsi maradt, a főparancsnok-

helyettes Fónay Jenő lett, s fontos szerephez jutott Ekrem Kemál és Bán Róbert 

is. 

Október 31-én Budapest népe örömmel konstatálhatta, hogy a fővárost 

elhagyta az utolsó szovjet páncélos is. Létrejött a Forradalmi Hon-védelmi 

Bizottmány, a Budapesti Karhatalmi Parancsnokság, és tovább folyt a 

szabadságharcos csoportok koncentrációja. A nap nagy eseménye volt az MDP 

feloszlatásának és az új párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt 

megalakulásának a bejelentése. 10 órakor a rádió bemondta: „Mindszenty 

József bíboros hercegprímás, akit kedden a győztes forradalom kiszabadított 

rabságából, ma reggel 8.55-kor budai lakásába érkezett." 

Délután a Parlament előtt Nagy Imre perdöntő beszédet mondott:  

„Ismét hozzátok szólok, magyar testvérem, meleg, forró szeretettel! Ez a 

forradalmi harc, aminek ti hősei voltatok, győzött. Ezek a hős napok hozták létre 

nemzeti kormányunkat, amely népünk függetlenségéért és szabadságáért fog 

harcolni. Nem tűrünk semmi beavatkozást a magyar belügyekbe! Az 

egyenjogúság, a nemzeti szuverenitás és a nemzeti egyenjogúság alapján állunk! 

Politikánkat szilárdan a magyar nép akaratára építjük. Kedves Barátaim! 

Szuverenitásunk és függetlenségünk első napját éli. Rendkívül nagy akadályokat 

hárítottunk el utunkból. Rákosi és Gerő bandáját kiűztük az országbóI. 
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Bűneikért felelni fognak. Megpróbáltak engem is bemocskolni. Azt a hazugságot 

terjesztették, hogy én hívtam be az orosz csapatokat az országba. Ez alávaló 

hazugság. Az a Nagy Imre, aki a magyar szuverenitás, a magyar szabadság és a 

magyar függetlenség harcosa, nem hívta be ezeket a csapatokat, ellenkezőleg. Ő 

volt az, aki visszavonulásukért harcolt. 
Kedves Barátaim! A mai napon megkezdtük a tárgyalásokat a szovjet csapatok 
kivonására az országból, a Varsói Szerződésből reánk háramló kötele-
zettségeink felmondásáról. Egy kis türelmet kérünk azonban tóretek, azt hi-
szem, az eredmények olyanok, hogy ezt a bizalmat megadhatjátok. 
Kedves Barátaim! Álljatok mellénk, támogassatok bennünket az élet hely-
reállításában, az alkotó munka megindításában. Azt szeretnénk, hogy a népnek 
nyugalma és békéje legyen, bizalma a jövőben. Kérünk titeket, bízzatok a 
kormányban, teremtsetek rendet és nyugalmat, hogy széles, demokratikus 
programunkat megvalósíthassuk. Éljen a független, szabad, demokratikus 
Magyar Köztársaság! Éljen a szabad Magyarország!" 

Fantasztikus utat járt be tíz nap alatt Nagy Imre. Az október 23-i habozó 

beszédet elmondó Nagy Imre pályája csúcsára ért. Ez a beszéd valóban ígéret 

volt. Itt már szó sincs a szocializmus építéséről, itt a miniszterelnök az emberi 

boldogulás feltételeiről s a hozzá szükséges politikai feltételekről beszélt. Nem 

lehet nem észrevenni, hogy október 23-tól október 31-ig - beszédei a 

bizonyítékok rá - szívósan, lépésről lépésre haladt a maga útján. Nem hagyta 

magát befolyásolni radikális barátaitól sem, akik a politikai körülményeket 

figyelmen kívül hagyva kényszeríteni akarták a fontolva haladót a gyorsabb ro-

hanásra. Nem hallgatott rájuk - ott hagyták. Nem bízott benne az utca, nem 

bíztak benne - tétovának tartva őt - barátai. Támadták és a szocializmus ügyének 

elárulójának tartották baloldali ellenfelei. S most itt állt a téren, s beszámolhatott 

róla, hogy az ország a legjobb úton halad az új pályán. Most már csak a 

szovjetek bizalmát kellene biztosítani. 

Október 30-án úgy tűnt, még „teljes volt" a szovjet bizalom. Moszkva lenyelte 

a magyar békát? Zsukov délelőtt még azon az ál- 

lásponton volt: „A csapatokat ki kell vonni Budapestről; ha szükséges, Ma-

gyarországról is. 

Hruscsov: Kádár jól viselkedik... A magyar államvédelmisták csapatainknál 

vannak." 

Délután megszólalt a Kínai Kommunista Párt nevében Liu Sao Csi: Ismerteti 

a KKP KB véleményét, amely szerint „Magyarországon és Budapesten kell 

maradniuk". 

Hruscsov: „Két út van. 

A háborús: a megszállás útja. 

A békés: a csapatok kivonása, tárgyalás." 

Hruscsov ezután megkezdte tárgyalásait a szovjetizált országok vezetőivel, hogy 

tisztázza a magyarországi beavatkozás feltételeit. Először Bresztben találkozott 

többek között Gomutkával, s a végén Titóval Brioni szigetén. Az október 31-i 

moszkvai KB-ülésen Hruscsov már az új helyzetet ismertette:  
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„Felül kell vizsgálni az értékelést, a csapatokat ne vonjuk ki Magyarországról és 

Budapestről, kezdeményezően lépjünk fel a rend helyreállítása érdekében 

Magyarországon. Ha kivonulnánk Magyarországról, az felbátorítaná az 

amerikai, angol és francia imperialistákat. Ezt gyengeségünknek fognák fel és 

támadásba lendülnének. A (ki-vonulással) pozícióink gyengeségét 

demonstrálnánk Pártunk ez esetben nem értene meg bennünket. Egyiptomon 

felül odaadnák nekik Magyarországot is... Ideiglenes Forradalmi Kormányt kell 

alakítani (Kádár vezetésével). Mégis az a legjobb, ha helyettes lesz. Münnich 

legyen a miniszterelnök, a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter... Ha Nagy 

beleegyezik, vegyük be miniszterelnök-helyettesnek.... nagy háború nem lesz." 

Kommunista történészek állították negyven éven keresztül - s ennek a 

koncepciónak ma is vannak hívei -, hogy a szovjet beavatkozás egyik döntő oka 

a Köztársaság téri „vérengzés" volt, s a pártházak elleni ostromok. Láthatjuk, a 

Köztársaság térről szó sem esett. A szovjet vezetők két napon belül az 

egymással ellentétes döntéseket - kivonulás, megszállás - egyforma 

meggyőződéssel ideologizálták meg. Álláspontjuk változásában a döntő a kínai 

álláspont volt, amely beavatkozást sürgetett. 

Ebben a „játszmában" Nagy Imre is csak egy perifériális helyen álldogáló 

gyalogfigura volt. Ha végigasszisztálja az új szovjet be-avatkozást, akár még 

miniszterelnök-helyettes is lehet - vélte az „etikus" politikus Hruscsov. 

Mikoján másnap még megpróbálta a lehetetlent: „Várjunk 10-15 napot, 

támogassuk ezt a kormányt." Bulganyin válasza: „Megváltozott a nemzetközi 

helyzet. Ha nem hozunk intézkedéseket, elveszítjük Magyarországot." 

November 1-jén, immáron a megszállás előkészítéseként, a szovjet csapatok 

elfoglalták a magyar repülőtereket, a szovjet csapatok folyamatosan érkeztek 

magyar területre. A Nagy - kormány kidolgozta Budapest védelmi tervét, a 

parancsnok Márton András ezredes lett. A jugoszláv diplomaták krízishelyzet 

esetén felajánlják a magyar vezetőknek a politikai menedéket a jugoszláv 

követségen. Sorra jelennek meg közben Budapesten az új lapok, amelyek már 

egy-egy párt érdekkörébe tartoztak. A szabadságharcosok tovább folytatták 

erőinek koncentrációit. Szövetségre léptek egymással a Baross tér környéki 

szabadságharcosok, s vezetőjüknek Nickelsburg Lászlót fogadják el. Közben a 

Corvin közben új parancsnokot választottak a hajthatatlan antikommunista 

Pongrácz Gergely személyében. 

19.50-kor Nagy Imre bejelentette Magyarország semlegességét. Moszkvában 

Sepilov felszólalása zárja az újabb ülést, a kommunista vezetőkkel tárgyaló 

Hruscsov jelenléte nélkül. Sepilov így szólt: 
„Ha nem lépünk erélyesen a cselekvés útjára, Csehszlovákiában is széthullik a 
dolog." 

A szovjet vezetők szerint immáron a magyar helyzet kezelésén áll vagy bukik 

a csatlós államok sorsa is. 
22 órakor közvetíti a rádió felvételről Kádár beszédét, aki ekkor már útban 

volt a Szovjetunió felé. „Munkások, parasztok, értelmiségiek... - fejezte be 
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Kádár a beszédét - minden erővel, a kormányzat meg-szilárdításával küzdjük le 
a fenyegető ellenforradalom és a külső beavatkozás veszélyét. Népünk vérével 
bizonyította, hogy rendületlenül támogatja a kormánynak a szovjet erők teljes 
kivonására irányuló követelését. Nem akarunk tovább függőséget. Minden 
becsületes hazafihoz szólunk: fogjunk össze a magyar függetlenségért, a magyar 
szabadság diadaláért. A Magyar Szocialista Munkáspárt intéző bizottsága." 

Kérdés, minek lehet nevezni ezt a kádári pálfordulást? Internacionalista 

szilárdságnak vagy egyszerűen árulásnak? 

November 2-a és 3-a a kétségbeesés és a reménykedés jegyében telt el. Sorra 

érkeztek a hírek a szovjet csapatok folyamatos beözönléséről. Nagy Imre hiába 

kért tájékoztatást a szovjet nagykövet Andropovtól, a sokat próbált diplomata 

folyamatosan hazudott a magyar miniszterelnöknek. Reggel megjelent az új párt 

új lapjának, a Nép-szabadságnak az első száma, Haraszti Sándor 

főszerkesztőségében. Közben folytak a különböző delegációk összeállításai. 

Küldöttséget szándékoztak indítani Varsóba, hogy a Varsói Szerződésből való 

ki-válás feltételeiről tárgyaljon a ...magyar kormánydelegáció a Szovjet-unióval 

és a társországokkal. Összeállítják az ENSZ közgyűlésre küldendő delegáció 

névsorát is. A névsor kétségbeejtő és megmosolyogtató. Egyszerre hagyná el az 

országot a négy legfontosabb politikus: Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kéthly Anna 

és Kovács Béla. 

A délelőtt folyamán összeállították a szovjet csapatkivonásokról tárgyaló 

magyar kormánydelegációt is. Délután Kádár és Münnich után szökött Apró 

Antal, Kiss Károly, Marosán György és Nógrádi Sándor. A nap folyamán újabb 

szabadságharcos csoportok szerveződtek. 

A HARMADIK NAGY IMRE-KORMÁNY 

November 3-án megalakult az utolsó független magyar koalíciós kormány. 

Maléter Pált nevezték ki honvédelmi miniszternek Mindszenty hercegprímás 

rövid sajtótájékoztatót tartott. Nagy Imre diplomáciai úton Visinszky lengyel 

bíboroshoz fordult, hogy bírja rá a magyar hercegprímást a kormány iránti 

lojalitásra. Délben megkezdődtek a Parlamentben a magyar-szovjet 

csapatkivonási tárgyalások. 

Este nyolc órakor a hercegprímás a rádióban beszélt. 22 órakor megkezdődött 

Tökölön a szovjet csapatkivonásokról tartott tárgyalások második fordulója. 

Nem sokkal utána Szerov és néhány magyar ÁVH-s vezető Letartóztatta Maléter 

Pált, Erdei Ferencet, Kovács Istvánt és Szűcs Miklóst. Hajnalban pedig 

megindult a második szovjet invázió a főváros és az ország ellen. 
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A FORRADALOM LEVERÉSE 

1956. november 4-én hajnali 5.20-kor a korán kelő magyar állampolgárok 

riadtan hallhatták a Kossuth Rádióban: „Figyelem, figyelem! Figyelem! 

Figyelem! Figyelem! -- Nagy Imre a Magyar Népköztársaság Mi-

nisztertanácsának elnöke szól a néphez! 
Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke! 

Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak a fővárosunk ellen azzal a 
nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus 
kormányt. 

Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország 
népével és a világ közvéleményével!" 

Nagy Imre utolsó beszéde nem fedte pontosan a történelmi valóságot. 

Csapataink nem álltak harcban, tűzparancs nem volt. Ismét csak és egyedül a 

»mezítlábas forradalom« harcolt. A Corvin köz, a Széna tér, a Baross tér, a 

Práter utca, a Schmidt Kastély... A Pongrácz Gergelyek, az Angyal Istvánok, a 

Szabó bácsik vették fel a harcot a szovjet ármádia ellen. A honvédség tudta, 

hogy '56 nem katonai kérdés, ellenállásra a hadseregnek senki nem adott 

parancsot. 

Kirov szovjet hadtörténész a következőket írja a szovjet politikusok és 

katonai vezetők » nem lesz nagy háború« koncepciójának megvalósulásáról: 

„Ebben a véres háborúban a szovjet csapatok az alábbi veszteségeket 

szenvedték el: 640 fő - 85 tiszt és 555 sorkatona - meghalt, 1251 fő - 114 tiszt és 

1137 sorkatona és tiszthelyettes - megsebesült, 5 tiszt, 13 tiszthelyettes és 49 

sorkatona nyomtalanul eltűnt. Más okok következtében 2 tiszt, 2 tiszthelyettes és 

11 sorkatona életét vesztette. A szerző számításai szerint az elesettek, 

megsebesültek és nyomtalanul eltűntek száma 1982 fő." 

Malasenko, a Különleges Hadtest törzsfőnöke más adatokat ad meg: „Az 
1956-os hadműveletekben a szovjet csapatok jelentős veszteséget szenvedtek. A 
2170 fős veszteségből 670-en elestek, 1500-an megsebesültek... Nagy 
veszteségek érték a magyar lakosságot. Csak Budapesten több mint 2000 ember 
meghalt, 12 000 megsebesült. Körülbelül kétszázezren elhagyták hazájukat. 
Mindez azt mutatja, hogy az elmúlt események a magyar és a szovjet nép 
számára egyaránt tragikusak voltak." 

Tegyük hozzá: forradalmunk és szabadságharcunk büszkeségünk és gyászunk 
forrása. Büszkeségünké, mert a magyar nép cselekedetei 1956. október 23. és 
november 4. között csak történelmi léptékkel mérhetők. 
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II. RÉSZ 

A FORRADALOM LEVERÉSÉNEK 
ELŐZMÉNYEI 

A MOSZKVAI DILEMMA 

Még folytak a harcok a budapesti utcákon, amikor - 1956. október 26-án - 
először XII. Pius pápa tett hitet a magyar forradalom mellett, majd napvilágot 
láttak a nyugati kormányok üdvözlő nyilatkozatai is. A nagy kérdés persze az 
volt a szovjet vezetés számára, miként foglal állást Eisenhower, az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke. Meg kívánja e változtatni az USA a jaltai 
statusquót? A legfelsőbb szovjet vezetés - ha voltak is kétségeik Eisenhower 
elnök szándékait illetően - aggodalma nem sokáig tartott. Október 29-én 
Charles Eustis Bohlen, az USA moszkvai nagykövete hivatalosan is közölte, 
hogy kormányának semmilyen tervei sincsenek Magyarországgal, más szóval 
továbbra is érvényes: szovjet belügy minden, ami a Szovjetunió megszállta 
közép-kelet-európai térségben történik. Október 31-én megszületett az SZKP 
legfelsőbb vezetésében a Magyarország számára végzetes döntés. 

Az október 28-i Politbüro (Politikai Iroda) ülésén Hruscsov számolt be: 
„Kádár hajlik arra, hogy tárgyalásokat folytasson az ellenállási gócokkal... A 
munkások támogatják a felkelést (ezért akarják megváltoztatni az 
»ellenforradalmi felkelés« megjelölést)".  
Néhány fontosabb vélemény az elhangzottakból: Zsukov bejelenti: 
„Tartózkodnának az ellenállás egyet-len gócának [Corvin-köz] elfojtásától," 
Molotov így látta: „...Lassan-lassan kapituláció felé megy a dolog... Meg kell 
állapodni, meddig megyünk el az engedmények adásában." Bulganyin így 
aggodalmaskodik: „Kádár megingott. A legfontosabb, hogy Kádártól nagyobb 
határozottságot követeljünk." Zsukov: „Amikor a bevonulásról döntöttünk, 
másmilyen volt a helyzet. Politikai rugalmasságot kell tanúsítani. A KV-t 
rugalmasabb cselekvésre kell mozgósítani. Fegyveres munkásosztagokat kell 
szervezni. Csapatainkat harckészültségben kell tartani. Az ellenállás fő gócát el 
kell fojtani." 
Az újból felszólaló Hruscsov számukra két lehetséges megoldásról beszélt: „Az 

a kérdés, olyan lesz-e a kormány, amely velünk van, vagy olyan, amely nincs 

velünk, és kérni fogja a csapatok kivonását?... Milyen válaszok lehetségesek? 1) 

Bizottság alakítása, [amely] kezébe veszi a hatalmat (ez a legrosszabb variáns), 

amikor mi [a szöveg megszakad]. 2) Meg-tartani ezt a kormányt. A kormány 

megbízottait elküldeni vidékre. Platformra van szükség. Esetleg felhívást 

[intézni] a lakossághoz, a munkásokhoz, parasztokhoz, értelmiségiekhez... 3) 

Nem kellene-e a kínaiaknak, bolgároknak, lengyeleknek, cseheknek, 

jugoszlávoknak felhívást intézniük a magyarokhoz? 4) Erélyesen leverni a 

felkelők fegyveres erőit." 

A négy variáció között - amelyből végül » a legrosszabb variáns«, (a 

bizottság alakítása, vagyis a Kádár-kormány létrehozása valósult meg - ekkor 

még szerepelt a Nagy Imre-kormány »megtartása« , méghozzá a október 28-i 

nyilatkozat mellett, mert »Nincs más kiút«. 
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Az októberi ülésén a szovjet kormánynyilatkozat megfogalmazása volt az 

első számú kérdés. Hruscsov beszélt „a csapatoknak a népi demokratikus 

országokból való kivonásáról... azon országok véleményének fi-

gyelembevételével, amelyben csapataink ott tartózkodnak". Molotov, aki 

közismerten keményvonalas volt: „Ma meg kell írni a felhívást a magyar 

néphez, hogy haladéktalanul kezdjünk tárgyalásokat a csapatok kivonásáról". 

Sepilov és Zsukov egyaránt a „széles körben elterjedt szovjetellenes 

hangulatról" beszélt. A kormánynyilatkozat kérdésében Hruscsov még 

hozzátette: „[Szóljunk] a párt és az MDP KV, valamint a kormány 

támogatásáról. Nevezzük meg Nagyot és Kádárt." A kormánynyilatkozat utolsó 

három bekezdéséből azonban kimaradt Nagy Imre és Kádár János neve. 

Az október 31-i ülés résztvevői előtt Hruscsov ismertette a Magyarországgal 

kapcsolatos - most már nem alternatívákban fogalmazott - döntés tervezetét. E 

szerint: „Felül kell vizsgálni az értékelést, a csapatokat nem vonjuk ki 

Magyarországról és Budapestről, kezdeményezően lépjünk fel a rend 

helyreállítása érdekében Magyarországon. Ha kivonulnánk Magyarországról, 

ez felbátorítaná az amerikai, angol és francia imperialistákat. Ezt 

gyengeségünknek fognák fel és támadásba lendülnének." Ez volt tehát az 

Eisenhower-üzenet (hogy ti. az USA nem tekinti potenciális szövetségesnek a 

kelet-európai térség államait) olvasata Moszkvában. „...Megbeszélni Titóval, 

tájékoztatni a kínai elvtársakat, a cseheket, románokat, a bolgárokat. Nagy 

háború nem lesz." Malin feljegyzése szerint: „Egyetértenek: Zsukov, Bulganyin, 

Molotov Kaganovics, Vorosilov, Szaburov." 

Aligha hihetjük, hogy a 28-i állásponthoz képest ellenkező irányba fordult, s 

a legrosszabb variánsnak minősített keményvonalas »megoldás« egyedül 

Hruscsov agyában született meg azon a „magányos, álmatlan hajnalon", 

amelyről Hruscsov emlékirataiban megemlékezett. Tény, hogy ez ideig nem 

ismerünk olyan írásos dokumentumot vagy vallomást, amely Hruscsov 

álláspontjának gyökeres, keményvonalas megváltozásához vezetett. A 

birodalmi presztízs védelme mint szempont kétségtelen nem elhanyagolható, ez 

azonban önmagában - az Eisenhower-üzenet nélkül - nem indokolja a 31-i for-

dulatot. Az USA első emberének állásfoglalása tette lehetővé ugyanis a 

kockázatmentes agressziót, vagy ahogy Hruscsov azt fogalmazta: „Nem lesz 

nagy háború." 

A szabad kezet kapott Hruscsov - mit sem törődve a viharos idő-járással - 

Brioni szigetére repült Tito jugoszláv elnökhöz, hogy megtárgyalja a 

magyarországi szovjet invázió dolgát „az előre kidolgozott hadműveleti terv 

alapján". Mindez persze nem zavarta a szovjet kormányt abban, hogy október 

30-án kormánynyilatkozatban tegyen 
hitet „a Szovjetunió és a többi szocialista országok közötti barátság és 
együttműködés fejlesztésének és további erősítésének alapelveiről". 
Az egykori újságolvasót persze az a mondat ragadta magával, hogy „a szovjet 

kormány kész tárgyalásokba bocsátkozni a Magyar Népköz-társaság 
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kormányával és a Varsói Szerződésben részt vevő más államok kormányaival a 

szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról". Sokan hajlamosak voltak 

ebből a nyilatkozatból - még a kevésbé naiv olvasók is - egyfajta szovjet ígéretet 

látni az önállóság elismerésére, a fegyveres intervenció elmaradására. Pedig a 

lényeg az utaló mondatban volt: 
„A népi demokratikus Magyarország szocialista vívmányainak védelme az adott 
pillanatban a munkások, parasztok, az értelmiség és az egész dolgozó magyar 
nép legfőbb és szent kötelessége." Aki ismerte a szovjet szóhasználatot - vagy 
akár csak az elmúlt 12 év kommunista közéleti zsargonját -, az előtt világos 
lehetett, hogy szó sincs itt a szovjet haderő visszavonásáról. Amikor az idézett 
szovjet kormánynyilatkozat napvilágot látott, orosz nyelven már fogalmazták a 
Kádár-kormány november 4-én közzétett felhívását, és elkészült az a parancs is, 
amely mozgásba hozta a szovjet hadigépezetet, az október 31-i politikai 
döntésnek megfelelően. 

A» FORGÓSZÉL «HADMŰVELET 

1956. november 4-én hajnalban 4 óra 15 perckor „a szovjet csapatok 

megkezdték hadműveletüket a rend megteremtésére és a népi demokratikus 

hatalom helyreállítására Magyarországon", jelentette Zsukov marsall. A 

Magyarország elleni hadművelet a szovjet hadvezetés dossziéiban „Forgószél 

hadművelet" fedőnéven szerepelt. A szovjet egységek és a hozzájuk csatlakozott 

magyar - ÁVH-s - egységek országszerte elfoglalták a stratégiailag fontosnak 

ítélt pontokat. A szovjet alakulatok tüzérségi támadást intéztek a honvédség 

laktanyái ellen - a támadásnak 186 halottja és 137 sebesültje volt -, 

lefegyverezték a magyar katonákat. A támadás megindulása után a szovjet erők 

birtokba vették a magyar Parlamentet. 

Nagy Imre - aki rádión keresztül eredménytelenül szólította hivatalába a 

Tökölön tartózkodó Maléter Pál honvédelmi minisztert és a katonai küldöttség 

tagjait -, reggel 6 és 8 óra között a jugoszláv nagykövetségre menekült. Itt 

keresett menedéket Donáth Ferenc, Losonczy Géza, Lukács György, Szántó 

Zoltán - valamennyien az MSZMP Intéző Bizottságának tagjai, Fazekas György, 

Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Rajk Lászlón, Szilágyi József, Tánczos Gábor, 

Ujhelyi Szilárd, Vas Zoltán - valamennyien kommunista politikusok. Bibó 

István és Tildy Zoltán minisztereket, valamint Mindszenty József bíborost, 

Magyar-ország nemrég kiszabadított hercegprímását a Parlament épületében érte 

a szovjet támadás. Mindszenty az amerikai nagykövetségre menekült, Tildy 

Zoltán is eltávozott az országgyűlés épületéből. Egyedül Bibó István maradt - 

november 6-ig ő képviselte a törvényes magyar kormányt. Amíg a szovjet 

lövegek Budapestet lőtték, Bibó kiáltványt fogalmazott: „...A világ színe előtt 

visszautasítom azt a rágalmat is, mintha a dicsőséges magyar forradalmat 

fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be; a harcban osztály- és 

felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép..." Jelen voltak persze 

mások is a Parlamentben. Ezt Andropov nagykövet jelentéséből tudjuk: „Azt 
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követően, hogy csapataink bevonultak Budapestre, sikerült kapcsolatot 

teremtenünk Dobi [István], Rónai [Sándor], Kristóf [István], Pongrácz [Kálmán] 

és más elvtársakkal. Valamennyien a helyszínen tartózkodtak, amikor csapataink 

megszállták a Parlament épületét. Dobi és Rónai azt mondták, hogy ők és a 

többi elvtárs szeretnének azonnal munkához látni, de nem merik ezt megtenni, 

mert nem tudják mivel kezdjék, s félnek, hogy hibákat találnak elkövetni. 

Kádárral, Apróval és Münnichhel nincs kapcsolatuk. A kapcsolathiány ma 

általában erősen éreztette hatását barátainknál". 

A »többi elvtárs« - a honvédelmi minisztériumban tartózkodó Janza Károly 

altábornagy, Uszta Gyula, Váradi Gyula, Kovács Imre vezérőrnagyok - 

megtiltotta a magyar csapatoknak az ellenállást. 

Miközben a szovjet erő egyszerre csapott le az országra, Kádár János és 

Münnich Ferenc egyelőre csak Szolnokig jutott. Kádár János a november 4-i 

szolnoki nyilatkozatban bejelentett hatalomátvétel első óráiban már a szovjet 

fegyveres erőket felváltó, az új hatalomhoz hű fegyveres erő megszervezésére 

törekedett, amely alkalmas biztosítani az idegen szuronyokkal megszerzett - s 

ezért legitimitást nem élvező - vazallusuralmat. Kádár János az MSZMP 

Ideiglenes Intézőbizottsága előtt - 1956. november 11-én - ezt így fogalmazta 

meg: 
„Személyes benyomásom, hogy a Szovjetunió csak kötelességből tette meg azt, 
amit tett. Egy bizonyos idő múlva amúgy is le kell ülni tárgyalni a szovjet 
csapatok kivonásának kérdéséről, s ami a perspektívát illeti, nem kétséges, hogy 
előbb-utóbb ki kell vonni Magyarország területéről őket. Ehhez kell a saját erő." 

A szovjet csapatok természetesen nem „kötelességből tették meg azt, amit 

megtettek", sokkal inkább a Szovjetunió államérdeke szerint kaptak parancsot a 

beavatkozásra. A fantázia világába tartozik az a felvetés is, hogy Kádár János 

gondolataiban valóban megfordult-e a szovjet erők kivonásának lehetősége. Az 

1957. május 27-én aláírt - a szovjet csapatok » jogi helyzetéről« kötött - 

szerződés éppen ennek ellenkezőjét erősíti meg. A szovjet csapatok szuronyai 

azonban önmagában aligha oldhatták meg a hatalom tartós birtoklását, s 

különösen nem az ország pacifikálását. Ezért hangsúlyozta Kádár: „Kell a 

saját erő"! 

A Szolnokon megtartott első értekezleten már felmerült az ún. „forradalmi 

ezredek" szervezésének szükségessége, s a döntés nyomán megkezdődött a 

megyékben a kádári karhatalom életre hívása. 

A karhatalom köznyelvi értelemben olyan fegyveres testületet jelent, amely 

alkotmányos keretek között biztosítja egy ország (vagy önkormányzati egység) 

rendjét az egész társadalom érdekében, a törvényes hatalmat gyakorló civil 

szervek ellenőrzése mellett. Magyarországon az 1956-os forradalmat megélt 

nemzedékek számára azonban a karhatalom említése egészen mást jelent. A 

kádári propaganda az ún. fehér könyvekben, a pártsajtó hasábjain és a 

kommunista politikai szónoklatokban - évtizedek múltán a 

memoárirodalomban - a „törvényes rend helyreállítóinak" akarta láttatni a 

karhatalom tagjait, akik önként jelentkeztek szolgáltra, életük kockáztatásával 
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helyreállították a „szocialista rendet és törvényességet". A valóságban azonban 

más volt a helyzet. A pufajkába öltöztetett, vörös karszalagos, dobtáras 

géppisztolyokkal felszerelt egységek nyomában szerte az országban rettegés 

járt. Sortüzek véres emléke, megvert, megkínzott emberek jajgatása, a 

„házkutatott', feldúlt otthonokba beköltözött félelem némasága maradt utánuk. 

Legvisszataszítóbb tetteik napjainkban bírói megítélés alá kerülnek. Van 

jogerős bírói ítélet, amelyben emberiség elleni bűntettnek minősítették 

salgótarjáni akciójukat, s számos hasonló ügy még folyamatban van. 

A karhatalommal kapcsolatban csak egy dologban egyeznek meg az egykori 

résztvevők és a tetteiket elszenvedők: a nevük pufajkások. Így nevezték 

önmagukat, és így nevezte őket a lakosság. Ahhoz azonban, hogy a „saját erő" 

valóban - rövid idő alatt - rendelkezésre álljon, szükséges volt egy olyan 

központ megteremtése, amelynek országos áttekintése van az erők felett, és 

megfelelő hatalmi jogosítványokkal is rendelkezik a fegyveres erő 

megteremtésére. Kádár János, aki bizalmatlan volt a „legionárius szellem"- mel 

átitatott honvédtisztekkel épp úgy, mint a rendőrséggel szemben, az ún. 

erőminisztériumokat (ezek egyelőre romokban hevertek, s a minisztériumok 

élére nem neveztek ki minisztereket sem) egy kézbe. vonta össze. Így a 

Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, sőt az Igazság-

ügyminisztérium is Münnich Ferencnek - a Nagy Imre-kormány szökött 

belügyminiszterének - felügyelete alá került, aki Kádár kormányában a 

fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere lett miniszterelnök-helyettesi 

rangban. Most azonban - november 5-én - valójában ez a minisztérium sem 

létezett (sőt közjogi értelemben maga a kormány sem, hiszen Nagy Imre legitim 

kormánya nem mondott le, sőt még csak fel sem mentették!). 

A fegyveres erők szervezését - s ez különösen igaz a központi szervek 

parancsnoki beosztású tagjaira - csak azokkal a forradalom előtt is magas 

beosztásban volt tábornokokkal és tisztekkel lehetett megkezdeni, akik a 

forradalom napjaiban úgymond» helytálltak«, azaz maradéktalanul 

megkísérelték végrehajtani az MDP Katonai Bizottságának, illetve a fegyveres 

erőkkel rendelkező helyi pártvezetők parancsait. Ilyennek számított aszta Gyula 

vezérőrnagy - ekkor Budapesten tartózkodott -, aki november 5-én parancsot 

kapott, hogy utazzon Szolnokra, ahol átvette megbízatását a Katonai Tanács 

megszervezésére. 

 

Mit érdemes tudni a Katonai Tanácsról? Mi volt a személyi összetétele? 

Miben látjuk a legfontosabb feladatát a november 4-e utáni napokban, s később, 

amikor a hatalom kérdése eldőlt, és megszilárdult a kádári restauráció? 

Az öttagú Katonai Tanács közvetlenül a fegyveres erők miniszterének 

alárendeltségében működött, így elnöke - aki a hadseregparancsnoki teendők 

ellátására is megbízást kapott - a miniszter egyik helyettese volt. Uszta Gyula 

közvetlen alárendeltségében működött - hadseregparancsnok-helyettesi 

megbízással - Gyurkó Lajos vezérőrnagy. Gyurkó Lajos hatáskörébe utalták a 
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vidéki karhatalmi alakulatokat. 

A vidéki karhatalom mielőbbi megteremtése érdekében katonai vezetőket 

neveztek ki a megyék élére. Gyurkó Lajos emellett - mint a Tiszti Felülvizsgáló 

Bizottság elnöke - eltávolított minden tisztet a hadseregből, akit nem talált 

megbízhatónak. A Katonai Tanács alá-rendeltségében működtek a Honvédelmi 

Minisztérium és a Vezérkar szervei. Így ennek hatásköre kiterjedt a honvédségi 

hadosztályokra, ezredekre, a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alá-

rendelt alakulatokra, valamint a Honvédelmi Minisztérium egyéb szerveire és 

intézményeire. A Katonai Tanács alárendeltségében működött a Vezérkar 

Hadműveleti Osztálya. (Ide tartozott az 1., 2. és 3. karhatalmi ezred és az 

önállóan működő ún. Hodosán - csoport. Utóbbi még az októberi harcokban 

Budapesten különös kegyetlenségéről tanúságot tett Hodosán Imre őrnagy 

vezette kiskunhalasi 37. lövészezredből jött létre). A Katonai Tanács a 

hierarchia rendjében egy szinten állt - s ez együttműködési kötelezettséget 

jelentett - a fegyveres erők miniszterének belügyi helyettesével, Tömpe 

Istvánnal, aki a BM rendőri karhatalmi ezred, a Budapesti Rendőrfőkapitányság, 

a megyei rendőrkapitányságok, a Határőrség, valamint az említett szerveknek 

alárendelt kapitányságok és egyéb szervezetek felett rendelkezett. A Katonai 

Tanács tagjainak új beosztását 1956. november 13-án a Fegyveres erők 

miniszterének 01. számú parancsa tudatta mindazokkal, akiket illet. 

A Katonai Tanács tagja volt Ilku Pál vezérőrnagy - aki korábban a HM 

politikai csoportfőnök helyettese volt. Majd 1954-1956-ig Moszkvában végezte 

a Vorosilov Akadémiát és november 30-án tért haza. Ezután a hadsereg 

propaganda osztályvezetői (politikai csoportfőnök) teendőivel bízták meg. 

Ugrai Ferenc ezredes - 1945 után az MKP KV Katonai és Karhatalmi Osztálya 

munkatársa, majd hadtest-, végül hadosztályparancsnok volt a forradalom előtt - 

a hadsereg tüzérparancsnoka lett; 

Kovács Imre vezérőrnagy, a hadsereg frissen kinevezett törzsfőnöke a 

forradalmat megelőzően zászlóalj, majd hadtestparancsnok volt; 

Horváth Mihály vezérőrnagy az anyagtervezési osztály vezetésére kapott 

megbízást. 

Később - a karhatalmi ezredek megalakulása után - a Katonai Tanács tagja 

volt még Borbás Máté vezérőrnagy, a 2., Csémi Károly alezredes, az I. és Pesti 

Endre ezredes, a 3. karhatalmi ezred parancsnoka. 

Kikből állt Kádár karhatalma? A karhatalom biztos és minden parancsot 

vakon teljesítő tagjai a »feloszlatott légió« - az ÁVH - soraiból kerültek a 

»forradalmi ezredek« - be. 
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AZ ÁVÉHÁSOK SZEREPE A FORRADALOM 
LEVERÉSÉBEN 

„Egy apró ténnyel akarom még illusztrálni, hogy a szellem a belügyben nem 
kielégítő, hogy még ma is vidáman éneklik, hogy »Nem lehet az ÁVO-sokkal 
kikukoricázni!« Ezt a Belügyminisztérium klubjában is éneklik". Ezt a 
megállapítást nem kisebb személyiség tette, mint Münnich Ferenc, mégpedig az 

MSZMP Politikai Bizottsága (továbbiakban PB) 1957. december 10-én tartott 

ülésén. Münnich azt is megjegyezte, hogy „a 
Szabadsághegyen, ahol a rendőriskola van, a pártszervezetekbe egyetlen ÁVH-s 
sem került be. Ezekre fel kell figyelni és változtatni kell." 

Valami nincs tehát rendben az ÁVH egykori tagjai körül, akik a 

belügyminisztérium klubjában ÁVO-s nótával múlatják magukat ugyan, de a 

rendőriskola pártszervezete kiközösíti álcet. Valóban, mi lett a sorsa november 

4-e után a feloszlatott ÁVH tagjainak? Hogyan kezelte a »párt öklét« a kádári 

restauráció? 

Emlékeztetőül tekintsünk vissza 1953-ra. Az MDP Központi Vezetőségének 

1953. júliusi határozata alapján átszervezésre került sor a 

belügyminisztériumban is, ami elvileg érintette az ÁVH-t is. Gerő Ernő 1954. 

április 7-én kelt feljegyzéséből tudjuk, hogy a belügyminisztérium (BM) teljes 

létszámát (47 702 fő) összességében 3882 fővel csökkentették. Ez a 

létszámcsökkentés valójában az ÁVH megerősítését jelentette, ugyanis 

Létszámuk az eddigi 7501-ről 7574 főre emelkedett. A létszámemelkedés 

elsősorban a vidéki állománynál volt érzékelhető. Az átszervezés után 2518 

hivatásos államvédelmi beosztott tevékenykedett vidéken. Az ÁVH hivatásos 

állományát ebben az időben csaknem 36000 ügynök (besúgó) egészítette ki. Az 

ÁVH gépezetének rendelkezésére állt még a sorozott állományú Belső Karhata-

lom is. Ezeket a sorozott katonákat (a népnyelv „kiskatonák"-nak nevezte) - 

később nem egy politikai csúsztatásban szerepelnek - aligha lehet azonosítani 

őket az ÁVH hivatásos állományával. 

Az ÁVH-val szemben a forradalom alatt és után a társadalom minden rétege 

részéről igen negatív tömegindulat nyilvánult meg. A Belügyminisztérium II. 

Főosztálya által 1957. június 30-án összeállított eseménynaptár külön kiemelte 

azokat a megnyilvánulásokat, amelyek az ÁVH azonnali feloszlatását 

követelték. Mindez nem a véletlen vagy alaptalan előítélet műve volt. Az 

október 23-i események a rádiónál, de különösen a parlament előtti október 25-i 

vérengzés egységbe kovácsolta az írókat és munkásokat, a diákokat és a vidéki 

embereket az ÁVH kegyetlenkedései ellen. Az ÁVH persze korábban is félelem 

és közmegvetés tárgya volt. Maga Kádár János így fogalmazott 1956. november 

21-én az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága (IIB) ülésén: „Az államvédelmiek 

elleni tömegharag két forrásból származik... Saját hibájuk, hogy mindenfelé 

nyomoztak, szimatoltak, túlzások részesei voltak..." 

A Nagybudapesti Központi Munkástanács 1956. november 14-én határozatot 

fogadott el. Ennek 2) pontja így szól: „Tiltakozunk az ellen, hogy az ÁVH 
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tagjai az újonnan alakult karhatalmi szervekhez felvétessenek. Követeljük, hogy 

az új karhatalmi szerveket a forradalmi ifjúság, a magyar honvédség néphez hű 

fiaiból, a rendőrség és az üzemek dolgozóiból szervezzék meg. Az új karhatalmi 

szerv semmiképpen sem lehet párt, sem személyek érdekét védő alakulat. A 

Münnich féle katonatiszti nyilatkozat azonnal veszítse érvényét. Egyben 

elítélünk mindenféle önkényt." 

A munkásság képviselői a decemberi gyilkos sortüzek idején is 

megszólalnak: „Eger város üzemeinek megbízásából" 12 vállalat tiltakozott 

december 13-án, „hogy a jelenleg megszervezett karhatalomban a Rákosi - 

Gerő klikk-képviselői fegyvert kaptak". 

Mi történt tehát az ÁVH tagjaival a testületnek a Nagy Imre-kormány által 

történt feloszlatása után, addig, míg november 4-én újból megjelennek a 

rohamozó szovjet alakulatok előőrseiként, a vidéki pártbizottságok mellett 

megalakított » szabadcsapatokban«, majd a kar-hatalom (különösen a BM 

karhatalom) egységeiben? 

Az ÁVH október végi feloszlatását valójában akkor sem tekinthetjük a szó 

szoros értelmében vett feloszlatásnak (jogi értelemben jogutód 

nélkülimegszüntetésnek), ha tudjuk, hogy Nagy Imre miniszterelnök szándéka 

az ÁVH valóságos feloszlatására irányult. Nagy Imre ugyanis, mint azt a 

Snagovban írt „Gondolatok" című kéziratában kifejtette, » az ÁVH banditák« 

több mint egy évtizeden át „a rém-tettek sorozatát" követték el, „amelyek a 

magyar hazafiak ezreit köve-telték áldozatul". Minisztere, Münnich Ferenc 

azonban az elhatározást nem ilyen módon hajtotta végre. Szerov október 28-án 

az alábbiakat jelentette Mikojánnak: „Budapesten az új belügyminiszternél 

tartott értekezlet után újra dolgozni kezdtek a kerületi államvédelmi és rendőri 

apparátusok. Provokációk elkerülése végett az ÁVH-sokat rendőr-egyenruhába 

öltöztették." Az „átöltöztetéssel" azonban már nem lehetett átmenteni az ÁVH-t. 

Münnich ezért olyan értelmű utasítást adott, hogy az ÁVH egységei 

szervezetten menjenek át a szovjet alakulatokhoz - ami  a szovjet források is 

visszaigazolnak -, vagy vonuljanak illegalitásba (részben belföldön, részben 

Csehszlovákiában), s akik ezt nem tudják végre-hajtani, kérjék védőőrizetüket a 

börtönökben. Ez utóbbiról Nagy Imre épp úgy megemlékezett, mint a 

forradalom előtt letartóztatott Farkas Vladimir, volt áv. alezredes. 

Az ÁVH-sok börtönbe vonulásáról Nagy Imre így írt Snagovban: 

„A `Fehér Könyv' II. kötetében utalnak arra, számszerű adatokat is közölnek 
róla, hogy november 4-én mennyi letartóztatott személy, köztük sok kommunista 
és vezető funkcionárius, valamint több ezer ÁVO-s volt a budapesti börtönökben, 
akiket az ellenforradalmárok zártak be, hogy majd kivégzik őket. Ez a tények - 
nyilván szándékos - elferdítése. A budapesti fogházakban Iévő személyek zöme, 
beleértve az ÁVO-sokat is, biztonsági őrizetben voltak, amit a kormány rendelt 
el, és a belügyminiszter (Münnich) hajtott végre. Nyilvános felhívásban 
szólította fel a kormány az ÁVO-sokat, hogy bizton-sági őrizetük céljából saját 
érdekükben jelentkezzenek, ami meg is történt. Ezek voltak a fogházakban, 
ezeket `szabadította ki' a szovjet hadsereg." 



107 

 

A védőőrizetre kiadott intézkedést Farkas Vladimir a Markó utcai börtönben 

érte meg: „Október 30-ától a Markó utca kezdett megtelni ÁVH-sokkal. Nem 

akartam elhinni a börtönőröknek, hogy a kormány felhívásának eleget téve 

önként jelentkeznek őrizet bevételre, mert ígéretet kaptak, hogy törvényes 

felülvizsgálat fogja megállapítani, hogy mit tettek... November 4-én, több 

csendes nap elteltével újra fegyverzajra figyeltem fel... A dél-előtti órákban 

kinyitották a zárkám ajtaját, és az egyik börtönőr közölte, hogy újra visszajöttek 

a szovjet csapatok. Ezzel egyidejűleg a börtönépület-ben óriási zajt hallottam. 

Egyszercsak a nyitott zárkaajtón betódult több tucat ÁVH-s. Köztük nem egy 

ismerős arcot fedeztem fel, pld. volt gépkocsivezetőmet. Életem egyik 

legmegalázóbb és legszégyenteljesebb eseménye volt ez. Az ÁVH-sok sorra 

megnéztek engem, majd szótlanul kiléptek a zárkából, őket újabb és újabb 

csoport követte. Legalább 150-200 volt kollégám mustrált végig rövid idő alatt. 

Ők már tudták, hogy szabadulnak. Sosem fogom elfelejteni boldogságtól 

sugárzó arcukat." 

Magyar részről is hitelt érdemlő források bizonyítják, hogy a szovjet 

csapatok mellett a november 4-i hajnalon szintén megjelentek a pufajkát öltött 

ÁVH-sok Győrtől Szombathelyig, Debrecentől Miskolcig, s különösen 

Budapesten, ahol több száz fős alakulat várt bevetésre Piros Lászlóval az élen. 

Szűcs Miklós emlékirataiban beszámol arról, hogy a Maléter Pál vezette 

katonai küldöttség tököli letartóztatásakor - amelyet, mint ismeretes, Szerov 

altábornagy, a szovjet állambiztonsági szolgálat vezetőjének személyes 

vezénylete alatt a szovjet állambiztonsági szolgálat 8 altisztje hajtott végre - 

nemcsak Piros László volt belügyminiszter (korábban az ÁVH vezetője) tar-

tózkodott Malinyin tábornok főhadiszállásán, hanem több magas rangú ÁVH-s 

tiszt is. 
Kopácsi Sándor, a forradalmi Budapest rendőrfőkapitánya emlék-irataiban 

írja:; ,A déli óráktól a Belügyminisztériumból egymás után több magas rangú 
ÁVH-s tiszt hívott és a csábítás-fenyegetés széles skálájával próbált a szovjet 
oldalra átállítani... A szovjet csapatokkal érkező ÁVH-sok kiválóan segítették 
mestereiket. Szalma ÁVH-s ezredes reggeli fenyegető telefonja után Kucsera 
ezredes hívott szinte 5 percenként. O is hírhedt vezéralakja volt az ÁVH-s felső 
vezetésnek... Úgy látszik, nem használt Kucseráéknak a történelmi lecke. A 
Szovjetunióból és Csehszlovákiából visszatérve az ÁVH vezetői ugyanolyan 
tudatlanok és brutálisak voltak, mint a felkelés előtt." 

Térjünk vissza az új politikai hatalom csúcsszerveihez: a november 4-én 

hajnalban Szolnokon „partra tett" 8 tagú Kádár-kormány négy jelenlévő 

tagjának (Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc) első 

gondja a restauráció hatalmát biztosító » saját fegyveres erő«, a karhatalom 

megszervezése volt. A »kormány« fegyveres erejét ekkor csak a Szabó József 

áv. őrnagy vezette kormányőr egység jelentette. Ok biztosították azt az 

értekezletet is, amelyen a legfontosabb kérdés a karhatalmi egységek 

megszervezése volt. Szolnokon született meg az ún. »forradalmi karhatalmi 

ezredek« szervezésének gondolata. November 5-én Uszta Gyula vezérőrnagy - 
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akit Budapestről szovjet helikopter hozott Szolnokra - megbízást kapott Kádár 

Jánostól a Katonai Tanács megszervezésére. 

Vessünk egy pillantást előbb a vidéki pártbizottságok mellett szerveződött 

»partizán szabadcsapatokra«. Csak példaként említjük a leghírhedtebbeket: 

Darázs István salgótarjáni „partizáncsapatát', amelyet - Házi Sándor 

vezérőrnagy intézkedéseiből és Ladvánszky Károly rendőr őrnagy jelentéseiből 

tudjuk - csak jelentős nehézségek árán tudtak integrálni a karhatalomba, s az 

egység folyamatosan összeütközött a központi hatalommal. Hasonló 

„szabadcsapat" alakult és kegyetlenkedett Tatabányán Beer János 

parancsnoksága alatt. 

Kádár János kezdettől fogva a diktatúra kemény eszközeit részesítette 

előnyben, az MSZMP (Ideiglenes Intéző Bizottság) 1956. november 21-i 

napirendjére tűzte a „Jelentés a karhatalom megszervezéséről" című témát. A 

napirend előadója Münnich Ferenc, a fegyveres erők minisztere, és 

meghívottként jelen volt Földes László és Czinege Lajos is. Az ülésen Kádár 

János, Kiss Károly, Kállai Gyula, Marosán György, Biszku Béla, Apró Antal és 

Fehér Lajos vettek még részt szavazati joggal. A karhatalom megszervezésével 

összefüggésben szükségszerűen felmerült az ÁVH tagjainak bevonása. 

Münnich Ferenc előadói beszédének egy fél mondatában arról szólt, hogy „az 

ÁVH egyes részlegei megszűnnek". Magától értetődő volt a jelenlévők előtt, 

hogy nem a már „feloszlatott ÁVH maradéktalan felszámolásáról van szó. Az 

ÁVH tagjait illetően a következő felvetést Czinege Lajos tette: „Pőcze 

állítólag nem ért egyet a nevében megjelent nyilatkozattal, de mégis az ő neve 

alatt jelent meg, amiben azt mondja, hogy senkit nem kell a volt ÁVH-sok közül 

a rendőrségbe felvenni. A párt még nem nyilatkozott és félhivatalosan úgy is 

van, mintha ezt elfogadnánk. Ha így lesz, szétzavarjuk őket, nem lesznek meg 

azok az emberek, akik tűzön-vízen át kiálltak a pártért. Még ha most a hangulat 

miatt nem lehet ezt megtenni, akkor is biztosítani kell álcet, hogy nem hagyjuk 

magukra." 

Földes László ugyancsak véleményt nyilvánított, még Kádár János mindent 

eldöntő hozzászólása előtt. „Az Intéző Bizottság hozzon 

elvi határozatot, hogy az államvédelmi beosztottak értékelésében úsztunk az 

árral és ezt nem tehetjük meg. Vagy a határőrséghez osszuk be a volt 

államvédelmieket, vagy más egységekbe osszuk be őket. Munkakönyvet, igazol-

ványt biztosítani kell számukra." 

Kádár János hozzászólásában - valójában ez a »hozzászólás« a legfőbb 

politikai döntés kihirdetése volt - körvonalazta, milyen összetételű fegyveres 

erőt kíván létrehozni, s abban milyen szerepet szánt az ÁVH-nak: „Egyetértek 

azokkal, akik a helyzetet nem tartják megnyugtatónak. Világosan meg kell 

mutatni, hogy az új karhatalomnak két bázisra kell támaszkodni, a 

munkásosztályra és a fegyveres erőkre." Olyan összetételű karhatalmat 

igényelt, amely minden eszközzel hajlandó végrehajtani a parancsokat. Ezek 

Kádár fogalmazásában „valóságos forradalmi ezredek". „Ezeket a forradalmi 
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ezredeket 3 fő kategória alkossa: 1.) A szilárd kommunista pártmunkások, 

pártaktivisták, akik megértik a jelenlegi helyzet feladatait és szívvel-lélekkel 

vállalják a karhatalomban való részvételt (ezek jelentős részét a honvédséghez 

kell irányítani mert ott nagyobb technikai felszerelés stb. van). 2.) 

Államvédelmi egységek tagjai,... 3.) Honvédegységekből azok, akik készek a 

munkáshatalomért minden körülmények között harcolni, akár belső, akár 

külső ellenség ellen." 

Kádár ezután véleményt nyilvánított a hadsereg tisztikaráról és a 

rendőrségről. Mindkettő tekintetében lényegében bizalmatlanságának adott 

hangot. Miként vélekedett az ÁVH-ról? „Államvédelmi Hatóság: 
Szembe kell szállni azzal az elterjedt nézettel, hogy az ÁVH-st sehol nem vesznek 
fel. Ezt még a rendőrség is fújja. Mi feloszlatjuk az államvédelmi hatóságot, 
mert nem ér semmit, mert rossz módszereik voltak, nem azért, mert az ellenség 
követeli, hanem azért, mert nem tartjuk célravezetőnek. De az államvédelmi 
őrök óriási többsége sorozott munkásfiú, ugyan olyanok, mint akik a 
honvédségnél a rendőrségnél szolgáltak, legfeljebb megnézték, hogy a 
bátrabbak kerüljenek oda és, hogy szociális szempontból egyértelműbb 
munkástörzs kerüljön oda. Minden beosztottját meg kell védeni, akik nem 
politikai nyomozó munkát végeztek. A magunk számára figyelmeztetőül szolgál, 
hogy a vizsgálati és a nyomozó szervek tisztikarát se vegyük át. De azok között is 
voltak tisztességes emberek, akik 1953 után kerültek oda. Nyomozó szervet fel 
kell természetesen állítani, nagy szelekcióval lehet volt államvédelmi nyomozók 
közül is beosztani, mert ilyen minden országban van. A volt államvédelmi 
nyomozók egy részét pedig bűnügyi oldalon jól lehet használni. Az 
államvédelmiek elleni tömegharag pedig két forrásból származik: Saját hibájuk, 
hogy mindenfelé nyomoztak, szimatoltak, túlzások részesei voltak, - a másik a 
fontosabb, hogy felszították ellenük a reakciósok a tömeget, mert halálig 
kitartottak becsületből a párt mellett, mert teljesítették a parancsot. A hatóság 
ne működjék, de a volt beosztott dolgozhat valahol." 
Érdemes még idézni Münnich Ferenc összefoglalójából egy rövid mondatot: 

„ÁVH-sok felhasználásával egyetértek." 

Kádár megnyilatkozása - s ez aligha lehet véletlen - alapos csúsztatással 

indokolja az ÁVH-val kapcsolatos megértő álláspontját. Az ÁVH börtönét 

megjárt Kádár János a »rossz módszerekkel« dolgozó »vizsgálati és nyomozó 

szervek tisztikarát« a sorozott »államvédelmi őrök« tisztességes voltával 

mentegeti, hogy kijelenthesse: az államvédelmiek a tömegek haragjára 

rászolgáltak ugyan némileg, mégis „a másik a, fontosabb, hogy felszították 

ellenük a reakciósok a tömeget, mert halálig ki-tartottak becsületből a párt 

mellett, mert teljesítették a parancsot". Kádárnál senki sem tudta jobban, hogy - 

s ezt később az államvédelmi szervek beosztottjainak » felülvizsgálata és 

leigazolása« megkérdőjelezhetetlenül bizonyítja - nem a sorozott belső 

karhatalom kiskatonáiról van szó valójában, hanem az ÁVH hivatásos, 

elsősorban operatív tisztjeiről. A sorozott kiskatonák ugyanis sohasem kerültek 

semmilyen igazoló bizottság elé. Később, amikor 1957 második felében számba 

veszik a BM, s ezen belül az ÁVH veszteségeit (halottakat és sebesülteket) 
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tudta meg a felső vezetés, hogy az összefoglaló jelentés 155 halottról (közülük 

94 ÁVH-s) és 240 sebesültről (közülük 143 személy volt ÁVH-s) tesz említést. 

A számok persze nem pontosak. Ismerünk ugyanis egy másik, 1957. január 7-i 

jelentést is, amelyet az ORFK Politikai Nyomozó Főosztály vezetője írt alá. E 

szerint az államvédelmi szervek beosztottjainak veszteségeiről készült lista 31, 

név szerint azonosított halottat tartalmaz, akik közül 10 személy tiszt, 8 

személynél rangot nem tüntettek fel, míg 1 fő szakaszvezető és 2 fő őr. A 

jelentés ugyanakkor további 81, név szerint nem azonosítható halottról is 

említést tesz azzal, hogy ők „Belső Karhatalom sarazott harcos állományából" 

estek el. (A számok pontatlansága a forrásból adódik. Ma már 

megállapíthatatlan, miért „írt le" a BM 18 ÁVH-s halottat 1957 decemberére, 

de gyanítjuk - a kitüntetésre történt felterjesztésekből -, hogy ezek a sorozott 

katonák nem a hatalom, hanem a fel-kelés oldalán áldozta fel az életüket.) 

Kádár János 1956. november 21-én így nyilatkozik az ÁVH-sokról: „halálig 

kitartottak becsülettel a párt mellett"... „Meg kell mondani, hogy az állomány 

zöme becsületesen, a párthoz, a proletárdiktatúrához ragaszkodva helytállt. 

Elszántan harcoltak a szovjet csapatok mellett (e harcok során a BM 155 

halottja közül 94 és 240 sebesültje közül 143 volt államvédelmista). A politikai 

nyomozó főosztályának ma is 90%-a a párt, a proletárdiktatúra szilárd 

támaszát képezi." 

Most azonban még 1956 novemberét írjuk, amikor lázas sietséggel folyik a 

„saját erő" megteremtése, s a politikai döntéshozók akaratából az elbocsátott 

légiónak újból csatasorba kell állnia. Münnich Ferenc - aki időközben „a 

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Elnökhelyettese" címén intézkedik - 

kibocsátja Szénási Géza legfőbb ügyésszel együtt - 1956. november 27-én - az 

5004. számú együttes rendeletet „a volt államvédelmi szervek beosztottainak 

elbocsátásáról és eddigi tevékenységének felülvizsgálata" címmel. Münnich két 

nap múlva a „fegyveres erők minisztere" minőségében egy utasítást is útjára 

bocsát (20-952/1956. számon). 

Ügy tűnhetett tehát, hogy a hatalom valóban át kívánja tekinteni az ÁVH 

korábbi tevékenységét. Kádár dodonai mondatait arról, hogy a vizsgálati és 

nyomozó szervek tisztikarát mennyiben vegyék át (hiszen „azok közt is voltak 

tisztességes emberek, akik 1953 után kerültek oda"), persze szűken és tágan 

egyaránt értelmezhették a későbbi igazoló bizottságok cenzorai. Az 5004-es 

rendelet szövege szerint kiterjed a BM központi államvédelmi szerveinél 

(főosztályain, önálló osztályain és a belső karhatalom hivatásos és 

továbbszolgáló állományában) szolgálatot teljesített beosztottakra, tekintet 

nélkül munkakörükre és rendfokozatukra (az ezredesi rendfokozatúak 

elbocsátására a fegyveres erők minisztere tesz javaslatot a kormánynak). A 

felül-vizsgálat kiterjed a BM államvédelmi beosztottaira is - kivéve, akiket 

1953. július 1-ével minősítettek államvédelmi beosztottnak. 
A közös rendelet szerint „valamennyi volt államvédelmi állományú beosztott 

eddigi tevékenységét és magatartását felül kell vizsgálni [...] tekintet nélkül arra, 
hogy polgári alkalmazottként foglalkoztatták, vagy ideiglenes jelleggel a 
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korábbi testülete állományába visszavették, illetőleg véglegesen elbocsátották". 
A közös rendelet meghatározza a felülvizsgálat célját is, amely nem kevesebb, 

mint „annak megállapítása, hogy a volt államvédelmi állományú beosztott 

részese volt-e a megszüntetett államvédelmi szervek által elkövetett 

törvénysértéseknek (hamis vallomások kikényszerítése, hamis bizonyítékok ké-

szítése, eljárások indítása és kezdeményezése koholt vádak alapján, törvénytelen 

bántalmazás, alaptalan korlátozó intézkedések - ref. [rendőri felügyelet], 

internálás, kitiltás kezdeményezése, törvénytelen fegyverhasználat, a hivatali 

hatalommal való visszaélés esetei és más bűncselekmények)". 

A közös rendelet a felülvizsgálat lefolytatására háromtagú bizottságokat hozott 

létre, amelynek elnöke a megyei (budapesti) rendőrkapitányság vezetője, tagjai 

pedig a Legfőbb Ügyész által kijelölt ügyész és a megyei (budapesti) tanács 

végrehajtó bizottságának megbízottja. Külön bizottságokat állítottak fel a 

központi szerveknél szolgálatot teljesített ÁV [államvédelmi] állományú 

beosztottak felülvizsgálatára. 

A miniszteri rendelet szerint 1956. december I. napjával valamennyi 

államvédelmi beosztottat el kell bocsátani a szerv megszűnése okából, majd ezt 

követően az igazoló bizottság döntésétől függően olyan igazolást kell kiadni, 

amely szerint „a bizottság megállapítja, hogy nevezett nem volt részese a 

megszüntetett államvédelmi szervek által elkövetett törvénysértéseknek. A 

hivatkozott rendelet alapján... bármely állami és társadalmi szervnél, illetve 

vállalatnál alkalmazható." 

A vizsgálatot megelőzően a helyi sajtóban hirdetést kellett közzétenni, hogy 

jelentkezzenek mindazok, akiknek panaszuk volt az államvédelmi beosztottak 

korábbi eljárására. Úgy tűnhet tehát, hogy formailag minden rendben van, és az 

államvédelmi szervek beosztottai végre eddigi tevékenységük alapos 

felülvizsgálatának néznek elébe. A felülvizsgáló bizottságok nyomban 

munkához is láttak, és a sajtóban valóban közzétették a panaszkodás lehetőségét 

biztosító felhívást. 

Nem érdektelen annak a 17 megyének a részjelentését megvizsgálni, 

amelynek távmondata az utókorra maradt. Kiderül ezekből a jelentésekből, 

hogy Zala megyében 4, Vas megyében 3, Nógrád megyében 1, Somogyban 3, 

Békésben 1 panasz érkezett összesen a volt ÁVH-sokkal szemben. Ezeket a 

panaszokat úgymond kivizsgálták, és egyet sem találtak alaposnak. A 

részjelentésekből kitűnik, hogy a 17 megyében 1671 ÁVH-st igazoltak, 229 

személy vonatkozásában pedig azért nem tudtak eljárni, mert „más megyében 

álltak szolgálatban". A felülvizsgálati eljárás valójában színjáték volt. 

Az ORFK titkársága által összeállított jelentésből „A volt államvédelmi 

beosztottak felülvizsgálatát végző bizottságok munkájáról a kiküldött el-

lenőrök jelentése alapján" hasonló kép bontakozik ki. A jelentés többek között 

megállapítja: „A bizottsághoz minimális bejelentés érkezik. Az eddigiekben 

általában egy-kettő. Az a vélemény, hogy a lakosság nem mer bejelentést tenni 

[...] előfordul, hogy tömeges aláírással a volt államvédelmistákra kedvező 
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bejelentést tesznek pl. Baranya megyében, ahol két államvédelmi beosztott 

mellett 30 beosztott igen pozitív állásfoglalást tett." Ne firtassuk most, ki volt 

a 30 „igen pozitív állásfoglalást" írásban bejelentő dolgozó, nem firtatta ezt a 

jelentés sem. Figyelemre méltó az a kemény bírálat, amelyet a rendőrség 

személyi állománya képviselt ÁVH-s „kollégáikkal" szemben: „Néhány 

helyen a volt államvédelmi és rendőri beosztottak között éles ellentét van. Sok 

helyen a rendőrök a leghatározottabban ellene vannak az államvédelmi 

beosztottaknak a rendőrség kötelékébe való átvételének. A rendőrségen belül 

az a vélemény, hogy különösen a volt főosztályvezetőkkel és operatív 

helyetteseikkel szemben nagyon lojális intézkedések történnek, felelősségük 

nem lett megállapítva. Más megyékbe lettek áthelyezve, ahol nem ismerik őket. 

Rossz a rendőrök hangulata, a nagyokat mentették meg [...] A bizottságok 

munkája többségében mechanikus, a felül-vizsgáltakkal való beszélgetés során 

kerülik a kényes kérdéseket, ha nem érkezik bejelentés, akkor a felülvizsgálás 

rövid beszélgetéssel elintéződik. Az eddig felülvizsgáltak kb. 99%-a igazolva 

lett, a bizottságok bírósági eljárást nem kezdeményeztek." 

Miközben folyt az igazolási színjáték, a rohamléptekkel szerveződő 

karhatalom századaiban helyet kapott az ÁVH minden „leszerelt munkatársa". 

Tény, hogy a volt ÁVH-ra jelentős mértékben alapozott karhatalom beváltotta 

a hozzá fűzött reményeket, és teljesítette a fegyvertelen tüntetők ellen kiadott 

tűzparancsokat (Salgótarjánban, Egerben, Tatabányán). 

Az » igazolt áv. [államvédelmi] munkatársak« kulcsszerepet töltöttek be a 

politikai nyomozó főosztályok, illetve a megyék politikai nyomozó 

osztályainak munkájában. Akik végleg pályát változtattak, a polgári élet 

legkülönbözőbb helyein bukkantak fel: az irodalmi és művésze-ti életben, a 

tudományban és a gazdasági életben, az igazgatói székek tól az 

anyagbeszerzőkig. A » vezető és felelős munkatársak« - Farkas Vladimir 

összegzése szerint - „túlnyomó többsége 1956 után a hatalom védő-szárnyai 

alatt folytatta karrierjét a társadalom minden területén ". 

Most azonban még 1956 novemberében-decemberében vagyunk, amikor „a 

feloszlatott légió" századai pufajkát öltve ismét fegyverbe álltak, hogy 

tanúságot tegyenek parancsteljesítési készségükről. Mindennek nem mond 

ellent, hogy 1955-ben az ÁVH alig félszáz tisztje ellen büntetőeljárás indult az 

ún. munkásmozgalmi személyiségek ellen folytatott ügyekben elkövetett 

törvénytelenségek miatt. Közülük azonban csak 11 tisztet ítéltek el a bíróságok, 

míg 26 tisztet fegyelmivel, 11-et más tárgyú fegyelmivel szereltek le. Fegyelmi 

büntetés nélkül 6 főt nyugdíjaztak, 8 főt pedig elbocsátottak. 97 tiszt ügyét 

büntetés nélkül zárta le a vizsgálatot. 10 fő időközben meghalt, négyen 

külföldre távoztak. 76 tiszt tovább szolgált a BM állományában, 1962 

májusában is! 
Mit takar mindez? Közelebb jutunk az igazsághoz, ha fellapozzuk Nagy Imre 

snagovi Gondolatait: „Kádár sohasem harcolt őszintén, komolyan és elvi 
alapon Rákosi ellen, sem velem együtt, sem nélkülem, de mással sem. Ezt 
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lehetetlenné tette Kádár múltbeli politikai tevékenysége. Sokáig nem tudtunk 
magyarázatot adni Kádár magatartására, és ezt opportunizmusnak és 
gyávaságnak tudtuk be, ami közismert volt. Később azonban az időközben 
napvilágra került tények tükrében minden világossá vált előttünk. Kiderült, hogy 
Kádárnak a négyes klikk mellett (Rákosi – Gerő - Farkas és Révai) tevékeny és 
döntő szerepe volt a koncepciós perek és a Jugoszlávia elleni 
rágalomhadjáratban. A Rajk-per és a Szocdem. [szociáldemokrata] perek idején 
Kádár János volt a belügyminiszter. Kádár aláírásával ellátott vádanyag 
alapján járult hozzá Sztálin Rajk László és társai kivégzéséhez. Szuszlov 1965 
nyarán Magyarországon való tartózkodása idején, elvtársainkkal folytatott 
beszélgetés során elmondta, hogy amíg Rákosi, Gerő és társai aláírásával 
kaptak jelentéseket és vádanyagot Rajk és társai ellen, nem voltak meggyőződve 
bűnösségükről. Mint Szuszlov mondta, feltehető volt, hogy Rákosi és társai 
»moszkvaiak« lévén a magyarországi »hazai« módszerekkel szembeni gyűlölet 
vezette őket. Amikor azonban az egyik ismert »hazai« vezetőtől, Kádár Jánostól, 
aki a PB tagja és a KV - nek titkára és belügyminiszter volt, megkapták a több 
száz oldalas vádanyagot saját aláírásával hitelesítve, többé nem volt kétségük 
Rajk és társai bűnössége iránt. Előkerült az a magnetofon-szalag is, amely 
megörökítette azt a beszélgetést, amelyet Rákosi megbízásából Kádár és Farkas 
a börtönben folytatott Rajk elvtárssal. Kádár alávaló, durva, provokatív módon 
beszélt Rajkkal." A magyar nép ellen véres megtorlást folytató Kádárnak nem 
voltak fenntartásai, amikor az ÁVH-s alakulatokat csatasorba állította, mert 
egyetértett mindazzal, amit az ÁVH a magyar társadalom ellen elkövetett. Ezzel 
Kádár János nem volt egyedül, számos vezetőtársa hasonlóan vélekedett. Persze 
volt kivétel is. Köböl József az MSZMP Központi Bizottságának 1957. február 
26-i ülésén eltérő véleményéért igen kemény kioktatásban részesült Kádár 
Jánostól: „Ha összeszednénk saját fellépésedet, annak nagyon egyértelmű 
magyarázata lenne. Azt a magyarázatot tudom adni, hogy benned erősebb a 
félelem a Rákosi-féle módszerek visszatérése miatt, mint az ellenforradalomtól 
való félelem." A civil társadalom szétzúzását azonban az MSZMP vezetői - ide 
értve az »osztályellenséggel« szemben alkalmazott eszközöket - helyénvalónak 
tartották. Számos vezető szemében ugyanezek a módszerek már törvénytelennek 
minősültek, amikor a »munkásmozgalmiak« ellen alkalmazták azokat. Elemi 
érdeke volt tehát Kádár Jánosnak, hogy homályban maradjon a Rajk ügyben 
betöltött szerepe, amelynek részleteivel ma is adós a történetírás. Azt azonban 
ma is tudjuk, hogy a helyükre visszavett és 1962 augusztusáig ott szolgáló volt 
ÁVH-s tisztek döntő szerepet vállaltak a forradalom utáni - jól megtervezett - 
megtorlás végrehajtásában. Közel 400 végrehajtott halálos és mint-egy 22 000 
börtönbüntetést kimondó ítélet jelzi, hogy megszolgálták Kádár János bizalmát, 
aki korántsem tartott annyira „a Rákosi-féle módszerek visszatérésétől". A 
karhatalom »kemény magját« tehát az ÁVH alkotta. 
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A KÁDÁR-FÉLE „SAJÁT ERŐ" - A PUFAJKÁSOK 

Budapesten az első karhatalmi ezred a Sporttiszti iskola (Dózsa György út) 

bázisán alakult meg, és 500 ÁVH-s képezte a gerincét. Melléjük osztották be 

november 11-én a szolgálatra jelentkező honvédtiszteket. Az ezred parancsnoka 

Csémi Károly alezredes, politikai helyettese Strál Sándor alezredes, törzsfőnöke 

Koncz Andor alezredes, helyettese Kuczogi József őrnagy, hadműveleti 

alosztályvezetője Pásztor László százados volt. Az ezredet 9 század alkotta. Az 

ezred századai Budapest különböző kerületeiben tevékenykedtek. A létszám 

1087 fő volt. 

Az 1. század (parancsnoka Bradács György áv. [államvédelmi] alezredes) a 

IV. kerületben; a 2. század (parancsnok Bondár József áv. őrnagy) az V. 

kerületben, a 3. század (parancsnok Kiss Ferenc áv. alezredes) a XV. kerületben; 

a 4. század (parancsnok Zsidi Gyula áv. ezredes) a VII. kerületben; az 5. század 

(parancsnok Mészáros Sándor áv. ezredes) a XIV. kerületben, a 6. század 

(parancsnok Orbán Miklós áv. ezredes) a VI. és a VII. kerületben; a 7. század 

(parancsnok Molnár Mihály honvéd alezredes) a N. kerületben, a S. század 

(parancsnok Korein Mihály honvéd ezredes) a VI. és VII. kerületben, a 9. század 

(parancsnok Páterka József honvéd alezredes) a XIII. kerületben működött. 

A második karhatalmi ezredet november 17-én állították fel, zömmel a Zrínyi 

Miklós katonai főiskola állományából, pártfunkcionáriusokból és volt 

partizánokból. Utóbbiak adták a 4. századot Varsányi Sándor vezetésével, a 

tizedik századot Teleki Lajos parancsnoksága alatt, és a Szalai József vezette 5. 

századnál is szolgáltak 59-en. Az ezred parancsnoka Borbás Máté vezérőrnagy 

lett, politikai helyettese Nagy László őrnagy, törzsfőnöke Zentai Gyula 

alezredes. A tíz századból álló ezred is Budapest kerületeiben működött (VIII., 

IX.; X.; XII.; XVII.; XVIII. és XX. kerületben). 

A harmadik (budai) karhatalmi ezredet a Petőfi Politikai Tiszti Akadémián 

szervezte Horváth Mihály vezérőrnagy, kezdetben nem sok sikerrel. A 

november 11-én közzétett felhívása lényegében eredménytelen volt, mert a 

tisztek nem akarták aláírni a Kádár-kormány iránti hűségnyilatkozatot (az ún. 

tiszti nyilatkozatot). A szervezést ezután Uszta Gyula - a tiszti nyilatkozat 

értelmi szerzője - folytatta. 

Az ezred létszáma 1050 fő volt. A harmadik karhatalmi ezred parancsnoka 

Pesti Endre ezredes, helyettese Trizna István alezredes, politikai helyettese 

Molnár György őrnagy, törzsfőnöke Kovács Ti-bor őrnagy lett. 

Az ezred Budapest I., II., III., XI., XII., XXI., XXII. kerületében és 

Budaörsön tevékenykedett. November végére létrehozták az ún. pestvidéki 

csoportot 162 fővel, és ide csatlakozott a Hodosán - csoport 447 fővel. 

Vidéken a nagyobb városokban - elsősorban a megyeszékhelyeken kezdődött 

meg a karhatalom szervezése. Főleg a forradalom alatt sérelmet szenvedett párt- 

és állami vezetők, a helyben illegalitásba vonult ÁVH-sok, volt partizánok 
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szerveződtek katonai alakulattá a helyi pártvezető irányítása alatt. Nemsokára 

megjelentek a megyék élére kinevezett karhatalmi parancsnokok. 

Baranya megyében Róka Mihály ezredes, majd Lovas Károly őr-nagy; Bács-

Kiskun megyében Homoki Imre alezredes; Békés megyében Tatai Gyula 

alezredes; Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Csulák János őrnagy, akit 

Reményi József alezredes váltott fel; Csongrád megyében Király József őrnagy, 

majd Bán László százados; Fejér megyében Mikes József vezérőrnagy, akit 

Balogh Gábor százados váltott fel; Győr-Sopron megyében Névai Ernő őrnagy; 

Hajdú-Bihar megyében Csorba László alezredes, majd letartóztatása után 

Oravecz István alezredes; Heves megyében Bérczes Emil alezredes; Komárom 

megyében Baranya László alezredes; Nógrád megyében Házi Sándor vezérőr-

nagy; Pest megyében Valencsák János vezérőrnagy; Somogy megyében Martics 

Pál ezredes; Szabolcs-Szatmár megyében Hubacsik Zoltán őrnagy, akit Goda 

Ferenc százados váltott fel; Szolnok megyében Kanász Béla alezredes; Tolna 

megyében Dávodi Ferenc áv. őrnagy; Vas megyében Koltai Vilmos hivatalát 

nem foglalta el, a parancsnoki teendőket a szovjet erők parancsnoka és a megyei 

pártbizottság első titkára, Tóth Dezső, valamint Holczer Imre KAO vezető látta 

el; Veszprém megyében Schechta Péter ezredes; Zala megyében Wágner Ferenc 

őrnagy volt a karhatalom parancsnoka. 

A HATALOM KETTŐSSÉGE 

Amíg a Katonai Tanács a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány számára a 

szovjet fegyverek védelme alatt a karhatalom megszervezésén fáradozott, s 

december elejére - ha nem is maradék nélkül - bevethető egységeket hozott 

létre, a magyar társadalom - s elsősorban a munkásság - létrehozta saját legitim 

szervezeteit, a munkástanácsokat. Ezzel ténylegesen kettős hatalom jött létre az 

országban. Nagy Imre - a forradalom mártírhalált halt miniszterelnöke - a 

snagovi fogságban papírra vetett Gondolatok című írásában, amely az ellene 

indított perben a „terhelő" bizonyítékok között szerepelt - szólt a munkásta-

nácsokról: „A nemzeti függetlenség, szuverenitás és egyenjogúság mellett a 

munkásosztály másik általános követelése volt a munkástanácsok elismerése. 

Ezeket a szerveket nagy vívmánynak tekintette, amelynek fontos szerepet szánt 

az ország gazdasági rendszerében és biztosítékát látta bennük annak, hogy a 

régi hibák nem térnek vissza és a munkásosztály biztosítja a maga számára az 

ország vezetésében való őt megillető helyet." 

Az 1956. november 14-én megalakult Nagybudapesti Központi Munkástanács 

és a működésének első napjaiban elfogadott határozatok, de különösen a 

Nagybudapesti Központi Munkástanács fiatal, a munkássághoz és hazájához hű 

elnökével, Rácz Sándorral folytatott megbeszélése nem hagytak kétséget sem 

Kádár Jánosban, sem a pártvezetés tagjaiban, hogy a munkástanácsok hatalma 

valóságos kettős hatalom, így a munkástanácsok - amelyek az adott történelmi 
pillanatban nem csupán a munkásság érdekképviseletét vállalták a hatalommal 
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szemben, hanem jelentős nemzeti politikai hatalmat képviseltek - minden áron 
megsemmisítendők. 

Kádár János a december 2-án és 3-án tartott, Ideiglenes Központi Bizottság 

(IKB) ülésén így fogalmazott: „Ezek a munkástanácsok igen jelentős politikai 

hatalmat képviselnek. Nincs okunk rá, hogy lebecsüljük." 

Így látták a munkástanácsok szerepét a nyugati szocialisták is: Bill Lomax a 

munkástanácsokban a forradalom motorját és irányítóit látja és tiszteli. Mindez 

elegendő volt a kizárólagos hatalomra törekvő restaurációnak ahhoz, hogy 

fegyverhez nyúljon a munkástanácsok hatalmának megsemmisítése érdekében. 

Az erről rendelkező politikai döntés meghozatala csak idő - a »saját bevethető 

erő« megteremtésének ideje - kérdése volt. S az idő december első heteiben 

beteljesült. A politikai döntést legtömörebben Marosán György fogalmazta meg 

december 8-án a Steigerwald Ottó vezette nógrádi munkásküldöttség előtt, a 

tőle megszokott hisztériás kirohanással: » Mától kezdve lövünk. « 

A »mától kezdve lövünk« politikai döntés volt, és új feladatot jelen-tett a 

Katonai Tanács számára is: a létrehozott » saját erő« bevetésének 

megszervezését és a „»lövetés« végrehajtását! Ekkor már lezajlott a Katonai 

Tanács 1956. december 4-re összehívott nevezetes ülése, ahol a Katonai Tanács 

tagjain kívül jelen volt az MSZMP felső vezetésének képviseletében Földes 

László, az IKB tagja. (Földes László ekkor az MSZMP Szervező Bizottságában 

is tevékenykedett.) Földes László személye, mint a legfelsőbb politikai akarat 

képviselője, üzenet értékűnek tekinthető, amelyben a Katonai Tanács legfelsőbb 

pártirányítása testesült meg. Földes László 1956. október 26-tól tagja volt az 

MDP Katonai Bizottságának is, ahol a radikális katonai megoldást képviselte. 

Nem lehet kétséges tehát, hogy a legfelsőbb pártvezetés a legkeményebb 

katonai megoldást szorgalmazta. 

A december 4-i ülésen Csémi Károly - a békés nőtüntetésekből kiindulva - így 

dramatizálta a helyzetet: „Bizonyos erőpróbával állunk 
szemben. Ezek az események, illetve tüntetések véleményem szerint előkészítése 
a 6-i eseményeknek... amikor is röpcédulák sokasága [sic!] és hírek vannak arra 
vonatkozóan, hogy 6-án az oroszokra lőni kell." 

Földes László Csémit így támogatta: „Teljesen egyetértek Csémi elv-társ 
következtetéseivel, és azzal, hogy az ellenforradalom új szakaszához érkezett... 
Ahhoz, hogy a helyzet megjavuljon, a hadsereg vezetőinek egészen másképpen 
kell dolgozni, mint azelőtt... Százával kell, hogy a hadseregbe a megbízható, hű 
elvtársak, kommunisták bevonuljanak. Az ellenforradalmárok is nyilván taktikát 
változattak és kisebb csoportokban fognak tevékenykedni, esetleg el fognak 
vegyülni a fegyvertelen nép között... 6-ára fegyveres harcra szólítanak fel... 
Katasztrófa lenne, ha nem tesszük meg a szükséges és határozott lépéseket." 

Ilku Pál a tiszti ezredek harci szellemének emelését sürgette, és 
hogy „olyan utasításokat kell kiadni, amelyek képesek az ellenforradalmárok 
kísérleteinek felszámolására". 

Ugrai Ferenc álláspontja a terror alkalmazása: „Mért nem hajtjuk végre 

Lenin elvtárs tanítását, aki azt mondja, hogy a fehérterror ellen háromszoros 

vörösterrort kell alkalmazni. A leghatározottabb utasításokat kell kiadni. 6-án 
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éjjel mindenki legyen a helyén..." 

Horváth Mihály szavai előrevetítik az elkövetkező napok tragédiáinak 

árnyékát: „fel kell vetni, hogy hogyan ítélik meg a karhatalmi pk-ok 

[parancsnokok] a helyzetet, hajlandók-e tüzelni a tömegre, különösen ha 

fegyvert látnak. Feladatul kell adni a karhatalmi ezredparancsnokoknak, hogy 

készítsék fel a tiszti ezredeket a várható eseményekre." 

Az ezredparancsnokok válasza figyelemre méltó: Pesti Endre szerint az 

ezrede 80%-a teljesíteni fogja a parancsot, Borbás Máté szerint az ezredéből 

csupán négy századra lehet számítani, míg Csémi Károly véleménye szerint a 

8. század kivételével valamennyi század „hajlandó minden feladatot 

végrehajtani". 

Ezt követően Uszta Gyula megfogalmazta a parancsot: 
„a) A készültséget életbe léptetni. b) Karhatalmi ezredeket előkészíteni, 

beszélni kell a század, szakaszpk-okkal [szakaszparancsnokokkal]. c) 
Határozottan fel kell lépni az ellenséggel szemben. d) Gyorsan és kegyetlenül le 
kell számolni velük." „Az ezredparancsnokok jelentik, hogy a feladatot 
megértették". 

Az elkövetkező napok eseményei bizonyították, egészen másról volt itt szó, 

mint arról, hogy felkelőcsoportok december 6-án lőni akartak az oroszokra. A 

Katonai Tanács tagjai éppen olyan jól tudták, mint a politikusok, hogy már nem 

létezett olyan fegyveres erő a felkelők oldalán, amely alkalmas lett volna új 

fegyveres harc kezdeményezésére. Ezt maga Horváth Mihály vezérőrnagy is 

elmondta: 
„Nagy erőkkel már nincs ereje támadni, hanem kisebb csoportokban arra fog 
törekedni, hogy provokáljon és lefegyverezze a karhatalmistáinkat..." 

Valójában egészen másról volt tehát szó. December 6-án nem a felkelők, 

hanem a hatalom támadott. A december 6-i „vörös zászlós tüntetés" a hatalom 

provokációja volt, ahol a hatalom vért ontott, és ezt a vérontást a legmagasabb 

szinten elismerés fogadta. Vidéken hasonló irányt vettek az események. 

Tatabányán, Salgótarjánban, Miskolcon és Egerben, tehát azokban a 

városokban, ahol nagy számú munkásság volt, a karhatalom orosz segítséggel a 

munkástanácsokat támogató tömegek ellen fordult, és vért ontott. Ezek a 

december 6. és 12. közötti sortüzek nem a tüntető tömeg feloszlatásának 

céljával dördültek el (ez esetben ugyanis a levegőbe vagy a tömeg lába elé lőtt 

ún. porzó sortüzeket alkalmazták volna, mint tette azt a hadsereg számos 

esetben október 23. és 28-a között). Ezeket a sortüzeket tömeggyilkos 

szándékkal, egyetlen céllal adták le: megtörni és felszámolni a munkástanácsok 

hatalmát, hogy megszerezzék a kizárólagos hatalom birtoklását. 

A gyilkos sortüzek után menetrendszerűen megtartott pártaktívák és röplapok 

előszeretettel használták az » ellenforradalmi csőcselék«, »4000 fasiszta 

ellenforradalmár« s más, a meggyilkoltak meggyalázását hangsúlyozó 

kifejezéseket. Mindez ugyancsak jelzés értékű. Ilyenek a meghozott 

intézkedések is (pl. a statárium bevezetése a salgótarjáni sortűz másnapján), 

valamint a munkástanácsok elsorvasztása. A munkástanácsok féllegális 
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ellenállása - akárcsak a csepeli január 11-i összecsapás - már csak utóvédharc 

volt. Ezzel valójában a Katonai Tanács teljesítette a hatalom elvárásait. 

Fegyverrel biztosította a Kádár-kormány hatalmát az azt elismerni vonakodó 

néppel szemben. 

1957 tavaszán, az új kiképzési év kezdetén a hadseregben már más szelek 

fújtak a fegyveres erőknél. Április 19-én megkezdődött a karhatalmi ezredek 

felszámolása (057 sz. parancs), s megindult a katonai vezetésben részt vállalók 

karrierje is. 

Úszta Gyula altábornagyi csillagot kapott, és (1966-ig) tagja lett az MSZMP 

KB-nak, majd katonai karrierjét, mint a partizánszövetség főtitkára fejezte be 

(1982). 

Gyurkó Lajos - Uszta helyettese - a határőrség országos parancsnoka lett, 

majd (1962-ig) az MSZMP KB póttagjának választották meg. Gyurkó Lajos 

azonban hű maradt önmagához, nem tudta elfogadni azt kádári politikát, amely 

„szalonképessé" kívánta tenni a rendszert. Szembekerült tehát Kádárral, és 

távozni kellett a hadseregből. Nagytétényben a sertéshizlalda igazgatója, majd 

benzinkút-kezelő lett... 

Ilku Pál karrierje annál magasabbra ívelt. Már 1957-ben az MSZMP KB 

póttagja, majd rendes tagja. Ő is leszerelt a hadseregből (1958-ban), esetében 

nem a benzinkút lesz a végállomás, hanem miniszteri bársonyszék a haláláig 

(1962 - 1973). 

Ugrai Ferenc előbb vezérőrnagy, a hadsereg vezérkari főnöke lett (1957. 

február 7-t61), miniszterhelyettes, s 1962. április 4-t61 altábornagy. 

Horváth Mihály vezérőrnagy minden bizonnyal ugyancsak a katonai pályán 

haladt volna előre, ha 1961-ben nem kerül összeütközés-be a 

büntetőtörvényekkel. Kizárták az MSZMP-ből, elvesztette tábornoki rangját is 

(őrnagynak vetették vissza), és távoznia kellett a hivatásos katonai pályáról. 

Kovács Imre vezérőrnagy 1961-ig vezette a Honvédelmi Minisztérium 

Kiképzési Csoportfőnökségét, majd a Budapesti Helyőrség-parancsnokság 

helyőrségi parancsnoka lett (1962-1967) nyugdíjazásáig. 

Csémi Károly már március 23-án átadta az 1. karhatalmi ezred pa-

rancsnokságát, hogy átvegye a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 

parancsnokságát, azonban ez az ő esetében csak a pálya első szakasza volt. 

Alezredesi váll-lapját 1957. április 4-én ezredesire cserélte a hatalom, majd 

1961-ben tábornok lett. 1963-tól a vezérkar főnöke, majd honvédelmi 

államtitkárrá lépett elő. 1966-tól altábornagy, majd a Varsói Szerződés 

Egyesített Fegyveres Erői Parancsnokának magyar helyettese (1974). Végül 

eléri a vezérezredesi rendfokozatot is (1978). 

Borbás Máté vezérőrnagy 1958-tól az Országos Légoltalmi Parancsnokság 

parancsnoka lett. 1961-tót a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka. 

1969-1971-ig a Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Főcsoportfőnökség 

főcsoportfőnök-helyettese nyugdíjazásáig. 

Pesti Endre 1963-tól vezérőrnagy lett, majd az Egyesített tiszti iskola 
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parancsnoka, s 1967-1973-ig budapesti helyőrségparancsnok. 

Mindenki megkapta tehát a maga inkább nagyobb, mint kisebb előmenetelét. 

Azoknak a fölöslegessé vált tiszteknek, akikre már nem volt szüksége a 

hatalomnak, „végkielégítésül" felállították az Önálló Forradalomi Honvéd 

Tiszti ezredet (HM 091, 1957. ápr. 19-i parancsa). A „hivatásos 

pártmunkásokat" leszerelték (1957. április 24), és elkészültek a kitüntetési 

listák a „Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem" elnyerésé-re, amelyeket 

1957. augusztus 20-án osztottak ki először, s megkezdték munkájukat az ötös 

bizottságok Uszta Gyula 011. sz. parancsának végrehajtásán: írták a karhatalmi 

egységek történetét. 

„MÁTÓL KEZDVE LÖVÜNK" 

A november 4-nek tragikus hajnalát követő órákban mindenki előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a fegyveres küzdelem reménytelen. Nem változtat 

ezen az sem, hogy néhány honvéd- és fegyveres felkelő-egység elkeseredett 

harcban vonult vissza vagy semmisült meg. Így a Mecséri János alezredes 

vezette esztergomi hadosztály töredék erői Pesterzsébet környékén kísérelték 

meg a lehetetlent. Király Béla szabadságharcos egységekkel a Buda környéki 

hegyekbe vonult vissza. Ezután Nagykovácsiban rendezkedett be védelemre, 

majd a Bakonyban tűntek fel, végül elhagyták az országot. 

Soroksárnál az előrenyomuló szovjet erők - és a mellettük harcoló ÁVH-s 

egységek - ellen ugyancsak kemény - de reménytelen - harcot vívtak a felkelők. 

Más budapesti felkelőcsoportok is ellenálltak, és önfeláldozó módon - mintegy 

utolsó segélykiáltásként - megvívták végső harcukat a leküzdhetetlen túlerővel. 

A Corvin köz, a Széna tér, az Almássy tér, a Kilián laktanya, Pesterzsébet és 

Csepel szabadságharcosai ismét - s utoljára - bizonyságot tettek a nemzeti füg-

getlenség és a szabadság iránti eltökéltségükről. 

Vidéken is több helyen bontakozott ki fegyveres ellenállás. Dunapentelén, 

Szegeden vagy Békéscsabán azonban éppúgy lehetetlen volt a szuperhatalmi 

hadigépezet megállítása, mint Budapesten. 

A november 4-i szovjet katonai beavatkozás ugyanakkor nem jelentette még a 

forradalom végét, ezért inkább a forradalom újabb szakaszáról indokolt szólni. 

Ebben az új szakaszban a magyar nemzeti erők részéről nem a fegyveres harcé, 

hanem a - zömmel munkások által életre hívott munkástanácsoké a legfőbb 

szerep. A munkástanácsok a forradalmi-nemzeti hatalmat jelentették, szemben a 

másik oldallal. Ezt a másik oldalt egyelőre a Nagy Imre-kormány áruló 

miniszterei vezették. Támogatóik az október 23-án összeomlott kommunista 

hatalom romjaiból előmerészkedő maroknyi haszonélvező és az idegen 

hadsereg. 

Ezt a másik oldalt - amelyet a szovjet fegyverekkel hatalomba helyezett 

Kádár-kormány testesített meg - nem ismerte el az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének közgyűlése (ENSZ) 1962-ig, és nem tekintet-te legitim 
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hatalomnak a magyar nép sem. Az ország lakosságának túl-nyomó többsége 

Nagy Imrét fogadta el Magyarország törvényes kormányfőjének. Maga Kádár 

János is jól tudta: kormánya „nem teljesen alkotmányos formák között 

született". S nála senki sem tudta jobban azt sem, hogy őt kizárólag az SZKP 

politbürójának bizalma helyezte a hatalom csúcsára. Valójában Kádár János 

mindvégig a szovjet érdekek első számú végrehajtója volt, s attól a perctől 

kezdve, hogy Moszkva megvonta a bizalmat Nagy Imrétől, nyíltan is ő volt 

Moszkva magyarországi „helytartója". 

Míg a szovjet erőkre támaszkodó Kádár-kormány november 4-től 

folyamatosan a » saját erő« megteremtésén fáradozott, november 8-a és 12-e 

között Budapesten kerületi munkástanácsok alakultak, és meg-alakult a Nagy 

budapesti Központi Munkástanács is (november 14., Egyesült Izzó), amelynek 

képviselői november 16-án tárgyalásokat folytattak - a legitim kormányként el 

nem ismert – Kádár – kormánnyal, mint a hatalom de facto birtokosával. 

Demokratikus választások útján az országszerte megalakított munkástanácsok - 

amelyeket a Kádár - kormány, mint a munkás önkormányzat szerveit kénytelen 

volt engedélyezni - Győrtől Záhonyig a nemzeti ellenállás vezetőivé léptek elő. 

A munkástanácsok a lakosság döntő többségének támogatását élvezték, s ezért a 

forradalom fegyveres szakaszának lezáródása után is maradtak eszközeik a 

Kádár - kormánnyal és támogatóival szemben a nemzeti ellenállás 

fenntartására, vagyis a forradalom folytatására. Ez egyben kétségtelenné tette 

azt is, hogy a küzdelem tovább folytatódik a hatalomért, s ebben a küzdelemben 

a restauráció minden esz-közt be fog vetni a kizárólagos hatalom 

megszerzéséért. A »saját erő« szervezésének lázas napjaiban a Kádár-

kormánynak nem volt elégséges ereje a kizárólagos hatalom megragadásához, 

ezért a munkástanácsok megnyerésére tett eredménytelen, ám értékes 

időnyerést hozó kísérleteket. 

A munkástanácsok legfőbb követelései a hatalommal szemben - Nagy Imre 

vegye át a kormány vezetését, a szovjet csapatokat azonnal vonják ki, többpárti 

szabad választások megtartása - valóságos hadüzenetet jelentettek a Kádár-

kormánynak. Ugyanakkor a munkástanácsok a szocializmust, mint társadalmi 

berendezkedést és a társadalmi tulajdont elvét nem vetették el, sőt 

hangsúlyozták, s így nem lehetett őket egyszerűen fasiszta szervezeteknek 

kikiáltani_ 

Milyen eszközök álltak a munkástanácsi vezetők rendelkezésére ezekben a 

novemberi napokban követeléseik kikényszerítésére, és hogyan éltek ezekkel az 

eszközökkel? 

Tény, hogy a munkástanácsok csak kivételesen rendelkeztek vagyon-védelmi, 

illetve csekély rendfenntartó fegyveres erővel. Néhány üzem őrségét nem 

számítva (Csepel, Salgótarján) Miskolcon voltak ún. munkásrendőrök, akik a 

december 9-i nőtüntetésen, majd a következő napokban a tüntetők mellett 

léptek fel, és fegyveres összeütközésbe bocsátkoztak a szovjet alakulatokkal is. 

Ez azonban kivétel. 
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Alapjában véve a munkástanácsok eszköztára a munkásság hagyományos 

harci eszközeire - a sztrájkra és tüntetésekre - korlátozódott. A tömegakciókban 

jelentős támogatottságot élveztek. Ezt maga Kádár János december 2-án és 

3-án, az MSZMP IKB ülésén: 

„Ezek a munkástanácsok jelentős politikai hatalmat képviselnek." 

A jelentős tömegtámogatást élvező munkástanácsok tehát csak-nem 

kizárólagosan a tömegakciókra támaszkodhattak, amikor napról napra erőt 

kellett igazolniuk a hatalommal folytatott tárgyalások alátámasztására. Ezek a 

tömegakciók, politikai követelések érvényesítése érdekében folytatott sztrájkok 

és tüntetések voltak 

A tüntetések jellegét tekintve indokolt beszélni megemlékező, kegyeleti 

felvonulásokról, amelyeket általában az elesettek emlékére rendeztek. Sajátos 

megmozdulások voltak a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban is az ún. 

nőtüntetések, valamint az ún. néma tüntetések. 

A tüntetések másik csoportja konkrét cél érdekében (elfogott forradalmárok 

kiszabadítása, rendőrség védelme, nyomda elfoglalása) folytatott 

tömegmegmozdulás volt. A harmadik csoportba tartoznak azok a politikai 

tömegdemonstrációk, amelyek kifejezetten Kádár lemondását, a törvényes Nagy 

Imre-kormány hivatalba lépését és a szovjet csapatok távozását követelték. 

Külön kell szólni azokról a tömegmegmozdulásokról, amelyeket a hatalom 

provokált, hagy fegyveres erőt alkalmazzon a vele nem rokonszenvező tömeg 

ellen. 

Valamennyi tömegtüntetésre - az elsősorban kegyeleti jellegűekre is - 

jellemző volt a Kádár-kormány és a szovjet katonai megszállás elleni tiltakozás, 

még akkor is, ha ezt szóval nem juttatták kifejezés-re. Így volt ez a néma 

tüntetéseken is, ahol jelszavak nélkül, gyertyákkal, nemzetiszínű és 

gyászlobogókkal vonultak fel a résztvevők (Hódmezővásárhely december 10. ) 

A kegyeleti jellegű demonstrációk helyszíne elsősorban a nemzeti érzést 

kifejező emlékművek vagy az olyan helyszínek, ahol a forradalom korábbi 

időszakában vérontás történt. 

Az utcai tömegtüntetések fontos színterei voltak azok a középületek, ahol a 

hatóságok forradalmárokat tartottak fogva (vagy a tüntetők ezt hitték), akiknek 

a kiszabadítását a lakosság követelte. Így került sor a tragikus salgótarjáni 

tüntetésre december 8-án a megyei munkástanács két vezetőjének előző napi 

letartóztatása miatt, vagy Egerben december 10-én a börtön előtti tüntetés, 

amelynek során nem hatoltak be az épületbe. 

Egyfajta »fogolyszabadítási« kísérlet volt azoknak az asszonyoknak a 

megmozdulása is, akik Tinnye községben (1956. december 22-én) a tanácsháza 

elé vonultak, hogy elérjék férjeik szabadon engedését. A férfiak ki akartak 

lépni a tsz-ből, ezért a karhatalmisták »elbeszélgetésre« behívták őket. 

Köztudott volt országszerte, hogy ezek az elbeszélgetések kegyetlen kínzásokat 

jelentettek. A tsz-ből való kilépés miatt az »elbeszélgetés« nem egyszer 

halállal is végződött. 
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A fogolyszabadításhoz hasonló, de ellentétes helyzet alakult ki Tatabányán. 

A tömeg itt nem a letartóztatottak elengedését, hanem az erőszakszervezet 

kivonulását követelte. Pontosabban azzal a követeléssel léptek fel az emberek, 

hogy a pártbizottság épületéből távozzon el - és szereljen le - a Beer János 

vezette karhatalmi egység, amelyet kegyetlenkedései miatt ítélt el a mintegy 

kétezer fős tömeg. 

A forradalom második fázisában ismerünk olyan tömegmegmozdulást is, 

amely a lakossággal szimpatizáló rendőrök védelmére irányult Kádár 

karhatalmistáival szemben. Ilyen megmozdulás volt Gyulán december 17-én, 

ahol a karhatalom megtámadta a helyi rendőrőrsöt; „...a rendőrség is az ő 

oldalukon áll" (ti. a forradalmárok oldalán) – írta az egykorú jelentés. A 

rendőrséget nyomban kb. ezer fős tömeg vette körül, és tiltakozott a támadás 

ellen. A karhatalom „egy hangadót" nyomban agyonlőtt. 

Azok a tömegmegmozdulások, amelyek a Kádár-kormány és a szovjet 

csapatok távozását követelték, rendszerint a városok főutcáján vonultak végig. 

Így volt ez Miskolcon december 9-én, mikor a tömeg a Széchenyi utcán 

felvonulva a városháza és a megyei tanács épülete előtt fejezte ki tiltakozását. A 

karhatalom fegyverei ellen ekkor a „tömegben lévő rendőrök és kisegítő munkás 

rendőrök" védelmet jelentettek: elég bátrak voltak ugyanis tudatni: 

„amennyiben a szovjet elvtársak 
és a karhatalmisták tüzet nyitnak a tömegre, akkor ők a tömeg mellé állva tüzet 
fognak nyitni a szovjetekre és a karhatalmistákra." 
Hasonló főutcai tiltakozó felvonulás volt Pécsett, amely „2 - 3 óra hosszás (sic!) 

lövöldözésbe torkollott; „itt esett át a karhatalom a tűzkeresztségen" - írta 

beszámolójában Lakatos Ferenc őrnagy. A kivezényelt honvéd karhatalom a 

több órás lövöldözés során azonban nem ontott vért. 

A Kádár-kormány elleni utcai tüntetések - dacolva a statáriummal és a 

karhatalom brutalitásával - áthúzódtak december végére, sőt január első felére is. 

Így Zala megyében december 29-én, sőt január 11-én is jelentettek 

megmozdulást. 

A munkástanácsok által meghirdetett sztrájkokhoz kapcsolódó tüntetések a 

hatalom szemében - ez a fellépésekből érzékelhető - igen veszedelmesek voltak. 

Például egy 48 órás sztrájkhoz kapcsolódó tüntetést fojtott vérbe - Gyurkó Lajos 

tábornok parancsára - a karhatalom Egerben, ahol a belváros (Csíki Sándor u. - 

Széchenyi u. kereszteződése) utcakövein 8 halott és 30 sebesült maradt a 

tűzparancs ki-adását követő golyózápor után. 

A sztrájkoló postások tüntetése Zalaegerszegen (december 12.) ugyancsak 

kemény karhatalmi fellépést váltott ki. 

Sakkal keményebb volt az utolsó nagy csepeli sztrájk leverése 1957. január 

11-én, mikor már nem működött a gyárban a munkástanács (!}, ahol a 

géppuskatűz és a kézifegyverek sok sebesülést okoztak, és emberéletet is 

követeltek. Végezetül az egyetlen nyitva hagyott gyárkapun távozó munkásokat 

a karhatalmisták válogatás nélkül botozták, így adva mindenki tudtára, kié a 
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hatalom. 

Ritkábban fordult elő, hogy a tüntetők a szovjet erők parancsnoksága előtt 

jelentek meg. Ilyen esetet örökített meg az egykorú beszámoló Egerben, ahol 

december 11-én a tüntetők a szovjet parancsnokság elé vonultak, levették és 

elégették az épületre kitűzött vörös zászlót. A szovjet erők nem tettek lépéseket a 

tüntetők ellen, akik a tiltakozás kifejezése után elvonultak. 

A tiltakozó akciók, sztrájkok és tüntetések nélkülözhetetlen szereplői voltak a 

röplapok és más hasonló nyomdatermékek (falragaszok, újságok stb.). 

A forradalom budapesti sajtója mellett ma már áttekinthetjük a korántsem 

jelentéktelen vidéki sajtóanyagot is. A november 4-i szovjet támadás utáni 

napon még megjelent az Igazság, „a magyar forradalmi ifjúság és katonák 

lapja" utolsó - egyoldalas - száma Petőfi: Far-kasok dalával. Ezután a 

forradalom sajtója illegalitásba kényszerült, s elsősorban a mozgósító röplapok, 

falragaszok, munkástanácsi felhívások megjelentetésére korlátozódott. Ez volt a 

munkástanácsok és a forradalom más vezetőinek csaknem egyetlen 

kommunikációs lehetősége a lakossággal. 

Külön kell szólni az illegális Élünk című lapról, amelynek önfeláldozó 

szerkesztői - Obersovszky Gyula és Gáli József - nagy szerepet játszottak a 

december 4-i budapesti nőtüntetés megszervezésében. 

Nem véletlen, hogy a karhatalom hajtóvadászatot indított az illegális 

nyomdák felszámolására (a Péterfy Sándor utcai kórház pincéjében dolgozó 

nyomdától a vidéki városok munkahelyein működő stencilgépekig), s nem 

véletlen az sem, hogy a tömegek több városban éppen a nyomdák elfoglalására 

indítottak akciókat. 

Így azután több helyen a nyomdák és környéke is az összeütközések színtere 

lett. Miskolcon december 10-én a nyomdánál kezdődött az a tüntetés, amelyet a 

karhatalom - szovjet segítséggel - délelőtt fel-oszlatott, majd délután 16 órakor a 

»villanyrendőrnél« az újból meg-szerveződött tömeg megindult a nyomda felé, 

és 20 perccel később el is foglalta. „A huligánok ellenforradalmi röplapokat 

nyomtattak ki" - ír-ja az egykorú beszámoló. Ekkor vezényelt tüzet Lőrincz 

Lóránt százados. A nyolc halott és 40 sebesült látványa arra indította a „kisegítő 

munkásrendőröket, akik a huligánok mellett álltak", hogy visszavágjanak. 

Tűzharc bontakozott ki, amelyben „a szovjet csapatok részéről két halott és több 

sebesült" volt a veszteség. A tömeg megtámadta a karhatalmisták laktanyáját. A 

lövöldözésben egy karhatalmista tiszt életét vesztette. 

Egerben ugyancsak a nyomda birtoklásáért indultak meg a tömegek december 

10-én este, mert röplapokat akartak nyomtatni. Az esti akció nem volt sikeres, 

ezért másnap - a már említett szovjet parancsnokság előtti tüntetés után - az esti 

órákban újból megkísérelték elfoglalni a nyomdát, amelyet a helyi karhatalom 

őrzött. A karhatalom fegyverét használta. A lövöldözésben egy fiatal (más 

adatok szerint két személy) meghalt, tizennégyen megsebesültek. Megbízható 

adatok szerint a nyomda előtti lövöldözésben rész vettek Gyurkó Lajos 

kíséretében a Dobó laktanyába érkező karhatalmisták is. 
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Különös figyelmet érdemelnek azok a helyszínek, ahol a kizárólagos 

hatalomért folyt harc döntő eseményei zajlottak. Ezek a helyszínek - 

Budapesten kívül - azok a nagyobb vidéki munkásvárosok, ahol jelen-tős 

tömegek álltak a munkástanácsok mögött. Az utcai csatatereket azonban - mint 

arra később a források alapján utalunk - nem a tüntetők, hanem elsősorban a 

hatalom katonai vezetése választotta meg. Egyes esetekben könyörtelenül 

kihasználta a fegyveres leszámolásra alkalmas helyzetet (pl. december 7-én 

Tatabányán). 

Az előbbiekben szó esett arról, hogy december elejére - ha hevenyészve is - a 

Kádár-kormány rendelkezésére állt az a karhatalom, amely, miként ezt Kádár 

János a november 7-i kormányülésen kívánta, minden eszközzel hajlandó 

végrehajtani a hatalom utasításait. 

A »saját erő« birtokában a kormány elsőrendű feladatának tekintet-te a 

hatalom kettősségének megszüntetését. Nem volt kétséges az sem, hogy a 

Kádár-kormányt el nem ismerő munkástanácsok és a mögöttük álló milliós 

tömegek ellenében ez a lépés csupán agitációs eszközökkel aligha sikerülhet. 

Így nem maradt más eszköze a kormánynak a kizárólagos hatalom 

megragadására, mint a fegyverek erejével megtörni azokat a munkástömegeket, 

melyek nevében a hatalom fellépett, de amelyek ezt a hatalmat elutasították. A 

régi recept szerint a magyar munkásságot nyomban ellenforradalmi, fasiszta 

tömegnek minősítették, s így magától értetődött, hogy ellenük a fegyveres 

fellépés nemcsak jogos, de az egyedüli helyes cselekedet. Salgótarjánban a 

vérfürdő után megtartott pártértekezleten (dec. 9) „a provokátorokat és a közel 

4000 fasiszta ellenforradalmárt" tették felelőssé a vérengzésért. Gyöngyösön 

Gyurkó Lajos az egri sortűz után (dec. 25-én) hasonló állásfoglalást hozatott 

egy hasonló értekezlettel. Később érintjük még, valójában kikre lövettek a 

hatalom csúcsán állók és kiket öltek meg a tűzparancsot végrehajtók. Most csak 

annyit: a politikai döntéshozók éppúgy tudták, mint a parancsvégrehajtók, kikre 

irányulnak a fegyverek. Marosán György - a szociáldemokráciát eláruló 

„munkásvezető" - nem kis cinizmussal harsogta a Legfőbb Ügyészség 1957. 

február 4-i értekezletén: „Lövetünk Csepelen, hogy holnap ne sokkal többre 

kelljen lőni." Lőni ugyanis kell, mert a magát munkásnak és parasztnak nevező 

kormánynak nincs más eszköze, hogy a munkások és parasztok feletti hatalmat 

(pontosabban a moszkvai hatalom hely-tartói tisztét) ne csak magáénak 

mondhassa, hanem ténylegesen és kizárólagosan gyakorolhassa. Ezt a politikai 

döntést Marosán György december 8-án közölte is a Nógrád megyei 

munkásküldöttséggel, amely - Steigerwald Ottó vezetéséve - Kádár Jánossal 

akart tárgyalni. Marosán minősíthetetlen cinizmussal tudatta a delegációval: 

„Mától kezdve lövünk." A kegyetlen politikai döntés végrehajtásáról - mint erről 

már szóltunk - a Katonai Tanács intézkedett. 

Salgótarján és Eger meghatározó volt a kettős hatalom fegyveres 

felszámolása szempontjából (a csepeli január 11-i fegyveres akció, bár célja a 

sztrájk megszüntetése és megtorlása volt, valójában már a munkástanácsok 



125 

 

hatalmának megtörése után történt), és itt kell szólunk az ún. vörös zászlós 

tüntetésekről is, amelyek a hatalom első támadását jelentették mind a fegyveres 

fellépés, mind a politikai offenzíva terén. 

Tisztázni kell mindenekelőtt, valójában mit is várt el a politikai vezetés a 

fegyveres erőtől? Mit is tettek azok, akik vállalták a vérontást, aláírták a tiszti 

nyilatkozatot és végrehajtották a parancsokat? 

Az a politikai döntés, hogy a kettős hatalom felszámolása fegyveres erővel is 

történjék, valójában nem az ellenféllel megvívandó tűzharcot jelentette. 

Világos volt ez mind a politikai, mind a katonai döntést hozók előtt is. A 

munkástanácsok - nem számítva most a miskolci kisegítő munkásrendőröket és 

néhány fegyveres gyári őrt - nem rendelkeztek fegyveres erővel. Ez 

önmagában is kizárja a tűzharcot. A fegyverek alkalmazására tehát, a politikai 

és katonai döntéshozók szerint, a fegyvertelen tömeggel szemben kell sort 

keríteni, hogy ezután majd a vérontásért a munkástanácsokat tegyék felelőssé, 

és ily módon felszámolják a munkásság választott és országszerte támogatott 

testületeit. A további lépések már a politikacsinálókra vártak. 

Egy fegyveres erő fellépése fegyvertelen civil tömegek ellen jogszerű is 

lehet! Ez történik a jogszerű tömegoszlatás során, amelyet a magyar fegyveres 

erőkre és fegyveres testületekre vonatkozó szolgálati szabályzatok rögzítettek. 

Kétségtelen, hogy a kádári karhatalomnak 1956 decemberében még nem 

készült el a szolgálati szabályzata, de ez mit sem változtat a rendészeti szervek 

szakmai szabályain, amelyet a tömegoszlatás során gyakorolniuk kell. A 

fegyveres tömegoszlatási akcióknak tehát megvoltak a szakmai szabályai 

1956/57-ben is. Ezek legfontosabb előírásai: a tömeg felszólítása a feloszlásra, 

ennek eredménytelensége esetén a levegőbe lőtt sortűz, majd a továbbra is kö-

zeledő tömeg lába elé lőtt porzó sortűz, s csak ennek eredménytelensége esetén 

megengedett térden aluli magasságban célzott lövéseket alkalmazni. Mindezt 

aligha hagyhatja bárki is figyelmen kívül, amikor a hatalom decemberi 

fegyveres fellépését értékeli. 

A fegyveres fellépés katonai előkészítésének lényeges dokumentuma a már 

említett Katonai Tanács december 4-i jegyzőkönyve. Az abban foglaltak nem 

hagynak kétséget: a karhatalomnak nem tömegoszlatásra, hanem a fegyvertelen 

tömeg szétlövésére kell használni fegyvereit, a tömegoszlatásra vonatkozó 

szabályok mellőzésével. Erre kellett felkészíteni az egységeket. A katonai 

vezetők természetesen a „várható események"- kel tisztában voltak, s ezt kellett 

tudatosítani a beosztottakkal, akik nem minden fenntartás nélkül hajtották végre 

az embertelen parancsot. Tanulságos elolvasni a Katonai Tanács ülésének 

jegyzőkönyvéből a parancsnokok megnyilatkozásait. Horváth Mihály szerint a 

jelenlévő ezredparancsnokok az alábbi válaszokat adták. 
Pesti Endre: „A tiszti ezred 80%-a teljesíteni fogja a feladatát... a kar-hatalmi 

ezredben négy századra biztos lehet számítani, azokra a századokra, amelyeket 
az akadémia állított fel." Csémi Károly: „Az ezredben a 8. század kivételével a 
többi ütőképes és hajlandó minden feladatot végrehajtani." 

A politikai és katonai vezetők természetesen a szovjet erőkre is számítottak - a 
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későbbi események igazolták várakozásukat - „a feladat végrehajtásában", mint 

azt Uszta Gyula kifejezésre is juttatta. 

A Katonai Tanács vezetői tisztában voltak azzal, hogy a magyar forradalomnak 

nincs olyan katonai ereje, amellyel fegyveresen léphetne fel a karhatalom ellen. 

Ennek tudatában szervezte meg a hatalom az első akciót, a december 6-i 

budapesti, ún. vörös zászlós tüntetést. A források szerint ezen a tüntetésben 200-

300 »tüntető« vonult fel vörös zászlókkal és a Kádár-kormányt támogató 

jelszavakkal szovjet páncélautók és tankok kíséretében. A vörös zászlós 

felvonulást „a karhatalmi ezred erős biztosítása fedezte". 

Az adott körülmények között a vörös zászlós csoport megjelenése a körúton - 

szovjet erők védelme alatt - egyértelműen a lakosság provokálását jelentette, s 

nem a nyugalom és béke megteremtésére tett lépés volt. Előre látható volt 

tehát, hogy ez a lépés tömeg felháborodást és a tömegek tiltakozó meg-

mozdulását idézi elő, nagyobb tömegeket mozdítva meg, mint a kormánnyal 

szimpatizáló tüntetők. Az események kétségtelenül igazolják, hogy éppen ez 

volt a hatalom célja. A várható tömegtiltakozás szétverésére a Nyugati 

pályaudvarnál elrejtett karhatalmi erők több ember életét kioltó tüze ezt 

igazolja. S nem csak ez. A Nyugati pályaudvarnál ennél is súlyosabb dolog 

történt. A karhatalom egyik tagja - Drzics Dragó volt szerb partizán - olyan 

személyeket végzett ki, akikről azt jelentette, hogy támadást „akartak" 

megkísérelni. A Nyugati pályaudvarnál történtekkel kapcsolatban Kádár János 

Csémi Károlynak - aki a Nyugati pályaudvarhoz kivezényelt ezred parancsnoka 

volt - elismerését fejezte ki a történtek miatt, mert - miként Csémi Károly 

visszaemlékezett - „megmutatták a karhatalom erejét". Figyelemre méltó: 

Csémi visszaemlékezése szerint Kádár csak „fölvonuló ellenforradalmárokról" 

beszélt, arról nem tett említést, hogy mi váltotta ki a szétverésre ítélt 

»felvonulást«, hogy ti. olyan provokáció történt, amelyet a hatalom tervezett, 

hogy szétverhesse a tiltakozókat.  

A Nyugati pályaudvar és környéke - mint az események helyszíne - aligha 

véletlenül került a forradalom e szomorú korszakának történetébe. A helyszínt 

ebben az esetben is - így lesz ez a későbbiekben is - a támadó hatalom katonai 

vezetése választotta ki. Ez esetben a nagykörúti felvonulási útvonal volt a 

legalkalmasabb mind a páncélosok felvonulására, mind az ellentüntetők 

összegyűjtésére. A Nyugati épülete (és környéke) pedig a karhatalom 

elrejtésére, míg a Nyugati pályaudvar előtti tér a „csata" megvívására. A vörös 

zászlós menet a Nyugati felé haladva mintegy csapdába csalta az ellentünte-

tőket, ahol már várták őket a csőre töltött fegyverek. 

Marosán György szerint a vörös zászlós tüntetés politikai hozadékát a 

hatalom takarította be: „tehát az országban vannak kommunisták és becsületes 

hazafiak, a kormány el van szánva, hogy a kemény kéz politikáját folytatja." 

Nemsokára kiderült: Marosán kijelentése valóban tömeg-gyilkosságokkal való 

fenyegetés volt. A tragédiák napokon belül beteljesedtek. 

A kormány a munkástanácsok hatalmának megszüntetésére elhatározott 
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csapást mégsem a fővárosban, hanem az ország egyik nagy vidéki 

munkásközpontjában, Salgótarjánban hajtotta végre. Az októberi napokban a 

forradalom mellé álló salgótarjáni munkásság egy emberként sorakozott fel a 

munkástanácsok mellett, és keményen ellenállt a Kádár-kormány hatalmának. 

Ezért nem véletlen, hogy Salgótarjánt választotta a hatalom annak a tervnek a 

megvalósítására, amely célul tűzte: minden eszközzel megszerezni a kizárólagos 

hatalmat. A salgótarjáni eseményekből jól kirajzolódik a hatalom 

forgatókönyve, amelynek első mozzanata az erő koncentrációja. A helyi 

karhatalom mellett - mint az a forrásokból ismeretes - jelen volt Saljupin 

alezredes szovjet egysége, valamint a rendőrség épületében is voltak 

kormányerők. Itt tartózkodott a kormány megbízásából többek között 

Ladvánszky Károly alezredes és Házi Sándor honvéd vezérőrnagy is. 

A következő lépés a munkástanácsokat támogató (tehát a kormány 

szempontjából ellenséges) tömegek aktivizálása volt. Ennek a legbiztosabb 

módja egyes forradalmi vezetők letartóztatása. Gaál Lajos és Viczián Lajos 

őrizetbe vételével és a rendőrkapitányság épületé-en történő fogva tartásával a 

hatalom éppoly biztosra vehette, hogy több ezres tömeg követeli majd a 

kapitányság előtti téren a szabadon bocsátásukat, mint ahogy Budapesten 

biztosra lehetett venni: a vörös zászlós tüntetők megjelenésére kialakul az 

ellentüntetés. Igy te-hát nem volt kétséges, hol kell felállítani a tüzelőállásokat. 

Hogy ez esetben is csapdáról van szó és nem egy tüntetés fegyveres feloszlatá-

sáról - egyebek mellett - az a tény is bizonyító erejű, hogy Darázs István 

százados parancsot adott a mellékutcák lezárására. Az egyik karhatalmi 

egységnek az volt a feladata, hogy ne engedje a tüntetőket a helyszínről 

eltávozni. Ez azt jelentette, hogy külön gondoskodtak róla: az emberek akkor is 

a fegyverek csöve elé kerüljenek, ha szándékukat megváltoztatva önként 

felhagynak a tüntetéssel vagy - észlelve a fegyvereket - menekülni akarnak. 

Mindezek után aligha csodálható, hogy a karhatalom nem kísérelte meg a 2000-

4000 főre becsült tömeg feloszlatását, hanem lőtt, tárat cserélt és ismét lőtt. 

A leszámolás valóban gyors és kegyetlen volt. Az áldozatok - sebe-sültek és 

halottak - foglalkozása és lakhelye nem hagy kétséget afelől, hogy valamennyien 

helybeli és környékbeli kétkezi munkások (né-hányan tanulók) voltak. Az is 

kétségen felüli, hogy a lövések az áldozatok többségét hátulról - tehát 

menekülés közben - érték. 

A tömeggyilkosságnak legalább 49 halálos (köztük gyermekek és egy 

várandós asszony) és mintegy 150 sebesült áldozata volt. A halálos áldozatok 

számát illetően ma is eltérőek az adatok. Faragó Lászlóné (1956-ban 

anyakönyvvezető) 130 halottra emlékszik. 

A politika nyomban megtette azokat a lépéseket, amiért lövetett. A később 

tárgyalt egri - december 12-i - események és az azt követő történt politikai 

események kísérteties hasonlósága miatt igazoltnak látjuk, hogy mindkét 

esetben azonos forgatókönyv szerint, azonos cél érdekében történtek az 

események.  
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A salgótarjáni sortűzről készült első jelentés - Ladvánszky Károly már 

hivatkozott dokumentuma - a karhatalmat ért tűzcsapásról írt, különösen egy 

„kézigránát"-nak a karhatalmisták felé dobásáról, ezt jelölve meg a tűz 

megnyitása okaként. A lakosság számára propagandanyomtatványt készítettek 

és terjesztettek. E szerint a szemközti épületből az ellenforradalmárok 

géppuskákkal, golyószórókkal tüzet nyitottak a karhatalomra és a szovjet 

egységre, valamint kézigránátokat dobáltak. A karhatalom ezekre a 

fegyveresekre nyitott tüzet. A tüntetőkre nem a karhatalom, hanem az ismeretlen 

fegyveresek lőttek. Ma már tudjuk: a propaganda által terjesztett szöveget Jakab 

Sándor, az MSZMP Nógrád megyei titkára, Andó István, Jakab propaganda-

ügyekkel foglalkozó helyettese és Salupin alezredes vezetésével nyomban a 

sortűz után összeült értekezlet állította össze. Ugyanennek a valótlan állításnak a 

jegyében tartották meg a sortűz estéjén az MSZMP-aktíva ülését, ahol a 

vérengzés vádját az »ellenforradalmárokra«, különösen a munkástanácsra 

hárították. Erre rímelt a Kádár-kormány másnapi intézkedése, amellyel 

lényegében törvényen kívül helyezték a munkástanácsokat, és kihirdették a 

statáriumot. 

Sajátos az a tudathasadásos felfogás, ahogyan a hatalom állást foglalt az 

eseményekkel kapcsolatban. Egyrészt tagadja, hogy a hatalom parancsára lőttek 

a munkások közé, másrész elítéli »a provokátorokat és a közel 4000 fasiszta 

ellenforradalmárt«, közvetetten elismerve a lövetést és indokolva annak 

jogosságát. 

A hatalom tudta, hogy a salgótarjáni ügyben minden állítása valótlan. Jól 

tudták ezt a salgótarjániak is, hiszen az állítólagos géppuska- és go-

lyószórótűzben senki sem sérült meg a karhatalom és a szovjet alakulat tagjai 

közül. A »kézigránátos támadás« - mint a tüzelést kiváltó ok - ugyancsak 

valótlan volt. A később perbe fogott és elítélt Ferenc István 25 éves 

garázsmester valójában a tüzelés megkezdése után dobott el ijedtségében egy 

ún. hanggránátot (ez egy jelzésre használt »puffancs«, csak fény- és hanghatása 

van, sérülést nem okoz; ebben a konkrét esetben nem is sérült meg senki sem). 

Ezt állította be a propaganda kézigránátos támadásnak és a sortűz okának. 

Figyelmet érdemel, hogy a »géppuskás és golyószórós támadás« igazolására 

a hatalom szakértői bizottságot küldött ki december 13-án, amely a helyszint 

tüzetesen megvizsgálta. Az összeszedett töltény-hüvelyek, a becsapódások 

nyomai, a tetők és emeleti szintek átkutatása azonban kizáró eredményt hozott. 

A négy tagú, rendőrökből álló bizottság nemcsak pontos szakmai munkát 

végzett, és becsületesen le is írta: „távoli részekről a főkapitányság épülete 

előtt összegyűlt tömegre lövések nem jöhettek. Ezt a körülményt azzal lehet 

magyarázni, hogy a környékbeli házakat hátulról lövések nem érték. 

Amennyiben távolabbi részekről lőttek volna a tömegre, abban az esetben a 

környékbeli házaknak a hátsó részei is megsérültek volna." Tisztázta a bizottság 

azt is, hogy a rendőrfőkapitányság épületére sem lőttek. A kritikus 201. és 202. 

számú szoba ablakán nem belövés, hanem kilövés történt! 
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Vajon miért rendelték el a tényfeltáró vizsgálatot december 13-án, amikor a 

sortűz estéjén az MSZMP-aktíva kanonizálta a Saljupin - Jakab - Andó 

röplapot, és a kormány is megtette azokat a lépéseket, amiért megtörtént, ami 

történt? 

A kérdésre valójában egy elfogadható válasz van. A hivatalos verziónak 

senki sem adott hitelt - legkevésbé azok, akik jelen voltak a végzetes tüntetésen, 

s az emberek a kormányt és a karhatalmat vádolták tömeggyilkossággal. Ebben 

a helyzetben nagy szükség lett volna olyan adatra, amely bizonyítja: idegenek 

kezdték a lövöldözést, s az áldozatokért ezeket terheli a felelősség. Ilyen 

bizonyíték azonban - köszönet érte a tényfeltárók becsületes munkájának - nem 

volt. Bizonnyal remélték a felelős parancsnokok, hogy a tüntetők között voltak 

fegyveresek, akik lőttek a karhatalom irányában. Tévedtek. A bizottsági jelentés 

természetesen - az utóbbi évekig - nem is kerülhetett nyilvánosságra, és a 

közönség számára továbbra is a december 9-i pártaktíván kialakított álláspont 

volt a kötelező tananyag. 

A munkástanácsok elleni támadás fő hadszíntere tehát a salgótarjáni jól 

lezárható, a megyei tanács és rendőrség előtti térség volt. A katonai dolgokban 

járatlan olvasó is könnyen beláthatja, hogy ez a terület kiválóan alkalmas volt 

végrehajtani mindazt, amire ma megrázó szobor emlékezteti a túlélőket és az 

ezután születőket. 

A salgótarjáni eseményekkel azonban még nem hallgattak el a fegyverek, 

folytatódtak az akciók, amelyet a Katonai Tanács - emlékszünk -"várható 

események"-ként tárgyalt. A kizárólagos hatalom vérrel és vassal történő 

megragadásának másik fontos helyszíne Eger volt. 

Említettük, hogy Egerben 1956. december 11-én és 12-én kegyeleti 
és tiltakozó tüntetések, valamint a letartóztatottak kiszabadítására és a nyomda 
elfoglalására indított tömegmozgalmak voltak. Utaltunk már arra is, hogy 
december 12-én Egerbe érkezett Gyurkó Lajos tábornok, a Katonai Tanács tagja, 
a vidéki karhatalom főparancsnoka, és katonái nyomban beavatkoztak a nyomda 
körüli lövöldözésbe. Reggel Gyurkó Lajos a Dobó laktanyában tartott tiszti 
gyűlést és eligazítást. A rendelkezésre álló eddigi adatok arra utalnak, hogy itt 
adta ki Gyurkó Lajos a sztrájkoló és a kormány ellen tüntető tömeg szétlövésére 
a parancsot. Erre utalnak a tűzcsapást előkészítő mozzanatok. Itt is tanúi 
lehetünk a szükséges karhatalmi erők összevonásának. A Lintallér László 
vezette egri karhatalmi alakulat mellé berendelték az Indig Imre parancsnoksága 
alatt álló füzesabonyi egységet is, amelyet Lintallér Lászlónak rendeltek alá. A 
helyszín kiválasztása és az egység felvonulási útvonalának kijelölésére utal az a 
telefonhívás, amelyben a Dobó laktanya egyik tisztje Molnár János 
rendőrkapitánytól - 9 óra-kor - a belvárosban észlelhető mozgásról tájékozódott, 
valamint egy másik tiszt figyelmeztetése, hogy a rendőrök ne közlekedjenek a 
Rác kapu tér felöl a belváros irányába. A telefonáló már ismerte a parancsot, 
mert közölte a rendőrkapitánnyal, hogy a belvárosban „balhé lesz". 
Késő délelőtt megjelent a Széchenyi és a Csiky Sándor utca torkolatánál 

az alakulat. A harci alakzatba állított fegyveresek látványára a Széchenyi 

utcán az emberek megütköztek a karhatalom fellépésén (legtöbben az 
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előző esti lövöldözést tárgyalták), de senki sem mutatott támadó 

szándékot. A parancsnokot nem befolyásolta a tömeg tényleges 

viselkedése, lövetett és lövette a menekülőket is. A sortűz színhelyén 

tartózkodó szovjet tank ezúttal nem avatkozott az eseményekbe. 

A kövezeten 8 halott (közöttük egy kiskorú) és 30 sebesült maradt (a 

helyi kórházban láttak el 26 személyt), akik a lövéseket hátulról kapták. 

Az üzemi munkástanácsok másnap kemény hangú tiltakozó iratot 

intéztek az MSZMP megyei bizottságához, amelyben többek között szó 

esik arról: „Orvosilag megállapítást nyert, hogy minden lövés hátulról 

történt, ami bizonyítja, hogy a karhatalom ellen támadás nem történt." 

A következő lépés az egri sortűz után is a propagandáé: el kellett 

hitetni, hogy a karhatalmat támadás érte, s miként Salgótarjánban, a 

karhatalom a támadókra lőtt. Az ún. Heves megyei fehér könyv pa-

nelrémtörténete „ellenforradalmár suhancok" lövöldözéséről írt, akik a 

Dobó gimnázium ablakából hasba lőttek egy idős embert, átlőtték egy 

karhatalmista géppisztolytusát. Ezek az állítások éppen úgy valótlanok, 

mint a „derékon lőtt" Takács Géza karhatalmista története Tanner 

László volt karhatalmista emlékiratában. A megyei karhatalom 

parancsnokának összefoglaló jelentése szerint a karhatalomnak 
„tűzharcból vagy fegyveres összetűzésből kifolyólag sem halottjaik, sem 
sebe-sültjeik és egyéb anyagi veszteségeik nem voltak". 
A forgatókönyv továbbra is a salgótarjáni mintára folytatódott. Itt Gyurkó Lajos 

hívott össze értekezletet december 15-én Gyöngyösön a tiszti klubban, ahol 

megtárgyalták az „Egerben lezajlott eseményeket". A gyűlésre - a valóságot 

inkább a tetemrehívás kifejezés jellemzi - meghívták a szovjet katonai 

kommendánst, az üzemek igazgatóit és a munkástanácsok elnökeit, valamint a 

városi és járási MSZMP-vezetőket. Gyurkó Lajos itt szóban sem hagyott 

kétséget a felől, amit fegyverrel is bizonyított, hogy kié a kizárólagos hatalom. 

Ne feledjük: az egri tüntetők éppúgy, mint a munkásfellegvári salgótarjániak 

egyaránt a munkástanácsokat tekintették a hatalom legitim letéteményeseinek. 

Ezt a „tévedésüket" kellett eloszlatni géppisztolysorozatokkal. 

Jogilag a munkástanácsok még léteztek ugyan - feloszlatásukra csak 1957. 

november 17-én került sor -, de a decemberi sortüzekkel a hatalom elérte a 

célját: megszűnt a munkástanácsok által képviselt forradalmi nemzeti hatalom. 

Csepelen 1957. január 11-én sztrájk robbant ki, amely a karhatalom 

géppuskatüzében ért véget. A küzdelem kimenetelén már sem-mi nem 

változtathatott. Bill Lomax szavaival: „A következő hónapokban kibontakozott 

féllegális munkástanácsok végsőkig folytatott ellenállása, amellyel 

megpróbálták megakadályozni, hogy a szovjet fegyveres erőktől támogatott 

kommunista pártbürokrácia kivegye kezükből a gyárak ellenőrzését" bukásra 

ítéltetett, miként nem volt már kellő erő az illegalitásban 

működő Nagybudapesti Központi Munkástanács (január 15-i) ellen-állásra 

felhívó kiáltványának megvalósításához sem. A munkástanácsok által képviselt 
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hatalom visszavonhatatlanul megszűnt. Nem feledhetjük el azonban, hogy az 

'56-os forradalom közel 3000 magyar halottjából a fizikai munkások részaránya 

meghaladta a 53%-ot. 

A MEGTORLÁS - ÍGÉRET ÉS VALÓSÁG 

1956. november 4-én a szolnoki rádióban Kádár János bejelentette, a kormány 
célja „a testvérharc megszüntetése, a rend és a belső béke helyreállítása. A 
kormány nem tűri, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert 
a legutóbbi idők cselekményeiben részt vettek."  
Kádár János a november 11-én, november 26-án és decemberben elmondott rá-
dióbeszédeiben is a „félelem nélküli élet"-ről szólt. Többek között megerősítette 
a kormány programjának november 4-én meghirdetett 3. pontját: „Ismételten 
félreérthetetlenül kijelentem azt is: kormányunk november 4-i felhívásában tett 
ünnepélyes ígéretet, mely szerint egyetlen dolgozónak sem lehet bántódása 
amiatt, mert október 23-án kezdődött tömeg-megmozdulásokban részt vett, 
betartjuk és mindenkivel betartatjuk." Hitet tett továbbá Kádár amellett is, hogy 
nem lesz semmilyen bosszú vagy megtorlás: „E1 vagyunk tökélve a múlt 
hibáinak gyökeres felszámolására. Nem vezet köztünk senkit a bosszúállás 
szelleme, s ezt nem tűrjük meg semmiféle helyi szervnél, beosztottnál sem. 
Ellenkezőleg. Tudatában vagyunk annak, hogy a dolgozó nép, elsősorban a 
munkásosztály és a vele szövetséges parasztság bizalmát bírva lehet csak vezetni 
és kormányozni hazánkat." 

Kádár János ünnepélyes ígéreteinek a társadalom nagy része nem sok hitelt 
adott. Sokan mégis úgy gondolták, nincs félnivalójuk, nem ártottak senkinek. 
Sőt, számosan úgy vélték, hogy érdemeket szereztek, mert falujukban, 
üzemükben lecsillapították a „forrófejűeket", akik nyomban elégtételt akartak 
venni a korábbi sérelmekért. Egyre inkább terjedtek félelmet keltő hírek is, 
elsősorban a karhatalmisták „akcióiról ". Hitelt érdemlő adatokat persze senki 
sem tudott. Azok a statisztikák, amelyek az elkövetkező években a bíróságok 
segítségével végrehajtott politikai megtorlás adatait tartalmazták, csak 1990-ben 
kerültek nyilvánosságra. 
 Egyik ilyen, annak idején szigorúan titkos, igazságügyi statisztika szerint 1960. 

december 31-ig a polgári és katonai bíróságok 21 668 személyt ítéltek el 

államellenes bűncselekmények címén. 4961 fő felfüggesztett szabadságvesztést 

kapott, 16 443 embert végrehajtásra kerülő, határozott tartamú 

szabadságvesztésre ítéltek. Egy másik, 1969. november 11-én kelt statisztika 

1956. október 23. és 1958. december 31. között 10 016 fő politikai elitéléséről 

szól, ebből 259 volt a végrehajtott halálos ítélet. A kivégzettek tehát - ennek a 

kimutatásnak az alapulvételével - az elítéltek 2,68%-át tették ki (volt közöttük 

olyan is, akit 1941-ben jegyeztek be a születési anyakönyvbe). 

Zinner Tibor kutatásai szerint a halálraítéltek száma 1963-ig 367 fő volt 

(közülük 152 embert katonai bíróságok küldtek a halálba). A bírói ítélet alapján 

kivégzettek saját kutatásaink szerint is megközelítően 400-an voltak 1963-ig. 

Gosztonyi Péter adatai szerint a kivégzettek száma 453 fő volt. 

(Összehasonlításul megjegyezzük, hogy az 1848/49 megtorlásaként végrehajtott 

halálos ítéletek száma nem érte el a 120 főt, s a különböző börtönökbe 
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hurcoltak mintegy 1200-an voltak.) 

1958-ban még mindig javában működött a megtorló gépezet. Egy 1960-ban 

záródó - harmadik - statisztikai kimutatás 16 148 elítéltről adott számot. 1961-

1963 között az állam elleni bűncselekmények miatt azonban további 2410 főt 

ítéltek el. Így legalább 18 558 fő az állam elleni bűncselekményért elítéltek 

száma. Ha hozzászámítjuk ehhez a politikai jellegű cselekményekért elítéltek 

számát is, legalább 23 761 fő elítélésről indokolt szólni. 

Valójában ma sem tudjuk pontosan az elítéltek - ezen belül a kivégzettek - 

számát. Azt azonban megalapozottan állíthatjuk, hogy a megtorlás időszakában 

állam elleni és politikai jellegű cselekmények címén több mint 20 ezer embert 

ítéltek el, és a kivégzett – és ítélet nélkül meggyilkolt - áldozatok száma kb. 400 

volt. 

Az 1956-os forradalom megtorlásának történetéhez persze nemcsak a 

bírósági ítéletek tartoznak. A közbiztonsági őrizet - kb. 16-18 000 embert 

érintett - jórészt azokat sújtotta, akik ellen nem is nyújtottak be vád-iratot. A 

megtorlás sajátos eszközeként alkalmazták a tömeges elbocsátásokat, amelyek 

különösen a pedagógusokat és a közlekedési dolgozókat, kiemelten a 

gépkocsivezetőket és a vasutasokat érintették 

A megtorlás folyamatában november 4-e után lázas sietséggel kezdte meg a 

kormányzat a megtorlás személyi feltételeinek megteremtését, valamint a 

büntetőeljárások átalakítását (ideértve a közbiztonsági őrizetre vonatkozó 

szabályok megalkotását is). 

Mielőtt mindezekről szólnánk, rá kell mutatni: az egész megtorlási folyamat 

egyik meghatározó kérdése a Kádár-rendszer legitimációjához kapcsolódik. 

Említettük már, hogy a november 4-i restauráció szükségszerűen szembetalálta 

magát a diktatúrák örök problémájával: a legitimáció hiányával. A bolsevizmus 

-- amely magát világszerte a népszuverenitás legigazibb letéteményesének 

hirdette - soha, sehol sem került szabad választás útján hatalomra. 

 A legitimációt ezért a kommunista pártot hatalomra juttató mozgalomból, mint 

a népakarat kétségbevonhatatlan megnyilvánulásából származtatta, mondván: a 

népszuverenitás „csak abban az államban valósulhat meg, amely a valódi 

demokrácián épül fel" (értve ezalatt először az 1936-os szovjet alkotmányban 

rögzített viszonyokat), ahol „az államhatalom valóban a nép kezében van". S 

mert önmagát a társadalom fejlődésének szükség-szerű, a polgári rendnél 

magasabb rendű formációjának tekintette, minden demokratikus alternatívát 

retrográdnak bélyegzett. A magát proletárdiktatúrának valló kádári 

államberendezkedés azonban nem élvezte a munkásság támogatását (a 

karhatalom fegyveres alakulatai aligha tekinthetők a magyar munkásság 

reprezentánsainak), ellenkezőleg, a munkásság november 4. után a 

munkástanácsok mögött sorakozott fel, és szívós sztrájkmozgalmat folytatott a 

Kádár-kormány el-len. Kádár törekvése arra irányult, hogy a rendszert 

politikailag fogadtassa el, s ennek érdekében - mint erről korábban a salgótarjáni 

vérengzéssel összefüggésben már szóltunk - megkísérelte a munkás-tanácsokat 
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saját szolgálatába állítani. A pesterzsébeti munkások küldöttei előtt azt is 

kijelentette: „A munkástanács a népi demokrácia alapvető intézménye lesz... van 

azonban a munkástanácsokban egy kisebbség, amelynek a munkásosztályhoz 

semmi köze sincs... s a kapitalizmus érdekeit képviselik." 

A munkástanácsok a magyar forradalom második szakaszában ki-emelkedően 

fontos szerepet játszottak, és valóságos alternatívát jelen-tettek a kádári 

restaurációval szemben. Nem véletlen tehát, hogy a megtorlás éle nem kis 

mértékben irányult a munkástanácsokba megválasztott vezetők és tagok ellen. A 

megtorlás első hulláma már a munkástanácsok hivatalos feloszlatása előtt nagy 

erővel megindult. 

Kádár az újonnan megalakított MSZMP első embereként - szavakban - 

nyomban elhatárolta magát a „szektás dogmatikus hibáktól". A frazeológia - 

némileg tompítva - november 4-e után is érvényes volt. Igy a hivatalos politika 

továbbra is a „Rákosi-klikk" politikai felelősségét állapítja meg a forradalmi 

robbanás első okaként. Mégis a restaurált hatalom, amikor „törvényes rendről" 

beszél, a Rákosi nevével fémjelzett időszak „rendjét" és törvényeit tekinti 

legitimnek, s ezt kívánja vérrel-vassal helyreállítani, természetesen Rákosi 

nélkül. Ennek jegyében nyúlt a hatalom a bíróságokhoz, amelyeket - mint tudjuk 

- „az osztályharc legélesebb fegyvereként" tartottak nyilván. Mindebből 

következik, hogy a forradalom megtorlásában részt vevő bíróságok nem 

független bíróságok, hanem - s ezt az állításunkat bizonyítani fogjuk - a 

forradalom előtti osztálybíráskodást folytató, pártirányítás alatt álló testületek. 

Ez a ,,jogfolytonosság" tetten érhető mind a párt-dokumentumokban, mind a 

belügyi és igazságügyi kormányzat intézkedéseiben. 

Kádár » törvényes rendjét« ezekben a hónapokban - jobb híján - egyedül az 

általa is elítélt Rákosi »törvényes rendjének« jogfolytonossága legitimálja. 

Olyannyira őrzik ezt a„»jogfolytonosságot«, hogy 1957 júniusában (!) az 1956. 

október 25-t61 megszüntetett begyűjtési rendszer kritikája miatt bírósági 

ítéletben marasztalnak el egy vádlottat, mert a szocialista állam 

alapintézményének tekintélyét csorbította, mint ahogy »alapintézmény« maradt 

továbbra is - ezt is több bírósági ítélet igazolja - Sztálin és Rákosi irodalmi 

munkássága, szobra és arcképe. 

A SZEMÉLYI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE 

A megtorlás már november 4-én megkezdődött. Ide kell sorolnunk ugyanis a 

karhatalom megszervezését, amelyről más összefüggésekben már ugyancsak 

szóltunk. Részleteztük azt is, hogy a Kádár János kívánságának megfelelően 

létrehozott »forradalmi ezredekben« újból döntő szerepet kaptak a volt ÁVH 

tisztjei. A karhatalom bevetése, a decemberi sortüzek lövetése - a hatalom 

kettősségének megszüntetésén túl - a megtorlás jogon kívüli, semmivel sem 

igazolható, a nemzetközi jog általánosan elismert szabályaiba ütköző, emberiség 
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elleni bűntettet megvalósító cselekedetek voltak. Az utolsó nagy sor-tűz után a 

karhatalmat továbbra is felhasználta a kormány egyfajta jogon kívüli 

megtorlásra. Ez - ugyancsak a nemzetközi jogban tilalmazott - kínzásokat és 

gyilkosságokat valósított meg az ország minden területén, és félelmet, a teljes 

kiszolgáltatottság, védtelenség érzését váltotta ki a polgári lakosság között. A 

balatonkenesei honvéd-üdülőben működő, önmagukat „halálbrigádnak" nevező 

karhatalmisták, a tatabányai Beer János csoportja éppúgy a megtorlás jogon 

kívüli eszközei voltak, mint a szolnoki kegyetlenkedéseket (ide értve a 

hitoktatást abbahagyni nem akaró Kenyeres páter vagy Brenner János 

segédlelkész kitervelt meggyilkolását is) megvalósítók vagy a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetből kilépni szándékozó parasztokat súlyosan (esetenként 

gyilkosságot is megvalósító módon) bántalmazók, Tinnye községtől 

Nagyrábéig. 

A megtorlás jogi keretek között működő szervezetei közül elsősorban a 

rendőrség, az ügyészségek és a bíróságok személyi állományát is fel kel-lett 

készíteni az elkövetkező „feladatokra". Ennek érdekében mindhárom 

szervezetnél „tisztogatást" hajtottak végre annak érdekében, hogy a megtorlás 

gépezetét ne akadályozza egy-egy - a forradalommal szimpatizáló - rendőrtiszt, 

ügyész vagy bíró. 

Anélkül, hogy részletesen belebonyolódnánk a rendőrségen folytatott 

személyi tisztogatásokba - amelyet gyakran tarkított alantas eszközök 

alkalmazása is egy-egy kívánatos pozíció megszerzéséért -, meg kell említeni az 

ORFK-n 1956. december 28-án a megyei főkapitányok és politikai 

osztályvezetők részére tartott értekezletet. Az ÁVH formális megszüntetése 

után a politikai ügyek nyomozása a rendőrség politikai nyomozó osztályainak 

hatáskörébe került. Ezért a rendőrségről szóló 1955. évi törvényt módosítani 

kellett, amit a NET (Népköztársaság Elnöki Tanácsa) 1956. december 30-án 

törvényrendelettel meg is tett. E szerint „a Belügyminisztérium államvédelmi 

szerveinek megszüntetése folytán az állam belső és külső biztonsága elleni bűn-

cselekmények nyomozása a rendőrség hatáskörébe tartozik". Arról már 

korábban szóltunk, hogy politikai nyomozó osztályokhoz (újjászervezett ÁVH) 

a szó szoros értelmében átigazolták a régi gárda tagjait, akik azután 1962-ig a 

piszkos munkát el is végezték. 

Ugyancsak figyelmet érdemel a BM szervezetének módosításáról hozott, 

1957. március 12-i MSZMP PB határozatot feldolgozó értekezlet is. Ezeken az 

értekezleteken már világosan körvonalazódott, mi a politikai vezetés elvárása a 

rendőri szervektől. Jelesül kirótták a rendőrség politikai nyomozó osztályaira a 

megtorlás stratégiájában ráeső feladatokat. A BM II. főosztálya - a politika által 

kijelölt céloknak megfelelően - rend-szerbe is foglalta ezt a stratégiát „Tervezet. 

Az ellenforradalom elleni harc további feladatai" címmel. A tervezet azt a 

politikai akaratot tükrözi, amelyet az MSZMP IKB 1957. február 26-i ülése 

szentesített. 

A Legfőbb Ügyészségen 1957. február 4-én tartottak értekezletet, amelyen 
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részt vett és felszólalt - többek között - Münnich Ferenc és Marosán György is. 

Ez az a nevezetes értekezlet, ahol Marosán, durván rátámadt Kéry Józsefre, a 

„győrmegyei ügyész"- re, s nyilvánosan megalázta, kijelentve: „Ön alkalmatlan 

arra, hogy ügyész legyen" (Kéry Józsefet nem sokkal ezután letartóztatták, 

elítélték és évekre börtön-be került.) A „személyi követelmények" kifejtése után 

Marosán nyomban rátért a megtorlás „követelményrendszerére" is az alábbi 

példázattal: „A kínai elvtársak azt mondták, hogy itt nem volt proletárdiktatúra. 

Annak a feladata, hogy az ellenforradalmat fizikailag semmisítse meg... Ha 

1945-ben nem volt mód, akkor 1957-ben ezt meg kell csinálni." 

Münnich ezt a félre nem érthető instrukciót egészítette ki ekképpen: „A 

karhatalom ellen sok panasz fut be; szeretnénk az ügyészségről is ilyen híreket 

hallani... Nem vagyunk hívei a hatalmi szervek kilengéseinek, de jobb, ha ilyen 

kemény, mintha lelkesedik érte az ellenforradalom, mert semmit nem csinál." 

Az ügyészi és bírósági szervezetben végigsöprő „tisztogatási hullám"-ról 

Zinner Tibor írt részletes értékelő tanulmányt. Az egykorú személyzeti 

iratokból kitűnik, hogy 1956. december 11-én eltávolították mindazokat, akik 

nem voltak hajlandók részt venni a statáriális ítélkezésben, valamint az ún. 

gyorsított eljárásokban. Tény, hogy november 4 -e után 26 bíró távozott a 

legfelsőbb bíróság kötelékéből, és további 130-at bocsátott el az IM a bírói 

karból. A tisztogatás a Szénási Géza vezette ügyészi testületben 84 ügyész 

érintett. 

Mi tehát a „megtisztogatott" testületek feladata? Térjünk vissza ismét egy 

pillanatra a BM „Tervezet"- hez, amely 1957. május 15-én kelt. (A nyomozó 

hatóságon kezdődő ügyek ugyanis az ügyészségeken és a bíróságokon 

jelentkeznek a nyomozás befejezése után.) „Az ellenforradalmi erők elleni 

harc fő csapásának iránya" című fejezetében a tervezet így fogalmaz: 
„1.) A győri és miskolci ellenkormány tagjai, az ellenforradalom országos, 

budapesti, megyei és legfontosabb területi bizottságainak és bizottmányainak 
elsősorban osztályidegen, ellenforradalmi vezetői és tagjai. 

2.) Arisztokraták, volt földbirtokosok, nagytőkések, gyárosok, bankárok stb., 
akik a hatalom visszaszerzésében tevékenykedtek. 

3) A fasiszta és burzsoá pártok a horthy rezsim [sic!] vezető politikai és 
katonai személyei, valamint olyan volt fegyveres szervek vezetői és tagjai, mint 
a csendőrség, VKF/2 horthysta tisztek. 

4.) A fegyveres ellenforradalmi akciókban résztvett huligán és deklasszált 
elemek." 

A tervezet szerint: „1.) Népbíróság elé kell állítani az ellenforradalom 
országos és megyei vezetőit és azon személyeket, akik szervezői voltak a népi 
demokratikus rend megdöntésének. Ebben a kategóriában a csapást az 
ellenséges osztálymaradványokra, kulákokra, volt horthysta rezsim 
legfontosabb politikai, közéleti, katonai, valamint csendőr, horthysta 
katonatiszt és fegyveres harcokban résztvett huligán és más deklasszált 
elemekre kell mérni. 

2.) Bíróság elé kell állítani az ellenforradalomban országos, budapesti, te-
rületi, kerületi megyei bizottságainak és bizottmányainak ellenséges tevé-
kenységű tagjait. Továbbá a munkástanácsok, ifjúsági, vagy ellenforradalmi 
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szervezetek vezetőit, szervezőit, akik gyilkosságra, sztrájkra és más ellenfor-
radalmi tevékenységre izgattak, vagy ilyen cselekményben, mint irányítók, 
szervezők részt vettek." 

A tervezet osztatlan sikert arat a legmagasabb körökben, s szinte szó szerint 

átveszi az MSZMP PB 1957. július 2-i határozata. Arra a kérdésre, hogy 

valóban kiket is érintett a megtorlás, a konkrét ügy-iratok tömegének vizsgálata 

adott választ. Valóban az „osztályellenség" vagy a „dolgozó osztályok tagjai" 

voltak kénytelenek szembenézni a magyar történelem legnagyobb politikai 

megtorlásával? Nos, erre a kérdésre még visszatérünk. 

Ha a tervezet mellé tesszük a gyakorlatba átültető eljárások adatait - hogy ti. 

ténylegesen kik, és milyen bűncselekmények vádjával kerültek a bíróságok 

ítélőtanácsai elé -, kiderül: mindenkin megtorolták a forradalomban való 

részvételt, szélesebb körben is, mint azt a tervezett előirányozta. A megtorlás 

végrehajtásáért a politikai vezetés a BM Politikai Nyomozó Főosztályt tette 

felelőssé. „Felelősök: BM. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, illetve 

országos jelleggel a központi osztályok vezetői, valamint a budapesti és megyei 

osztályok vezetői." Valamennyi érintett szervnek ütemtervet kellett készítenie. A 

megyékben június 1-1, a központban és Budapesten június 14-i határidővel. A 

végrehajtás előkészítését szolgálta, hogy május 1-ig a BM szervei már 33 704 

főt vettek őrizetbe. 

Az MSZMP felső vezetése folyamatosan ellenőrizte a végrehajtást. A 

megtorlás karmesteri pálcája Marosán György és Biszku Béla kezében volt. 

A BUNTETŐELJÁRÁS ÁTALAKÍTÁSA 

Ahhoz, hogy a megtorlást a hatalom gördülékenyen és mindenben saját tetszése 

szerint végrehajthassa, szükség volt a büntetőeljárás gyors (mondhatjuk 

kapkodó) átalakítására. Erre valójában négy fontos területen került sor: a 

rögtönbíráskodás és a gyorsított eljárás bevezetése; a Legfelsőbb Bíróság 

Népbírósági Tanácsának felállítása és a népbírósági tanácsok létrehozatala. 

A rögtönbíráskodásról (statárium) szóló 1956. évi 28. sz. tvr. tervezetét 

(1956. december 11-én hirdették ki) Feri Sándor legfelsőbb bírósági bíró 

készítette el. (A hevenyészett munka eredménye az volt, hogy másnap már 

módosítani kellett a jogszabályt, kimaradt belőle ugyanis a 13] bekezdés, amely 

kimondja, hogy a bűnösség megállapítása esetén a büntetés halál.) A 

rögtönbíráskodást 1956. december 15-én kezdték meg a katonai bíróságok 

ítélőtanácsai, és folytatták 1957. november 3-ig. 

A gyorsított eljárás megteremtésének igénye az MSZMP IKB 1956. 

november 6-i nyilatkozatában már benne rejlett. Kádár János ennek alapján 

beszélt az 1956. december 28-i KB-ülésen az „adminisztratív és repressziós" 

határozatokról, és ő beszélt először a „gyorsított bíráskodás" szükségességéről 

is. 

A „gyorsított bíráskodás" kodifikációja tudatosan az 1921. évi LXIII. tc.-t 
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(és az 5188/1914 ME. sz. rendeletet) vette mintául. Mint azt a Domokos József 

által készített előkészítő anyag mutatja, felhasználták a 4039/1919 ME és a 

4038/1919 ME rendeleteket is, amelyeket egykor a kommunisták ellen 

alkalmaztak Az így megalkotott 1957. évi 4. tvr. – Domokos - Münnich-

Marosán - Nezvál egyeztetés után - lehetővé tette a 16 év feletti fiatalkorúak 

esetében halálbüntetés kiszabását. 

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa XVI. sz. büntető elvi döntése 

kimondta: „A gyorsított eljárásban a különtanács hatásköre kiterjed a 

terhelt valamennyi bűncselekményére, még abban az esetben is, ha ezek kö-

zül egyes bűncselekmények egyébként nem volnának gyorsított eljárás alá 

vonhatók, feltéve, ha az ügyész a vádiratban (1957: 4 sz. tv. 4. §. [21 bek) 

terjeszti elő" 

A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának létrehozásáról először 

ugyancsak Kádár János beszélt az MSZMP KB 1957. április 5-i ülésén. 

Milyen politikai megfontolás húzódik meg a háttérben? Tény, hogy a 

hatalomnak szüksége volt az új tárgyalási forma mellett egy új bíróságra is. 

Aligha téved Zinner, amikor a nagy vihart kavart Farkas Mihály és társai 

ügyet említi kiváltó okként. Kádár a „kellő súlyú ítélet" meghozatalát sürgetve 

vetette fel ugyanis a Legfelsőbb Bíróságon népbírósági tanács létrehozását. A 

koncepciót Kádár moszkvai útja (március 20-28.) idején Szénási Géza, Nezvál 

Ferenc, Szalay József és Domokos József készítette el. Ennek lényege, hogy az 

öttagú ítélő tanácsban egy szakbíró és négy ülnök (népbíró) ítélkezik, minden 

olyan ügyben, amelyben az ügyész a népbírósági tanács előtt emel vádat. A 

vádemelés független a cselekmény elkövetési idejétől! A tanács eljárhat 

fellebbezési fokon is minden ügyben, amelyben a legfőbb ügyész ezt 

indítványozza. Ezekben az ügyekben nem érvényesül a súlyosítási tilalom. A 

népbírósági tanács elbírálhatott törvényességi óvást is, ezzel lehetőség nyílt 

arra, hogy bármely, korábban jogerős ítélettel lezárt ügyben újabb ítéletet 

hozzon. Joga volt továbbá bármely ügyben perújítást is kezdeményezni. Első 

fokon a népbírósági tanács statáriális tanácsként járt el. Ennek a perjogi 

következménye az volt halálos ítélet esetén, hogy a szótöbbséggel kegyelemre 

nem ajánlott vádlottat 2 órán belül kivégezték. A koncepció alapján a 

normaszöveget Eörsi Gyula és Nagy Miklós (1M Törvényelőkészítő 

Főosztály) készítette el. 

A jogszabálytervezet 1957. április 2-án került az MSZMP IB elé. A testület 

azzal fogadta el az előterjesztést, hogy a felállítandó tanács 

„jogosult a legfelsőbb bíróság minden ítéletének felülvizsgálatára". Másnap a 

kormány tárgyalta a tervezetet, és - Olt Károly ellenjegyzése mellett - a NET 

1957. április 6-án az 1957. évi 25. tvr. - rel határozott a Legfelsőbb Bíróság 

Népbírósági Tanácsának felállításáról. Ezzel valóban olyan „bírósággal 

gyarapodott Kádár eszköztára, amely csak külsőségeiben hasonlított egy bírói 

ítélkező tanácshoz, s kiválóan alkalmazható volt a legfelsőbb politikai akarat 

érvényre juttatásához. Jellemző példa erre - ezt éppen Vida Ferenc 
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tanácselnöktói tudjuk -, hogy a népbírósági tanács döntéseibe a politikai vezetés 

- a szükséghez képest - közvetlenül is beavatkozott. 

A népbírósági tanácsok országos rendszerének kiépítése volt a megtorlás 

struktúrájának negyedik lépcsője. Ez az elhatározás már 1956 novemberétől 

érlelődött. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának „eredményei' végleg 

meggyőzték a politikai döntéshozókat a népbírósági tanácsok rendszerének 

„hasznos voltáról". A népbírósági tanácsok rendszerének kiépítéséhez szükséges 

jogszabályi előkészítést az IM részéről Kovács Kálmán miniszterhelyettes 

irányította. A Legfelsőbb Bíróságon Lee Tibor, Simor Pál és Molnár László 

véleményezte a tervezetet. A több olvasatban egyre szigorodó koncepció 

kialakításában jelentős szerepe volt Domokos Józsefnek is. A koncepcióban 

olyan embertelen rendelkezés is szerepelt, amely a cselekmény idején 16. 

életévét betöltött fiatalkorúval szemben lehetővé tette halálbüntetés 

alkalmazását. Vágó Tibor tanácsa ezt a minden emberiességet megcsúfoló le-

hetőséget alkalmazta Mansfeld Péter ügyében. A politikai akaratot az MSZMP 

KB április 5-én kifejezésre juttatta. A tervezet így 1957. május 30-án a kormány 

elé kerülhetett, ahol az előterjesztés megtárgyalásánál jelen volt Domokos József 

is. A NET 1957. évi 34 tvr.-ként fogadta el a normaszöveget, és 1957. június 17-

én hirdette ki a Magyar Közlönyben. A korlátok nélküli megtorlás „jogalapja" 

1961. április 16-ig volt érvényben. Magyarországon a forradalom leverése után 

tehát nem volt olyan független bíróság, amely előtt a a súlyos vádak 

megmérettethettek volna. A hatalomnak legkevésbé ilyen bírói fórumra volt 

szüksége. Mit mondanak erről még a források? 

Az MSZMP KB 1957. április 5-i jegyzőkönyvében rögzített Kádár-

felszólalás elégedetlenségét fejezte ki a bíróságok "liberalizmusa" miatt, 

konkrétan utalva az írók ügyére, de „általában" is. „Itt muszáj 
erősíteni [sic!]... Előfordult például, hogy Nezvál elvtárs egy ilyen ügyben 
kiizzadt egy halálbüntetést és a felső bíróságon megesett a szívük rajta és a 
büntetést átváltoztatták életfogytiglani börtönre... Össze kell szedni egy tucat 
ilyen ügyet... A bírósági munka most a Népköztársaság létét jelenti. Aki 
ellenforradalmár volt, meg kell büntetni. A népbíróság szervezetét fel kell ál-
lítani úgy, hogy mód legyen bármilyen ügyet tárgyalni." 

Korábban szóltunk arról, hogy a felállított népbírósági tanács jogosítványa 

minden jogerős ügy felülvizsgálatára is kiterjedt. Nyilvánvaló, hogy itt egy 

újabb politikai megtorló szerv alakult - bírói ítélkező tanácsoknak álcázva. Az 

a tény, hogy a népbírósági tanácsok ülnökei számos esetben nemcsak a 

forradalom politikai ellenfelei, hanem a harcok kárvallottjai is voltak, s hogy a 

katonai tanácsokban olyan hírhedt személyek is részt vettek, mint Gyurkó 

Lajos vezérőrnagy, ezt az állításunkat igazolja. A másik érv, amely állításunkat 

igazolja, hogy a hatalom tagadta a bírói függetlenség szükségességét. 

Ami a bírói függetlenségről alkotott felfogást illeti: tipikus az a vélemény, 

amelyet Borbély Lajos fejtett ki a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség 

közös pártszervezetének gyűlésén: „Az igazi bírói függetlenség egyet jelent 

azzal, hogy a bírák semmilyen körülmények között sem befolyásolhatók a 
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munkásosztály érdekei ellen és mindig a proletár hatalmat szolgálják." 

Hasonló álláspontot hangoztatott - hivatalos véleményként - Marosán a február 

4-i, Legfőbb Ügyészségen tartott értekezleten, és hasonló szellemben foglalt 

állást a Legfelsőbb Bíróság 1957. március 22-i kollégiumi ülése is. Itt az 

ítélkezést, mint az osztályharc eszközét ecsetelte Lee Tibortól Radó Zoltánig a 

Legfelsőbb Bíróság büntetőkollégiuma. A bírói függetlenséghez szorosan 

kapcsolódik a törvényességről alkotott felfogás. A magas testület a 

törvényességet is mint osztálykategóriát értelmezte: „A törvényesség objektív 

értelmezése azt jelenti, hogy a proletár államhatalomtól függetlenített 

szemlélet, ami lénye-gében burzsoá szemlélet." 

A Legfelsőbb Bíróságon 1957. március 28-én értekezletet tartottak 

a bírák részére az „Ellenforradalmi bűncselekményekkel kapcsolatos ítélkezési 

kérdések megvitatása" címmel. Itt tudatosították - s ez az egész magyar 

„ítélkezési" gyakorlatot eldöntötte -: a november 4-i „büntetlenség ígéret", 

amelyet Kádár több alkalommal is megismételt a legnagyobb nyilvánosság 

előtt, nem úgy értendő, hogy a kormány amnesztiát kívánt hirdetni! Nincs szó 

tehát semmilyen megbocsátásról_ Ennek megfogalmazása azért vált 

halaszthatatlanná, mert egyes megyékben született néhány ítélet (így p1. Heves 

megyében), amely büntetlenségi okként értékelte a kormánynyilatkozatban 

foglaltakat, és felmentő ítéletet hozott. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és az Elnökségi Tanács már 

februárban megkezdte a „ellenforradalmi bűncselekményekkel kapcsolatban" 

kötelező ítélkezési gyakorlat kidolgozását, lényegében a Marosán György által 

előadott szellemben. 

A bosszúra éhes restauráció reflexerűen utasította el a törvény előtti 

egyenlőség gondolatát is, és tért vissza a harcos osztálybíráskodás ortodox 

bolsevik felfogásához. Ezt hangsúlyozta Szalay József is, amikor felhívta a 

figyelmet az 1955. novemberi párthatározat betartására, amely szerint: „A 

törvényesség élének tehát köztörvényes bűncselekmények esetén is, az 

osztályellenség esetén is az osztályellenség támadó tevékenysége ellen kell 

irányulni." 

Nagy erővel folyt a kormányzati propaganda is. Különös figyelmet érdemel 

Markója Imre „Osztályharcos bíráskodást" című írása, valamint Biszku Béla 

„A proletárdiktatúra időszerű kérdései" címmel megjelent brosúrája. 

Arról, hogy kik kerültek végül az „igazságszolgáltatás" őrlőkövei közé, s 

végső soron mi lett a sorsuk, nem jog kérdése volt, hanem a központi és helyi 

politikai vezetők megítélésétől függött. A 103/1958 IM-BM titkos utasítás egy 

bizottságot állított fel a megyei párttitkár vezetésével. A bizottság tagja volt a 

megyei rendőrkapitányság vezetője, a megyei ügyészség vezetője és a megyei 

bíróság elnöke. Ez a bizottság minősített és döntött, hogy a forradalmi 

tevékenységért gyanúba keveredett „megtévedt munkás és dolgozó paraszt 

származású személy", akinek „kisebb jelentőségű ellenforradalmi jellegű 

cselekménye" miatt nem kell bíróság elé állnia. Döntöttek abban a kérdésben is, 
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kik azok, akik az előbbi kategóriába nem sorolandók („e pont alá nem vonható 

osztályidegen, osztályellenség, huligán, és a szokásos bűnöző"). Az ő sorsuk áll 

a halálraítéltek és a börtönt szenvedettek számadatai mögött. 

A megyei párttitkár által vezetett bizottság „felülvizsgálta" az elkészült 

vádiratokat. Azokat is, amelyek éppen bírósági tárgyalási szakban voltak, és 

tetszés szerint utasíthatták a bíróságot az ügy meg-szüntetésére vagy büntetés 

kiszabására. Önmagában ez a 103/1958 sz. együttes utasításban biztosított, az 

igazságszolgáltatás rendjét és az eljárásjogi rendelkezéseket semmibe vevő 

„jogi megoldás" igazolja: nemcsak a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 

volt Marosán elé citálható és utasítható a párt által elhatározott ítélet 

meghozatalára, hanem valamennyi magyarországi bíróság közvetlenül alá volt 

rendelve a megyei párttitkár által tolmácsolt politikai akaratnak. 

Ha mindezek tudatában értékeljük az eljárásjogban ismertetett 

változtatásokat, nem marad kétség afelől, hogy a hatalom semmit sem bízott a 

véletlenre, a megtorlás végrehajtása alaposan megtervezett, félelmetes hadjárat 

volt: „Meg kell fizetnünk, mert bele mertünk avatkozni a hatalmasok 

dolgaiba... Bűnhődni kellett, mert maguknak köve-telték azt a hatalmat, 

amelyet nevükben, de nélkülük és ellenükre bitoroltak a hatalmasok, s mert 

beigazolódott, hogy a hatalmasok valójában nem is olyan hatalmasok. S mert 

kimondták, »a király meztelen«." 

Mindez csupán a megtorlás feltételeinek személyi szervezeti és jogszabályi 

megteremtése volt. A jogi keretek között végrehajtott megtorlás valóságos 

tartalmának vizsgálata még nem fejeződött be. Néhány tipikus per részletes 

jogászi elemzése (Brusznyai Árpád és társai pere, Földes Gábor és társai pere, 

Mansfeld Péter és társai pere, Szirmai Ottó, Angyal István és társai pere stb.) 

azt igazolja, hogy a hatalom azokat az anyagi és eljárásjogi szabályokat is 

könnyűszerrel áthágta, amelyeket egyébként kötelezőnek ismert el. 

Jellegük szerint külön kell választani az ún. „nagy" pereket, amelyeket a 

forradalom vezető személyiségei ellen indítottak, ide értve a csaknem minden 

megyében megrendezett megyei forradalmi vezetők ellen indított pereket 

(valamint ezek szatellit  - pereit). Másik csoportot képeznek a „tömegperek", 

amelyek elsősorban a forradalom alulról építkező szerveiben részt vevők 

(elsősorban munkástanácsi vezetők és tagok) ellen indultak. 

A „tömegperek" adják a büntetőeljárások több mint 9/10-ét. Ezek vizsgálata 

azt igazolja, hogy végrehajtották a BM tervezetben foglaltakat. Az ítéletek 

tanúsága szerint a bűnösséget megalapozta a forradalom szerveiben való puszta 

részvétel, minden további konkrét tevékenységtől függetlenül. 

Az egyes ügyekben tetten érhető, hogy a hatóságok számára nem volt 

lényeges a történeti tényállás tisztázása, akkor sem, ha „felületességüknek" 

ártatlanul kivégzett áldozatok látták a kárát. Ennek elrettentő példája 

Budakeszi, ahol Sziklai Sándor ezredes és apósa halála miatt indult bűnügy. A 

vád szerint az ezredes és apósa lakásába be-hatolt egy „ellenforradalmár 

csoport", és mindkettőjüket meggyilkolták. Az ügyben hat halálos ítélet 
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született. Két elítéltet 1958. november 6-án kivégeztek, négyen életfogytig tartó 

börtönt kaptak, hét vádlott pedig összesen 60 év börtönt. A tényállás szerint a 

csoport azért indult el Sziklai háza felé, hogy felszólítsák, adja le a fegyverét, 

mert a községben már valamennyi fegyvert beszolgáltattak. Ekkor Sziklai a 

csoport felé lőtt (sebesült áldozata később belehalt sérülésé-be). A megjelentek 

ekkor hatoltak be a házba, ahol holtan találták Sziklai apósát, és ő maga is 

eszméletlenül (vagy holtan?) feküdt. Testét az utcára vonszolták és 

meggyalázták. A BM Pest Megyei rendőrfőkapitányság 1959. március 31.-én 

titkos jelentésben megállapította: „Sziklai és apósa támadás közben TT 

pisztollyal - mely Sziklai birtokában volt - öngyilkosságot követett el." 

Korábban egy fejszével ő gyilkolta meg apósát is. 

Más esetekben a célba vett áldozat nem volt hajlandó eljátszani a rá osztott 

szerepet, és végzett magával. Így hiúsította meg Szigethy Attila öngyilkossága 

a (BM tervezetébe is felvett) „győri ellenkormány pert", amelynek ő lett volna 

a főszereplője és (aligha kétséges) kivégzett áldozata is. 

A megtorlás külön fejezete volt a statáriális ítélkezés. A rögtönítélő (katonai) 

tanácsok 405 vádlottal szemben mondtak ki ítéletet, és 70 esetben alkalmaztak 

halálbüntetést. A rögtönbíráskodás nemcsak a forradalommal összefüggő, de a 

forradalomtól teljesen függetlenül elkövetett súlyos köztörvényes 

bűncselekményekre is kiterjedt. A statáriális ítélkezés során hozott ítéletek 

tapasztalatai szerint ezek a bíróságok a gyakorlatban egyrészt meghaladták ezt 

az ítélkezési formát életre hívó politikai szándékot, másrészt nem teljesítették 

az el-várásokat. A lépten-nyomon hangsúlyozott „osztályellenség megsem-

misítése" például nem teljesült (ez igaz lesz egyébként a nem statáriális 

ítélkezés körében is). A rögtönítélő tanácsok elé állított személyek csaknem 

kivétel nélkül munkás és paraszt osztályhelyzetűnek minősültek.  

Tény ugyanakkor, hogy a lőfegyver és lőszer engedély nélküli birtoklása 

esetén (ez sokszor ugyancsak nem állt összefüggésben, a forradalmi 

eseményekben való részvétellel) minden esetben halál volt a büntetés, ha 

gyanú merült fel, hogy a vádlott harcok közelében tartózkodott. A bíróság nem 

adott helyt olyan klasszikus büntetőjogi intézménynek sem, mint az önkéntes 

elállás. Voltak olyan büntető-tanácsok is, amelyek hajlottak a volt nemzetőrök 

esetében a le nem adott fegyver megtalálásakor enyhébb - 10-15 évi börtönt 

jelentő - büntetés kiszabására is. Az ítéletek szigora vagy „enyhesége" nem kis 

részben függött a tanácsot vezető hadbíró személyes felfogásától. Így egyes 

tanácsok viszonylag következetesen enyhébben ítélték meg az ügyeket, míg 

mások lényegesen szigorúbban, sőt embertelen kegyetlenség is igazolható (pl. 

a Mátyás Miklós vezette statáriális tanács esetében). 

Külön említést érdemelnek a 14-16 éves fiatalkorúakkal szemben folytatott 

statáriális eljárások. Ők leggyakrabban ipari tanulók vagy az általános 

iskolából kikerült munkásfiúk voltak, akiket jó-részt a fegyverek iránti 

romantikus vonzódás vitt arra, hogy egy-egy pisztolyt birtokoljanak. A velük 
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szemben kiszabott 5-6 év börtön nemcsak embertelenül súlyos, de szükségtelen 

is volt, sőt a meg-hirdetett osztálybíráskodás szempontjaival sem lehet 

indokolni. Ezek az ítéletek a fiatalok egész életére kiható, behozhatatlan hát-

rányt jelentettek. 

A rögtönbíráskodás körében több olyan ügyben is hoztak és hajtottak végre 

halálos ítéleteket, amelyek a forradalomtól független emberölést 

(nyereségvágyból elkövetett emberölést, közkeletű kifejezéssel 

rablógyilkosságot) valósítottak meg. Ezeknek az ügyeknek egy részében 

(kocsmai összetűzés során késeléssel okozott ember-ölés) a rendes bíróságok 

(értsd: nem statáriális bíróságok) gyakorlata sohasem alkalmazott 

halálbüntetést. Itt tehát a statáriális eljárás negatív diszkriminációt jelentett. A 

másik említett elkövetői csoport esetében ez aligha állítható. A politika ezeket 

a köztörvényes bűnelkövetőket ugyanakkor tudatosan összemosta a 

forradalomban részt vett vádlottak ügyeivel, a forradalmárok lejáratásának 

szándékával. Ez az eljárás egyébként nem ismeretlen a nem statáriális 

eljárásban elbírált esetekben sem. 

A népbírósági tanácsok (és a rendes bíróságok) ítélkezési gyakorlatának 

eddig feltárt adatait összegezve három fontos megállapítást tehetünk: 

- A hatóságok kevéssé kíváncsiak a valós történeti tényállásra, annál inkább a 

politikai elvárásoknak igyekeznek megfelelni a konkrét tényállások 

megszerkesztésénél. Ennek megfelelően a bizonyítási el-járások nem a vád és 

védelem bizonyítékainak felvételét és szabad bírói mérlegelését jelentik, hanem 

azok vád centrikus válogatását. Az ítéletekben a tényállás hiányosságait gyakran 

az ideológiai közhelyekkel „pótolják." 

 A bűnösség megállapítása körében érvényesülnek mindazok a politikai 

direktívák, amelyeket a legfelsőbb pártvezetés adott ki, és amelyek különböző 

közvetítő láncszemeken keresztül (leggyakrabban utasítások formájában, de 

nemegyszer „kézi vezérlés" útján, jutottak el az ítéletek indokolásába. 

-- A büntetéskiszabás megtorló jellegű és félelmet kiváltó. Ezt szolgálta a 

halálbüntetések magas aránya, valamint a börtönbüntetés csaknem kizárólagos 

alkalmazása. 

5 itt kell visszatérnünk arra a kérdésre, kik vannak a statisztikai számsorok 

mögött? A proletárdiktatúra valójában a nép ellenségeivel szemben alkalmazta a 

kemény ítéleteket, akik osztályidegen mivoltukból eredően vissza akarták 

szerezni elvesztett hatalmukat? 

Az 1956 előtt gyakorolt „osztálybíráskodás eredményeként" a börtön-be 

zártak 79,2%-a volt munkás, mezőgazdasági munkás, tszcs [termelőszövetkezeti 

csoport] tag, kisparaszt, míg 2,5%-a kulák, tőkés és „deklasszált elem" 6,4%, 

értelmiség 4,9%. A forradalom leverése után nyíltan folytatódott az 

osztálybíráskodás. A belügyminiszter, az igazságügy miniszter és a legfőbb 

ügyész 9/1958 BM sz. együttes utasítása 1958. október 16-án („Szigorúan 

titkos" jelzéssel) jelent meg az illetékesek számára „A letartóztatottak 

osztályhelyzetének, az általuk elkövetett bűncselekmények politikai vagy 
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köztörvényi jellegére, valamint a vissza-esők fogalmának meghatározására" 

címmel. Az utasítás így foglalta össze az „osztályidegen" fogalmát: 

„1.) Azokat, akik kizsákmányolásból éltek (volt tőkéseket, gyárosokat, 
üzemtulajdonosokat, nagykereskedőket, bérháztulajdonosokat, vállalkozókat, 
kulákokat stb.); 

2.) A felszabadulás előtti államapparátusban és állami intézményeknél vezető 
beosztásban volt személyeket (főjegyzőkig bezárólag), a volt horthysta politikai 
rendőrség valamennyi beosztottját, a rendőrség, a honvédség volt hivatásos 
tiszti állományú tagjait, a csendőrség hivatásos állományába tartozókat, a 
VKF/2 vezetőit, tisztjeit és valamennyi beosztottját, a jobboldali pár-tok és 
szervezetek vezetőit és országgyűlési képviselőit; 

3.) Azokat, akikre az 1-2. pont nem utal, azonban az összes körülményeit 
figyelembe véve megállapítható, hogy deklasszált személyek. (Pl. egyházi 
személyek, papok, urasági intézők stb.) 
Az utasítás tehát valójában szabad kezet biztosított a helyi politikai vezetés 

álláspontjának érvényre juttatásához. Tartalmilag mindez az 1956 előtti helyzet 

változatlan folytatása volt. 

Egy 1958. november 10-én kelt jelentés 4488 letartóztatott „szociális 

származását" és „jelenlegi foglalkozás" szerinti megoszlását dolgozta fel. A 

szociális származás feldolgozásából kiderül, hogy az érintettekből 1188 a 

munkás (26,47%) és 1392 fő a paraszt (31,01%); míg a volt uralkodó osztály 

tagja 39 fő, kulák 203 fő, fasiszta fegyveres testület tagja (értsd: volt katona, 

csendőr) 55 fő. Így az osztályidegennek minősülők 297 fős (6,61%) 

„táborához" képest a munkás és paraszt letartóztatottak 2580 fővel (57,48%) 

elsöprő többséget képviselnek. Ha ide számítjuk az osztályellenségnek nem 

számító kispolgár, az alkalmazott érte-miség és az „egyéb" kategória egyéb 

csoportját is (összesen 1611 fő), akkor a letartóztatottakból a nem 

osztályellenség 93,38 %-! Mindez alig-ha kíván kommentárt, ezért csupán 

leszögezzük, hogy az elítéltek döntő többsége továbbra sem az „osztályidegen" 

kategóriákból került ki, hanem „munkás, dolgozó, paraszt és értelmiségi" volt. 

Mindez összhangban áll a forradalom elesettjeinek hasonló, származás szerinti 

vizsgálata során kimutatott arányokkal. 

A politikai felső vezetés továbbra is elégedetlen a megtorlás mértékével. A 

PB december 10-én, s mert az eredeti előterjesztést nem fogadta el, december 

31-én napirenden tartotta a „Büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről" című 

előterjesztést. A BM részéről az előterjesztést Biszku Béla készítette. 

Bevezetőjében így ír: „Az ellenforradalmi szervezkedés bűnöseinek felelősségre 

vonásánál, a politikai jellegű bűncselekményeknél sok az enyhe ítélet és 

viszonylag kevés a fizikai megsemmisítések száma'. Lee Tibor a Legfelsőbb 

Bíróságon tartott értekezleteken minduntalan a „liberális ítélkezési gyakorlatot" 

ostorozta. Kétségtelen, ahhoz képest, hogy Kádár az 1957. december 10-i PB 

ülésen afelett nosztalgiázott, hogy „1600 fasisztát lehetett volna a másvilágra 

küldeni" (ha lett volna hozzá elég erő 1956 novemberében), s hogy a „kínai 

elvtársak" 30 000 kivégzést emlegettek - a meg-torlás elmaradt a hatalom új 
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birtokosainak vágyaitól. Kádár 1957 decemberében így panaszkodott: „Nem 

tudtuk elérni az ellenforradalom fő vezetőinek, kezdeményezőinek nagyobb 

mérvű fizikai megsemmisítését. Nagy kár, hogy ezeket nem sikerült 

megsemmisíteni, mert azért ezek a rendszer legveszedelmesebb ellenségei." 

Ekkor Kádár 800-1000 kivégzést tartott szükségesnek. 1958. október 9-én 

Marosán György egy „Feljegyzést" kapott kézhez az „ellenforradalmi 

ügyekről". E szerint „Az ellenforradalmi perek anyagai minden vonatkozásban 

alátámasztják pártunk értékelését az ellenforradalomról." Nem csoda, hiszen 

éppen „pártunk értékelése" határozta meg jó előre, mi legyen az ügyekben. 

Csak éppen az elítéltek szociális összetétele körül nem volt minden rendben... 

KÖZBIZTONSÁGI ŐRIZET (INTERNÁLÁS) 

Nem tartozik a szorosan vett büntetőeljárás körébe, de azzal egyen-értékű 

szabadságelvonást jelentett a közbiztonsági őrizetbe vétel, vagyis az internálás, 

amelyet az 1956. évi 31. tvr. vezetett be. Közbiztonsági őrizet címén bárkinek 

elvonható volt a személyi szabadsága, minden érdemi indokolás és bírói 

jogorvoslati lehetőség nélkül. Az érintettek pontos száma ma sem tisztázott. A 

becsült adat 16-18 000 fő. A közbiztonsági őrizet igen sokáig, 1960. április 1-ig 

létezett, ami azt bizonyítja, hogy valójában egy folyamatosan, könnyen 

alkalmazható megtorló eszközt látott benne a hatalom. 

A MEGTORLÁS »CIVIL« ÚTJAI 

A megtorlás azonban korántsem fejeződött be a bírósági ítélettel vagy az 

internálással. Alig becsülhető meg azoknak a száma, akiket a forradalom alatt 

tanúsított magatartásukért állásvesztéssel büntettek. A fizikai munkások körében 

külön hajsza indult a gépkocsivezetők és a vasutasok ellen. A pedagógusok 

ugyancsak megrostáltattak. 

Meg kell emlékezni arról a 6923 honvédtisztről is, akik nem írták alá az ún. 

tiszti nyilatkozatot. Ezzel - jobb esetben - csak katonai pályájuk maradt félbe. 

Sokan voltak közülük, akik ennél sokkal súlyosabb hátrányt is szenvedtek. 

A hatalom nem elégedett meg a forradalomban - valamilyen mértékben - részt 

vett polgárok megbüntetésével. Gyermekeik sorsában is bűnhődni rendelte 

azokat, akik kezükbe kívánták venni önnön sorsuk (és nemzetük) irányítását. Ezt 

bizonyítja az a ritka dokumentum is, amelyet a mátészalkai gimnázium 

igazgatója 1960-ban (l) állított ki egy jeles eredménnyel érettségizett leány 

részére: „Nevezett édesapja az 1956-os ellenforradalmi eseményekben irányító 

szerepet töltött be. Egyébként is nagyon vallásosak." Ez a jellemzés végleg 

bezárta az illető előtt az egyetem kapuit. A »vallásosság« üldözése, az egyházak 

zaklatása újult erővel folytatódott. Ez a terület is sok tekintetben kutatásra szorul 

még. 



145 

 

A megtorlási folyamatban groteszk jelenségek a kegyelmi döntések. A 

triumfáló restauráció sokáig ódzkodott még a részleges közkegyelem (1959) 

meghirdetésétől is. Pedig már 1958 nyarán világossá vált, hogy a 

börtönbüntetések jórészt férőhely hiányában nem hajthatók végre. A hatalom 

mégis inkább vállalta az egyéni kegyelmek sokaságának elbírálását. A rengeteg 

kegyelmi kérelem feldolgozására ismét egy 3 tagú bizottságot hoztak létre 

annak eldöntésére, hogy az elítélt „ez idő szerint érdemes - e kegyelemre". 

Mi idézte elő a kegyelmi kérelmek áradatát? Kézenfekvő válasz lehet erre, 

hogy az elítélések nagy száma. Ez azonban csak az egyik tényező. Jászai Dezső 

főosztályvezető, aki a kegyelmi ügyekért volt felelős, így ír egyik 

„feljegyzésében": „A tömeges, hivatalból tett kegyelmi előterjesztés és a nagy 

számú egyéni kegyelem elbírálásánál a kegyelmi eljárás mindinkább a 

másodfokú perorvoslati eljárás szerepét töltötte be, továbbá károsan 

befolyásolta a bírói gyakorlatot, csökkentette a bírói ítéletek tekintélyét és 

visszatartó hatását." Arra szót sem érdemes vesztegetni, hogy milyen 

„visszatartó hatás" csökkenésével kellett volna számolni, de az valós 

feszültség, hogy a büntetőeljárások aligha feleltek meg a meg-közelítően is 

korrekt bizonyításnak, a tényállásokon nyugvó ítélet követelményének vagy 

sokkal inkább az előírt politikai elvárásoknak. A sok egyéni kegyelem 

valójában „másodfokú perorvoslati eljárás", ez pótolja a fellebbezést, sőt 

valójában második fellebbezés is, mert ott, ahol a fellebbezés lehetséges volt 

ugyan, az ügy elintézése a fellebbezési tárgyaláson puszta formalitás volt. 

Az első részleges közkegyelemre 1959-ben került sor, amikor szigorúan 

osztályszempontok alapján engedtek szűk „elkövetői körnek" szabadulást. 

Az 1963-as „kialkudott" közkegyelmet Kádár 1963. március 21-én jelentette 

be az országgyűlés ülésszakán. Ez a közkegyelem sem volt azonban teljes körű, 

3480 fő szabadult a börtönökből. A forradalom barikádharcosai azonban 

továbbra is börtönben maradtak, ól csak a hetvenes években szabadultak. Az 

1963-as közkegyelem tehát nem hozta meg (Deák szavaival) a „békés 

kiegyenlítődést", az osztályharc tovább folyt, csak a diktatúra eszköztára 

változott némileg. 
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OLVASMÁNYOK 

KÉT FÉRFI A FORRADALOMBAN: 
NAGY IMRE ÉS KÁDÁR JÁNOS 

1956. november 4. hajnalán két rádióüzenet hangzott fel az éterben. Nagy Imre, 

Magyarország törvényes miniszterelnöke drámai mondatokban a világ tudtára 

adta a szovjet agresszió tényét, Kádár János, a Nagy Imre-kormány - eltűntnek 

hitt - államminisztere pedig bejelentette az idegen fegyverek segítségével 

végrehajtott erőszakos hatalomátvételt. 

Nagy Imre - mint az közismert - a jugoszláviai nagykövetségen vélt 

menedéket találni. Később, onnan kilépve - minden ígéret, sőt írásban vállalt 

garancia ellenére - a Kádár nevével fémjelzett hatalom (ténylegesen Moszkva) 

rabja, majd Romániába száműzött politikus. Nagy Imre 1956 novemberében és 

decemberében Kádár János szemében még mindig fontos politikai tényező, aki 

lemondásával legitimációt biztosíthatott volna neki. „Nagy Imre nem hajlandó 

a feltételek elfogadására, a lemondásra. Nem hajlandó a maga részéről 

elismerni a nemzet előtt a szovjetek védőszárnyai alatt létrehívott 

ellenkormányt. Annak a Kádár Jánosnak a vezetésével, aki néhány nappal 

korábban még kormányának államminisztere volt, és részese volt a kormány 

antisztálinista politikájának. Nagy Imre nem hajlandó a szovjet katonai 

győzelmet tudomásul venni, inkább az ellenállást választja."... „Kádár János 

hatalomra jutásának pillanatától úgy lépett fel, mint »közvetítő erő« e két pólus 

[ti. a proletárdiktatúra „kemény" és „puha" változatának hívei] között. Mintha 

nem is ő formálná az erőviszonyokat a politikai vezetésen belül, hanem valós 

viták között ő csak az egyensúlyt, a működőképességet biztosítaná." - írja Glatz 

Ferenc találóan. 

Nagy Imre és Kádár János november 4-ét követő - egyenlőtlen - 

küzdelmének részleteit aligha vázolhatjuk fel a teljesség igényével. Itt csupán 

felvillantjuk a források tükrében néhány alapvető kérdés megítélését a mártír 

miniszterelnök és a „»helytartó« vonatkozásában, áttekintjük azt az utat, amely 

a kezdeti, „Nagy Imre elvtárs" fogalmazással átszőtt kádári 

megnyilatkozásoktól a „Nagy Imre árulása" minősítésen át a „törvénynek 

szabad folyást enged" a döntésig - s ennek egyenes következményeként a 

politikai igényeket minden tekintetben kiszolgáló, dr. Vida Ferenc vezette 

népbírósági tanács halálos ítéletéig. 

Kádár János álláspontjának változásait 1956 novembere és 1958 júniusa 

között a jegyzőkönyvek hűen tükrözik. Az közömbös, hogy a hivatalos 

megnyilatkozásoktól eltérően volt-e Kádárnak »magánvéleménye«, hiszen mind 

a magyar társadalom, mind Nagy Imre egyéni sorsának alakulása szempontjából 

a »hivatalos« döntések és megnyilatkozások bírtak csak jelentőséggel. 
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Kádár november 1-i „eltűnése" óta Nagy Imre Kádár Jánossal személyesen 

nem találkozott. Aligha feltételezhetjük, hogy Nagy Imre a snagovi fogságában 

ismerte az MSZMP IIB és IICB napirendjét. Az eseményekről azonban a 

hivatalos sajtó útján nyilván tájékozódott. Az a tény, hogy Nagy Imre utolsó 

nagy politikai iratában részletesen foglalkozik ugyanazokkal a kérdésekkel, 

amelyekről Kádár János is megnyilatkozik, nem a véletlen műve. 1956 

novemberében ugyanis a szovjet intervenció és a Kádár-kormány legitimitása, a 

forradalom vagy ellenforradalom kérdése, a munkástanácsok és a kettős 

hatalom, az értelmiség és a kommunista restauráció az egész társadalmat 

foglalkoztató sors- 

kérdések, ami minden gondolkodó magyart és az egész civilizált világot 

érdekelte. 

Nagy Imre »árnyékbokszolása« Kádár Jánossal valódi sorskérdések körül 

zajlott - s Nagy Imrének aligha voltak kétségei az iránt (az utolsó szó jogán 

elmondottak bizonyítják), hogy üzenete valójában nem vita-partnerének, hanem 

a neki igazságot szolgáltató jövőnek szól. 

A Nagy Imre-perben bizonyítékként lefoglalt és felhasznált „Nagy Imre 

feljegyzései" című írásnak Nagy Imre a Gondolatok címet adta. Az önmagával 

vívódó, az eseményeket újra- és újragondoló Nagy Imrének nem adatott meg az 

„októberi események hű, pártos, marxista feldolgozásának" lehetősége. Az 

ország népének hagyott üzenete az érintett alapvető kérdésekben bízvást 

tekinthető - ismerve Nagy Imre november 4-e utáni magatartását és a perben tett 

megnyilatkozásait - életével megpecsételt visszavonhatatlan álláspontjának. 
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A SZOVJET BEAVATKOZÁS ÉS A KÁDÁR-KORMÁNY 
LEGITIMITÁSA 

A szovjet beavatkozás volt az a vízválasztó, amely november 4-e után a 

restauráció erőit elválasztotta a nemzettót. Nagy Imre ezzel kapcsolatban így 

fogalmazott „Ezt [ti. a szovjet katonai beavatkozást] egyébként a nemzeti 

kormány nem kérte, és mivel 1956. november 7-ig más kormány 

Magyarországon nem volt, más sem kérhette. A Kádár-kormány 1956. nov. 7-én 

tette le az esküt, ekkor lépett hivatalba. Ezt megelőzően sem közjogilag, sem 

ténylegesen (tehát sem de jure, sem de facto) nem tölthette be a magyar 

kormány szerepét. Annál kevésbé, mert Kádár és későbbi »kormányának« tagjai 

vele együtt, vagy külön-külön ismeretlen helyen tartózkodtak és sem az ország 

lakossága, sem a külföld nem tudott létezésükről. Kádár és Münnich 1956. 

november 1-én történt szökésüktől 1956. nov. 7-ig nemcsak, hogy nem 

kormányoztak, de semmi jelet sem adtak magukról. Valahol külföldön, a 

Szovjetunióban tartózkodtak és kezdték meg szereplésüket. 1956. nov. 7. -ig a 

nemzeti kormány volt de jure hatalmon, ez volt nemzetközileg elismerve, ezzel 

voltak diplomáciai kapcsolatok. 1956. nov. 7-ig a Szovjetunió kormánya sem 

szakította meg vele a kapcsolatokat, ami nem akadályozta meg abban, hogy a 

törvényes kormány megdöntésére fegyveres harcot indítson. A nemzeti 

kormányt a szovjet csapatok fegyveres hadműveletei megakadályozták 

alkotmányos működésében. A Kádár-»kormány« 1956. november 7-ig sem de 

facto, még kevésbé de jure nem kormányzott Magyarországon. Ezt akarta 

áthidalni Sepilov külügyminiszter a Nagy-kormány menedékjoga kérdésében a 

jugoszláv és szovjet kormány között Moszkvában 1956. nov. 4. utáni napokban 

folyt tárgyalásokon, amikor is 1956. november 4-vel antidotált [sic!] lemondó 

nyilatkozatot követelt tőlem, amit én megtagadtam. 1956. november 4-i 

lemondási nyilatkozatommal áthidalták volna a Kádár - »kormány  

törvénytelenségét és azt a súlyos nemzetközi lépést, hogy a második szovjet 

intervenció a törvényes nemzeti kormány tiltakozása ellenére történt, s a 

»Kádár-kormány« a szovjet csapatok magyarországi meg-szállását és 

hadműveleteit már csak a súlyos harcok befejezése után »kérhette«, vagy 

szentesíthette. A szovjet csapatok második intervencióját és fegyveres 

beavatkozását Nagy Imre kormánya nem kérte, s Kádár »kormánya« is csak 

november 7-e után vehette tudomásul a befejezett tényeket, esetleg antidatálva 

[sic!] »kérhette« a beavatkozást". 

„Kádár és kormánya" számára Nagy Imre lemondó nyilatkozata országlásuk 

első heteiben égetően fontos volt. Kádár a jugoszláv vezetők szemére is hányta, 

hogy Nagy Imrét mint magyar miniszterelnököt fogadták be a nagykövetségre. 

Kádár november 9-én a jugoszláv nagykövet tudomására hozta: „Azt javaslom, 

mondják meg nekik, hogy adják írásba, hogy önmagukat mint minisztereket 

megszűntnek tekintik és mondjanak valamit a jelenlegi kormánnyal 

kapcsolatban. Feltétlenül ki kell jelenteniük, hogy ez ellen a kormány ellen sehol 
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sem fognak fellépni. Amíg ezt nem mondják, semmiféle kérdésről tárgyalni nem 

lehet." Kádár álláspontja a november 23-i IIB referátumában változott meg, ahol 

külön napirendi pontban referált „Nagy Imre és csoportjának ügyének elintézé-

séről". Kijelentette Kállai Gyula kérdésére: „Nem kell lemondó nyilatkozat, ezen 

már túl vagyunk." 

Mindez persze nem jelentette azt, hogy a Kádár-kormány legitimitása 

szilárdabbá vált, csupán annak a beismerése volt, hogy Nagy Imrétől hiába 

várják a hőn áhított lemondást és hatalmuk elismerését. Kádár is jól tudta 

kormányának alkotmányos elégtelenségét. Már idéztük az MSZMP KB egyik 

zárt ülésén 1958-ban mondott szavait: „Született valamikor ez a forradalmi 

Munkás-Paraszt Kormány, amelynek akkor, bizonyos helyzetben 8 minisztere 

volt összesen. Es ez részben nem teljesen alkotmányos formák között született, 

hanem részben személyes találkozás, részben telefon útján." Kádár legitimitása 

valóban orvosolhatatlan hibában szenvedett, s nem csak formai okokból. Köz-

hely, hogy Moszkva bizalma nélkül senki sem gyakorolhatta Magyarországon a 

hatalmat. Igaz ez a szovjet birodalom valamennyi hódított országára, 

amelyeket Moszkva valójában a szovjet tagköz-társaságok egy speciális 

„alfajaként" kezelt. Igy volt ez Nagy Imre esetében 1953-ban, s valójában 

1956. október 23-án is. Mégis lényeges a különbség a két időpont között. 1953-

ban Moszkva választotta Nagy Imrét, mint megítélése szerinti olyan 

alternatívát, amely megoldja a Rákosi okozta „katasztrófapolitikát". 1956 

októberére valójában Moszkva kényszerpályára került és az „olcsóbb" 

megoldást kereste. Mikoján a Politbüro október 23-i ülésén úgy vélekedett: 

„Nagy nélkül nem lehet úrrá lenni a mozgalmon, így nekünk is olcsóbb." 

Hruscsov óvatosabb: „Nagyot vonjuk be a politikai tevékenységbe. De egyelőre 

ne tegyük meg [miniszter] elnökké. Budapestre Mikoján és Szuszlov elvtárs 

repül-jön. Az események azonban túllépnek Hruscsov óvatosságán, s a szovjet 

vezetés kénytelen belenyugodni Nagy Imre miniszterelnökségébe. A 28-i 

fordulatot követően a Politbüróban Nagy Imre ellen fordul a hangulat - 

Vorosilov Nagy Imrét »likvidátor« -nak nevezte, Molotov óvatosabban 

fogalmazott: „Nagy már-már ellenünk fordul" - 

Hruscsov azonban még azon az állásponton van „Támogatni kell ezt kormányt... 

Beszéljünk Kádárral és Naggyal - támogatjuk." Kétségtelen, hogy Hruscsov 

már számol azzal az eshetőséggel: „Nagy ellenünk fordul, követelni fogja a tűz 

beszüntetését és a csapatok kivonását, utána jön a kapituláció." Bulganyin így 

érvel: „Le kell vonnunk a következtetést: vannak Budapesten olyan erők, 

amelyek meg akarják dönteni Nagy és Kádár kormányát. Legyen az állá 

pontunk, hogy támogatjuk a jelenlegi kormányt." 

Október 30-án Nagy Imre helyzete a szovjet vezetésen belül tovább romlik. 

Malinyin jelentése szerint „Nagy kettős játékot játszik", Hruscsov úgy értékeli a 

helyzetet: „A 6 ból 5 szilárdan tartja magát", tehát Nagy Imre már nem élvezi a 

bizalmat. Bár Nagy Imre személyes sorsa ekkor még nem dőlt el. „Ha Nagy 

beleegyezik, vegyük be miniszterelnök-helyettesnek" - javasolta Hruscsov (s a 
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felvetés nem váltott ki ellenvéleményt). Mindazonáltal ami ez után történt, 

valójában taktikázás Nagy Imre és kormánya megdöntésére. 

Kádárt és Münnichet ezzel szemben mindvégig a Politbüro bizalmi 

embereként kezelik. Velük kapcsolatban nem merült fel, hogy a „tűz 

beszüntetését és a csapatok kivonását" fogják követelni. Kaganovics már az 

október 28-i ülésen irányítható, bizalmi emberként beszél róla: „Kádárnak 

útmutatást kell adnunk, hogy így semlegesítse [a mozgalmat]." S bár 

Kaganovics az október 28-i kormánynyilatkozatot felrótta Kádárnak („Kádár 

megingott"), mégis alkalmasnak ítéltetett a rá váró fel-adatra („A legfontosabb, 

hogy Kádártól nagyobb határozottságot követeljünk"). 30-án Mikoján arról 

tájékoztatta Hruscsovot, hogy „Kádár jól viselkedik". Így született - s később 

rájuk alapozottan valósult meg - a „legrosszabb variáns", a „nekünk, 

magunknak kell majd kineveznünk egy kormányt" lépés. A döntés október 31-én 

megszületett - bár ekkor még miniszterelnökként Münnich neve merült fel. 

November 1-tói minden, amit a szovjet vezetés a Nagy Imre kormány 

irányában tesz, félrevezetés: „Nem szabad elemista módon felfogni 
a dolgot. Még van három nap gondolkodási időnk, még jönnek a tanácsok az 
elvtársaktól. A taktika: tartsuk fenn velük a kapcsolatot." 

November 2-án Münnich, Kádár és Bata már a Politbüro ülésén Moszkvában 

tartózkodott, ahol Kádár beszámolt az október 23 óta történtekről. Úgy vélte, 

„a kommunisták erkölcsi pozíciója nullával lesz egyenlő", ha katonai erővel 

avatkoznak be a szovjetek. Münnich hozzászólásában a radikálisabb: „Az a 

meggyőződés, hogy csakis a Szovjet-unió támogatásával létezik és tud 

fennmaradni [a hatalom]... Nincs több erőnk... nemigen lehet bízni abban, hogy 

politikai harc útján sikerül megbirkózni az eseményekkel." Bata egyértelműen a 

keményvonalas mellett szólt: 

 „Katonai diktatúrával kell rendet teremteni." Az ülés végül elfogadta a 

„Vihr" (Forgószél) hadművelet tervét és Konyev marsall 1. sz. napiparancsát. 

A magyar ellenkormány szovjet kinevezése a november 3-i Politbüro ülésén 

tehát megtörtént (Mikoján terjesztette elő a kormány élére Kádárt.) Kádár, aki 

előző nap még kritikusnak látta a katonai beavatkozást, kijelentette: „Nem 

szabad átengedni egy szocialista országot az ellen-forradalomnak. Egyetértünk 

önökkel. A helyes lépések - forradalmi kormányt kell alakítani." Ezek után a 

szovjet csapatok kivonása és az ismételten visszatérő megjegyzés, hogy ti. a 

katonai kapcsolatok erősítésével gyengülnek a politikai pozíciók, s hogy „a 

kormány ne legyen bábkormány", aligha vehető komolyan. Kádár ne tudta 

volna, hogy mit jelent egy szovjet invázióval hatalomra juttatott ellenkormány 

fejének lenni? A kemény valóság az - s ezt igazolják Kádár későbbi 

cselekedetei a decemberi sortüzektől a megtorlás jogon kívüli és „jogi" keretek 

között folytatott cselekményein keresztül a társadalom szovjet szolgaságba 

süllyesztéséig -, hogy Kádár minden látszatvitája ellenére vállalta és a 

Politbüro megelégedésére végigjátszotta a „helytartó" dicstelen szerepét. 

Ugyanezen az ülésen Hruscsov, aki 30-án még Nagy Imrét miniszterelnök- 
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helyettesnek el tudta képzelni a Kádár-kormányban, kijelentette: „Azt hitték, 

opportunista, pedig áruló... Mi letartóztattuk volna N (agy) I (mrét).. Ha N 

(agy) I(mre) nem mond le akkor az ellenség szolgálatában áll." 

A szovjet katonai beavatkozás elutasítása vagy elfogadása  - tudjuk 

Molotovtól: „Csapataink segítségnyújtása - ez a minimum." tehát a víz-

választó. 

A SEMLEGESSÉG ÉS A NEMZETI 
SZUVERENITÁS 

Közismert tény, hogy az osztrák államszerződés megkötése után okafogyottá 

vált a szovjet haderő magyarországi állomásoztatása, s nem indokolta ezt a 

Varsói Szerződés aláírása sem. Tény ugyanakkor, hogy a szovjet szuperhatalmi 

érdekek megkövetelték a szovjet katonai jelenlétet is (az okok felsorolását 

mellőzhetjük). Nem kérdőjelezhető meg az sem, hogy az 1956. november 4. 

utáni időszakban alig-ha volt más hasznavehető támasza a Kádár-kormánynak, 

mint a szovjet haderő. A szovjet haderő magyarországi tartózkodásáról szóló 

1957. május 27-i szerződés aláírása valójában érdekében állt Kádár János 

kormányának is. 

Nagy Imre Magyarország szovjet megszállásának valódi okát kutatva 

kizárólag szovjet szuperhatalmi (ha tetszik, imperialista) érdekekben leli az 

elégséges magyarázatot. „A Szovjetunió nagyhatalmi súlyának érvényesítése 

céljából, hogy az Egyiptomra nehezedő angol-francia nyomást enyhítse, s ezzel 

a maga érdekeit megvédje, egyben az arab világ rokonszenvét megnyerje, 

katonai lépésekre szánta rá magát Európában, Anglia, Franciaország 

legközvetlenebbül sebezhető pontjain. Magyarország ebben a szovjet tervben a 

szovjet hadsereg elsőrendű fontosságú felvonulási területe. Magyarország tehát 

az Anglia és Franciaország ellen irányuló szovjet hatalmi nyomás tervében, 

mint stratégiai fontosságú terület jött számításba. Ez azt jelenti, hogy a szovjet 

hadsereg akkor is benyomult volna Magyarországra, megszállta volna hazánkat 

és elfoglalta volna a stratégiailag fontos pozíciókat (a varsói szerződés 

értelmében és arra való hivatkozással), ha Magyar-országon nem következtek 

volna be forradalmi események..." 

Nagy Imre gondolatmenetét ezután azzal is alátámasztja: 

 hogy a forradalmi megmozdulás leverésére „elegendő szovjet fegyveres 

erő állomásozott... ", 

 hogy november 2-án és 3-án a nyugati határig nyomultak („a magyar 

nemzeti kormány megkérdezése nélkül, akarata ellenére... ") igen nagy erők, 

 hogy a páncélos, tüzérségi és repülőkötelékek „gyalogság nélkül... 

megszállásra és nem ellenforradalom leverésére készültek". 

Nagy Imre a szocialista országok és a Szovjetunió viszonyát nem tudja 

elfogadni gyarmattartó és gyarmat kapcsolatának. „A szocialista országok 



152 

 

egymás közti viszonyát és biztonságát a varsói szerződés helyett, amelyet meg 

kell szüntetni, az 5 elv alapjára kell helyezni, amelyet a SZU.[Szovjetunió] 

kormánynak 1956. okt. 30-i nyilatkozata kilátásba helyezett. A varsói szerződés 

és az 5 alapelv ugyanis nem egyeztethető össze, az utóbbiak súlyos sérelme 

nélkül." 

A varsói szerződés megszüntetésével kapcsolatban veti fel Nagy Imre az 

ország semleges státuszának kérdését: „A legszélesebb néptömeg akaratának 

megfelelően mi a semlegességet választottuk, mint hazánk nemzetközi 

státusának legmegfelelőbb formáját." Nagy Imre félreérthetetlenül kifejezésre 

juttatja: nem kívánja Magyarországot „bármelyik katonai tömb" „felvonulási 

területévé" és „pusztító harcok színterévé" tenni! Egyben kinyilvánítja - 

hivatkozva Jugoszlávia helyzetére -, hogy a semleges Magyarország szocialista 

állam marad, s hogy: „A szovjet-magyar barátság új alapokon, a független 

magyar külpolitika egyik alapelve kell legyen, aminek megvan a leg fontosabb 

feltétele: a szocializmus közös útján való előrehaladásunk." 

Mindezt persze Moszkvában és Budapesten másként gondolták, úgyannyira, 

hogy Nagy Imre halálos ítéletének tényállásában ezek a gondolatok 

visszatérnek mint önmagukban is halállal megtorolható bűncselekmények. 

„ELLENFORRADALOM" VAGY FORRADALOM 

Nagy Imre és Kádár János alapvető ellentéte a szovjet beavatkozás és a kádári 

erőszakos hatalomátvétel indokául szolgáló „ellenforradalom" vagy forradalom 

szóhasználatban sűrűsödött. Némi ingadozás után az MSZMP december 2-i és 

3-i IKB - ülése jóváhagyta az ellen-forradalom formulát, amely a „Beszámoló a 

párt jelenlegi helyzetéről és feladatairól" című Kádár-referátumban jelent meg. 

Ezt követően a pártideológusok (és történészek) épp úgy megkérdőjelezhetetlen 

dogmaként kezelték a négy okot, „...az október 23-án kezdődött események 

okairól, mozgató erőiről és jellegéről..." mint a közélet szereplői vagy a 

bíróságok. 
„Az október 23-án kezdődött események első okának a Rákosi – Gerő - klikk 

antileninista, bürokratikus vezetési módszerét, az ezzel okozott súlyos károkat és 
ezekkel a károkkal kiváltott jogos és tömeges elégedetlenséget jelölhetjük meg. 
A második ok a Rákosi - Gerő-klikkel szemben létrejött pártellenzék egy 
csoportja, mégpedig a Nagy Imre – Losonczy - csoport. Ezt, gondolom a 
második oknak tekinthetjük. A harmadik ok, és egyben a fő mozgató erő a 
magyar kapitalista, feudális ellenforradalom volt. A negyedik oka az esemé-
nyeknek és egyben a legfontosabb mozgató ereje a nemzetközi kapitalista im-
perializmus. Úgy néz ki elvtársak - ha a dolgot alaposan átgondoljuk, hogy az 
október 23-án kirobbant események igen fontos oka volt, hogy a párton belül a 
korábbi években kialakult és egyre szélesülő és növekvő, végül pedig - el lehet 
mondani - az egész pártaktívát, a párttagságot magába foglaló pártellenzék egy 
része, amely Nagy Imre és Losonczy elvtársak irányítása alatt állt, ez év 
tavaszán túlment azon a határon, amelyen belül a harc a hibák ellen, azok 
kijavítása érdekében és Rákosi – Gerő - klikk eltávolítása céljából folyt. Úgy 
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gondolom, ez az idő volt, amikor a párton belüli viták, a párt fő-titkára 
személye és hasonló kérdések - legszembetűnőbb módon a Petőfi Kör esetében - 
a párton kívülre lett vive." Mindezt viszont olvashatjuk Földes Gábor halálos 
ítéletének indokolásában épp úgy, mint a Nagy Imre és társai ellen hozott 
ítéletben Vida Ferenc adaptációjában, aki még 1989-ben is azt vallotta, hogy a 
Nagy Imre bűnös volt, mert csak egy ideig működött párton belüli ellenzékként, 
később már nem, utcára vitte a politikát. A végső következtetés szerint: 
„Győzelmes proletárforradalom rendszerében nem lehetséges semmiféle 
forradalom, csak ellenforradalom. Az október 23-án kezdődött ellenforradalom 
olyan ellenforradalom, amely az uralkodó osztály hatalmának megdöntését, a 
kapitalisták uralmának visszaállítását tűzte célul. Ez teljesen világos az 
események során. Az október 23-án kezdődő események alapvető jellege nem 
valamiféle forradalom, mert nem volt sem munkásforradalom, sem nemzeti 
forradalom. Az összes alapvető jellegzetessége ellenforradalom. Elvtársak, 
nézzünk szembe a tényekkel. Mi a nemzeti forradalom? Ez demokratikus 
forradalom? Ez elvtársaim tiszta, a szó legtisztább értelemben vett 
ellenforradalom." A kádári előterjesztés - amelyhez felszólalásával csatlakozott 
Marosán Györgytől kezdve az IKB valamennyi fontosabb személyisége - ha-
tározattá emelkedett. 

Míg 1956/57-ben a nagy számban megjelent propagandairodalomban 

egymást túllicitálva jelente a kegyetlenebbnél kegyetlenebb költött történetek az 

osztályellenség »tobzódásáról«, igazolandó az »ellenforradalom« teóriáját, 

Nagy Imre, a fogságba vetett miniszterelnök is átgondolja az »ellenforradalom« 

vádját. O azonban - a maga marxista módján - eltérő végkövetkezetésre jutott. 

Az „ellenforradalom" formulát, mint a szovjet beavatkozás indokát egyrészről 

így cáfolja: 
„A magyarországi események »ellenforradalommá« való leegyszerűsítése 

emellett, hogy a tényekkel ellentétben álló hazugság, elhomályosítja azokat a 
rendkívül mély és nagy horderejű kérdéseket, azokat a súlyos hibákat, amelyek 
a népek, országok és pártok egymás közti viszonyáról, a szocialista táboron 
belül az SZKP sztálinista vezetése, annak antimarxista magyarázata miatt a 
magyarországi feszültség kirobbanásához vezettek. A magyarországi események 
»ellenforradalommá« való minősítése azt jelentette, hogy nem mernek 
szembenézni a történtekkel, hogy nem igyekeznek levonni a tanulságokat, hogy 
a moszkvai politikában uralkodó sztálini szemlélet és módszerek felszámolása 
helyett, továbbra is változatlanul a régi alapon igyekeznek ezeket a 
kapcsolatokat felépíteni... A szocialista táborban az orosz nagyhatalmi 
sovinizmus helyett független, egyenjogú és szuverén nemzeteknek kell a szo-
cializmus építése útján haladni. A magyarországi eseményekben ezek a döntő 
problémák robbantak ki és követeltek megoldást. Akik ezt nem tudják, vagy nem 
akarják felismerni és a Magyarországon lejátszódott eseményeket 
ellenforradalomnak tekintik, vagy magyarázzák, lényegében a marxizmusnak a 
nemzeti kérdésben egyedül helyes elvét tagadják és a régi sztálinista 
alárendeltséget igyekeznek újra visszaállítani az országok, népek és kommu-
nista pártok közötti viszony terén." 

A belső »osztálytartalom« oldaláról közelítve a kérdést Nagy Imre ugyancsak 

elutasítja az MSZMP (Moszkvában fogant) dogmáját: 
„Lehet-e ellenforradalomnak tekinteni olyan népmozgalmat, amelyben a 

»legreakciósabb« osztály a parasztság, miután kielégültek gazdasági követe-
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lései, csendes szemlélője maradt az eseményeknek, a társadalom leghaladot-
tabb, legélenjáróbb, legöntudatosabb osztálya, a munkásosztály, amely ugya-
nabban a társadalomban a hatalom állítólagos birtokosa volt, a mozgalom élén 
áll, továbbá a munkásosztály ebben a mozgalomban nem a maga sajátos 
osztályszempontjaival és követelésével jár élen, hanem a függetlenség, önál-
lóság, szuverenitás, egyenlőség össznemzeti követelésével lép fel, mint az 
Magyarországon történt. Lehet-e ellenforradalomnak tekinteni az olyan nép-
mozgalmat, amelyben a munkásosztály az össznemzeti érdekekért és követe-
lésekért, amelynek fő képviselője volt, a fegyveres harcok mellett sajátos osz-
tályfegyverével, az általános sztrájk fegyverével, s a passzív ellenállás kipróbált 
és sajátos munkás fegyvereivel harcolt és harcol. Fel lehet-e tételezni azt, hogy a 
szocializmus építésének 12 éve után a magyar munkásosztály, amelynek harcos, 
forradalmi múltja van, az ellenforradalom élcsapatává szegődött volna? 
Ellenforradalom-e az a népmozgalom, vagy az a harc, akár a legelkeseredettebb 
fegyveres harc, amelyben a munkásosztály egész tömege a kommunisták 
százezreinek vezetésével vesznek részt? Minderre a kérdésre a leghatározottabb 
nemmel kell válaszolni és élesen tiltakozni kell az ilyen kérdésfelvetés és 
magyarázat ellen, mert ez a történelmi igazság legdurvább meghamisítása volna 
a magyar népnek, elsősorban a magyar munkásosztálynak, valamint új 
korszakot jelző történelmi jelentőségű hősi harcának alávaló, ocsmány 
megrágalmazása volna." 

Nagy Imre számára nem elfogadható a „forradalom is, ellenforradalom is" 
álláspont sem: „Kádár máris kénytelen ezzel a ténnyel megalkudni és az 
eseményekről felemás értékelést adni: forradalom is volt, ellenforradalom is 
volt. Ebben az a politikai ostobaság, ami a tömegek megtévesztésének szándékát 
takarja, hogy Kádár az eseményeknek azt az első fázisát (1956. október 23-31) 
tartja forradalmi népmegmozdulásnak, amelyet abban az idő-szakban a Gerővel 
és Hegedűssel, valamint a politikai bizottság és KV akkori többségével 
egyetemben ellenforradalmi puccsnak nevezett és fegyveres vér-befojtását 
tartotta szükségesnek." 

Az »ellenforradalom« koncepciójának céltalanságáról szólva Nagy Imre 

kifejti: „Mindenesetre az bizonyos, hogy Kádár János, a vezetése alatt álló 

kormány, az MSZMP jelenlegi vezetése és az a program, amely az események 

ellenforradalmi értékelése alapján akarja konszolidálni a helyzetet és biztosítani 

a szocializmus építésének feltételeit, Magyarországon bukásra van ítélve. Céljait 

a néppel szemben, a munkásosztállyal szemben, a magyar kommunisták 

tömegeivel szemben nem tudja megvalósítani. A nemzeti ellenállás minden ilyen 

irányú tevékenységét megbénítja." 

Tudjuk, Nagy Imrének ebben a kérdésben nem lett igaza. 

A »FORRADALOM INDOKOLT 
ÉS JOGOS« VOLT… 

Nagy Imre, túl az »ellenforradalom« - koncepció cáfolatán, rámutat az »ancien 

régime« lényegére és arra, hogy a „győztes proletárforradalom rendszerében 

nem lehetséges semmiféle forradalom, csak ellenforradalom". Rákosi 

rendszerének lényegét ugyanis nem proletárhatalomként definiálja. Álláspontja 
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szerint ugyanis 1949 után a rendszer nem munkáshatalom: 

„Bonapartista diktatúrává fejlődött, ahogy azt a társadalom erkölcsi válságáról 

írt cikkemben részletesen kifejtettem. Ez tette szükségessé és indokolttá a 

forradalmi megmozdulást, amely előzőleg az 1945-46-os években, amikor a 

demokratikus kérdések megoldása napirenden volt, nem ment végbe. A Rákosi-

féle bonapartista diktatúra mellett sem a nép, sem a munkásosztály nem volt a 

hatalom tényleges birtokosa, s a népi demokratikus intézmények nem a 

proletárdiktatúra funkcióit töltötték be. A nép forradalmi fellépése tehát a népi 

hatalom, a munkásosztály vezető szerepe és a szocialista demokratizmus 

megvalósulásáért, a bonapartista diktatúra ellen indokolt és jogos volt. Ezt a 

kérdést ki kell még dolgozni, alaposan elemezve a felszabadulás óta eltelt 

időszak politikai fejlődését." 

Nagy Imre éppen olyan jól tudta, mint Kádár János, hogy a forradalom azért 

tudott létezni a november 4-ét követő fegyveres intervenció után, mert csaknem 

a régi rendszer államapparátusának szétesésével egy időben kialakultak a 

forradalom alulról építkező választott szervei, a forradalmi bizottságok (egyes 

helyeken 1848 hagyományának emlékére »bizottmányok«), majd a 

munkástanácsok, amelyek a november 4-e utáni szakaszban a 

munkásmozgalom sajátos eszköztárára - a sztrájkokra, tömegtüntetésekre - 

támaszkodva, a Kádár - kormánnyal szemben az egész országban valóságos 

hatalmi bázist jelentettek.  

Kiemelkedő szerepet játszott az 1956. november 14-én megalakult 

Nagybudapesti Központi Munkástanács, amelyet megalakulása napján 

célszerűnek látott fogadni Kádár János, kormányának több tagjával. A 

munkástanácsok szerepét a forradalom második - november 4-e utáni - 

szakaszában a salgótarjáni sortűzzel kapcsolatosan már érintettük. 

Vizsgáljuk meg, miként értékelte a munkástanácsok megjelenését Kádár, és 

mit látott ezekben a spontán színre lépő, alulról szerveződő testületekben Nagy 

Imre 1956. november - decemberében. Mindkettőjük álláspontjában közös, hogy 

a munkástanácsok fellépése nyomán valóságos kettős hatalom jött létre. 

Arra a tényre, hogy Magyarországon a munkásság és a parasztok keltek fel a 

kommunista hatalom ellen, Moszkvában is felfigyeltek. Az október 28-i ülésen 

Kaganovics - korábban hivatkozott felszólalásában - figyelmeztetett: „Bizonyos 

engedményeket kell tenni a munkásoknak, parasztoknak, Kádárnak útmutatást 

kell adnunk, hogy így semlegesítse [ti. a mozgalmat]."  

A Budapestre küldött Szuszlov jelenti a Politbüronak: „Az üzemekben 

spontán módon tanácsok alakulnak." 

A munkástanácsok - a forradalom katonai megtörése után - valójában a 

lakosság döntő többsége által legitimnek tartott, demokratikus elveken felépülő 

népi szervek voltak, amelyek a társadalom többségének akaratát testesítették 

meg. A munkástanácsok tehát országszerte lényegesen többet jelentettek a 

csődbe jutott szakszervezetek helyébe lépett érdekvédelmi testületeknél. 

Túlléptek azon a határon is, amelyet a munkásság politikai akaratát kifejező 
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testületek rendszerében lehet azonosítani. A munkástanácsok a forradalom 

második szakaszában a nemzeti akaratot és a nemzeti érdekek védelmét 

vállalták, és - erejükhöz képest - küzdöttek érte. Ezért képezhettek a kádári 

hatalommal szemben valóságos hatalmi központot. S ami külön ingerelte a 

kommunista restauráció vezetőit - különösen Kádárt és Marosánt -, hogy a mun-

kástanácsok ugyanannak a munkásosztálynak a szemben állását juttatták 

kifejezésre, amelyeknek kizárólagos képviselőiként éppen ők kívánták magukat 

láttatni. A munkástanácsok mögött felsorakozott kétkezi dolgozók tömegei 

nagyobb politikai veszélyt jelentettek a restaurációra, mint az értelmiségiek (írók 

és egyetemisták) ellenállása. Többek között ezért fordult a hatalom a legdurvább 

eszközökkel a munkásság ellen, mint azt a decemberi véres események 

elemzésénél már láthattuk. 

Az MSZMP IKB november 16-i ülésén Kádár János beszámolt a „Budapesti 

Munkástanács küldötteivel folytatott beszélgetésről".  

Kádár szavait a jegyzőkönyv így örökítette meg: „A munkásdelegációk a főbb 

kérdésekben egyetértettek a kormánnyal: a nyugalom helyreállításában és a 

munka felvételében. A hangadók többsége tisztességes ember, szeretnének már 

ebből - a részben maguk által teremtett - kilátástalan helyzetből kilábalni. A 

szakszervezetekre nagyon haragszanak, mert az elmúlt években érdekükben igen 

keveset tettek. Fellépnek a sztrájk befejezése mellett, de félnek a felizgatott 

munkásoktól és az íróktól. Mi megmondtuk, hogy nem ismerjük el budapesti 

hatalmi szervnek a munkástanácsot." Kádár mesterségesen jelentékteleníti a 

munkástanácsokat, amelyeket - ha lehet - a saját szolgálatába szeretne állítani. A 

november 14-én megalakult Nagy-budapesti Központi Munkástanács 19 tagú 

küldöttsége valójában nem hódoló látogatást tett Kádárnál, akit nem ismertek el 

az ország törvényes kormányfőjének, csupán mint a hatalom de facto 

birtokosával tárgyaltak vele. 

A Nagybudapesti Központi Munkástanács kifejezésre juttatta, hogy a 

szocializmus elvi alapjait vallja magáénak, ezért védik a termelőeszközök 

társadalmi tulajdonát, ugyanakkor követelték: Nagy Imre vegye át a kormány 

vezetését, a szovjet csapatok vonuljanak ki, többpártrendszer működjön, 

tartsanak szabad és titkos választásokat. Mindezt a küldöttség kifejtette 

Kádárnak, azonban ezekről nem esett szó az IKB előtt, mint ahogy nem esett 

szó a munkásküldöttségnek adott válaszról sem. 

Az elfogadott határozat rávilágít Kádár szándékaira: „Egy-két emberüket, a 

legtehetségesebbeket, közelebb kell hozni a vezetéshez. Felelős: Biszku elvtárs. A 

budapesti munkástanácsot meg kell erősíteni 10 politikai munkatárssal. Felelős: 

Biszku elvtárs." 

A munkástanácsok »hámba fogására« napvilágot látott „A Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának törvényerejű rendelete a munkástanácsokról". Ebben a 

hatalom egyértelművé teszi, hogy a munkástanácsokat meg kívánja fosztani 

minden politikai, hatalmi jogosítványtól, és a gyár-kapukon belülre, egyfajta 

másodrangú szakszervezeti szerepre szorítja vissza a testületeket. Az a tény, 
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hogy a munkástanácsok a szocializmus elvi alapjaihoz való ragaszkodásukat 

deklarálták, megfosztotta a kádári politikát attól a lehetőségtől, hogy 

egyszerűen polgárinak (vagy/és fasisztának) nyilvánítsa legveszélyesebb 

ellenfelét. Az nyilvánvaló, hogy Nagy Imre politikájának folytatását követelni 

az akkori körülmények között hadüzenet értékű lett volna, különösen annak 

tudatában, hogy mindkét fél tisztában volt avval, milyen tényleges befolyással 

bírnak a munkástanácsok a munkástömegekre, sok helyen a parasztságra is, s 

hogy maradéktalanul bírják az értelmiség támogatását is. Mindez abban a 

politikai helyzetben, amikor Kádárt a szovjet csapatokon kívül csak néhány 

pufajkás szabadcsapat támogatta, így társadalmi támogatottsága csaknem nulla 

volt. „Ez az ellentmondás megöl bennünket - panaszolta Kádár az IKB tagjai- 
nak - minden bevetett szovjet egységgel erősebbek leszünk katonailag és 
gyengébben politikailag..." 

A kormány mindenesetre fegyveres erővel akadályozta meg az Országos 

Munkástanács megalakítását, mert abban egy ellenkormány megalakulásának 

lehetőségét látták. 

November 25-én a kormány és a munkástanácsi vezetők között tárgyalások 

kezdődtek, azonban a kormány továbbra is merev állás-pontja miatt a 

megbeszélés hamarosan megszakadt. 

A december 2-i és 3-i IKB - ülésen már több szó esett a munkástanácsokról. 

Erről Kádár így beszélt: „Budapesten a budapesti munkástanács kétféle játékot 

űz. Mennél szebb hangot ütnek meg velünk, annál többet tesznek a parasztok, 

munkások lázításában. Ok magukat a munkások védelmezőjének nevezik. Ezt 

feltétlenül figyelembe kell venni... Ezek a munkástanácsok igen jelentős politikai 

hatalmat képviselnek. Nincs okunk rá, hogy lebecsüljük. A Bp. - i munkástanács 

elnöke, amikor azt mondta, 10 millió embert képvisel, persze túloz, nem ekkora a 

hatalmuk, de nem mondani meg, hogy befolyásuk jelentős, azt jelentené, hogy 

önmagunkat csapjuk be." 

December 2-án Kádár egyenes választ adott a kettős hatalom létével 

kapcsolatosan is: „A kettős hatalom kérdése. Itt se sokat kell kerülgetni a dolgot. 

Bizony van. Vannak olyan törekvések, hogy a kettős hatalom az ő hatalmukká 

váljon. A kettős hatalom kérdésénél felmerül az osztályjelleg meghatározása: a 

másik hatalom a burzsoázia, a fasizmus hatalmának készül." Végül tehát - a 

szocialista elvek hangoztatása és a társadalmi tulajdon védelmében tett 

nyilatkozatok ellenére - a munkástanácsok hatalma megkapta a „fasiszta" 

címkét, s elindulhatott a fegyveres erő a munkástanácsok által képviselt nemzeti 

hatalom felszámolására. 

Nagy Imre természetesen egész másként értékelte a munkástanácsok 

megjelenését és szerepüket a forradalom történetében. Nagy Imre megítélése 

szerint a munkásosztály a munkástanácsokat „nagy vívmánynak tekintette", nem 

félt a kettős hatalom okozta bonyodalmaktól. 
„A nemzeti függetlenség, szuverenitás és egyenjogúság mellett a mun-

kásosztály másik általános követelése volt a munkás-tanácsok elismerése. Ezeket 
a szerveket nagy vívmányainak tekintette, amelyeknek fontos szerepet szánt az 
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ország gazdasági rendszerében és biztosítékát látta bennük annak, hogy a régi 
hibák nem térnek vissza és a munkásosztály biztosítja a maga számára az ország 
vezetésében való és őt megillető helyet. Kettős hatalomra gondolt talán a 
munkásság? Nem valószínű! A kettős hatalom veszélye azáltal keletkezett, hogy 
a kormány és a párt ellenforradalmi szervnek minősítette és élesen 
szembefordult velük. Kétségtelen, hogy a munkástanácsokat az ellenség, a 
reakció is igyekezett felhasználni, és oda a maga embereit beültetni. Az is 
valószínű, hogy a munkásság képviseletében sem a legmegfelelőbb emberek 
kerültek oda. Működésükben sem rendelkeztek jóformán semmi tapasztalattal, 
nem látták tisztán feladataikat, a kezdet sok nehézséggel párosult, zűrzavar is 
tapasztalható volt. Mindezeket a kezdeti hibákat, bajokat meg kellett volna és 
meg is lehetett volna szüntetni, a fiatal munkás-tanácsokat az oda nem való 
elemektől meg lehetett volna tisztítani. Alkalmassá kellett volna tenni arra, hogy 
a népi demokratikus rendszer, a kormányzat szilárd alapjává váljon és a 
munkásosztály a munkástanácsok intézményén keresztül a proletárhatalomnak 
ne csak névleges, hanem tényleges birtokosa legyen. A kettős hatalom veszélye 
elhárult volna azzal, ha a munkás-tanácsok a munkáshatalom, a 
proletárdiktatúra és annak kormánya szervévé válhattak volna. A kormánynak 
tehát a helyett, hogy élesen fellépett a munkástanácsok ellen, rájuk kellett volna 
támaszkodni. Kétségtelenül a hatalom új, sajátos formája és szerve jött volna 
létre, amely azonban minden más szocialista és népi demokratikus hatalmi 
szervnél szilárdabb alapokra, a munkásosztályra építette volna a népi 
hatalmat." 

Nagy Imre jól tudta, hogy a munkástanácsok éppen a Kádár-kormány 

ellenében jelentettek kettős hatalmat, s ezért a Kádár vezette hatalom nem 

támaszkodhatott a Nagy Imre nevével fellépő és a nemzeti ügyet képviselő 

munkástanácsokra, amelyek a végsőkig helytálltak a forradalom ügye mellett. 

Nagy Imre felfogása a munkástanácsok szerepéről mindenesetre szervesen 

következik mindabból, amit a Rákosi-rendszer »bonapartizmusáról« és 

forradalom jogszerűségéről vallott. 

A szocialista Bill Lomax, a magyar forradalom egyik jelentős nyugati 

történetírója ugyancsak nagy jelentőséget tulajdonított a munkástanácsoknak, s 

kiemelten foglakozik a Nagybudapesti Munkástanáccsal. Álláspontja 

lényegében nem tér el Nagy Imre nézeteitől. Lomax a munkástanácsokban - 

szemben a kádári propagandával - valódi, alulról építkező 

munkásönkormányzati szerveket (a forradalom talán legfontosabb szervezeteit) 

lát, és tiszteli ezeket, mint a forradalom motorját és irányítóit. Abban tévedett 

azonban, hogy „Kádár már-már a határán lenne annak, hogy valamilyen 

kompromisszumot kössön a Központi Munkástanáccsal, de erősebbnek 

bizonyulnának nála a kemény vonal képviselői a kormányban és a 

pártvezetésben". 

Ezzel a megállapítással joggal szállt vitába Krassó György, amikor ezt a 

jegyzetet fűzte a megállapításhoz: „Semmilyen adat sincs arra, hogy Kádár 

valóban meg akarta volna valósítani ezt az elképzelést." Valójában Kádár a 

munkástanácsokkal mindvégig csak taktikai okokból tárgyalt, célja a 

munkástanácsok megsemmisítése, a kizárólagos hatalom megszerzése volt. 
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A salgótarjáni vérengzés után a munkástanácsok »törvényen kívül 

helyezése«, a január 11-i csepeli sortűz, majd a következő hetekben a 

munkástanácsok féllegális körülmények között folytatott küzdelme idején a 

harc visszavonhatatlanul eldőlt. Kádár János az 1957. február 26-i IKB - ülésen 

kijelentette: „A munkástanácsokkal a legközelebbi perspektíva világos. Nincs 

mit mondanunk róla a határozatban. Szép csöndben elszürkítettük a 

munkástanácsokat, s ez a jó." A munkástanácsokat formálisan csak 1957. 

november 17-én szüntette meg a NET. 

Más, ugyancsak lényeges kérdésekben is mélyreható ellentéteket lehet 

kimutatni Kádár és Nagy Imre nézetrendszere között. Mi most csak a 

legalapvetőbbekre tértünk ki, annak bizonyítására, hogy Nagy Imre a 

legfontosabb kérdésekben - amellett, hogy nem tagadta meg marxista 

világnézetét - a nemzet sorskérdéseit illetően a nemzet érdekeit védte, s így 

joggal ajánlhatta magát az utolsó szó jogán a nemzet védelmébe. 

NAGY IMRE SORSA KÁDÁR HATALOMÁTVÉTELE UTÁN 

Az 1956. november 4-e utáni 22 napban Nagy Imre először a jugoszláv 

nagykövetség falai között várja a fejleményeket, majd 5 hónap és 13 nap 

múltán 1957. április 17-ig Snagovban, amikor Rajnai Sándor - perének későbbi 

vizsgálója és előkészítője - letartóztatta és a Gyors-kocsi utcába hurcolta. 

November 11-én azonban Kádár még elvtársnak láttatja Nagy Imrét az IKB 

tagjaival: „Nekem személyes meggyőződésem, hogy Nagy Imre, Losonczy Géza 

és a többi elvtárs, akik a kormány tagjai voltak, az ellenforradalmat segíteni 

nem akarták. Ténylegesen az intézkedésekbe beleszólása a kormány tagjai közül 

Nagy Imrének, Losonczynak és nekem volt, csak ez a kabinet volt, a 

Minisztertanács nem dolgozott egész héten." 

„Meg kell mondani, hogy valójában forradalmi időket élünk és forradalmi 

módszerrel is kell dolgozni. Aki továbbra is uszít, legyen bárki, izolálni kell, 

mert ebbe tönkre megy az ország." Apró Antal úgy vélekedett, hogy „Nagy 

Imrének és másoknak politikai súlya, tekintélye van". Hasonlóképp vélekedett 

Aczél György is: „Feltétlenül döntő nagyon széles tömegbázis alapján kell 

elkezdeni a tárgyalást Nagy Imrével. Közülük személyes barátom csak Újhelyi 

Szilárd, Nagy Imrét nem is ismerem, mégis az a véleményem, hogy alapjában 

ezek becsületes emberek és tárgyalni kell velük." 

November 23-án, vagyis Nagy Imre - és a környezetében lévők - elfogása 

napján az IKB - ülésen külön napirend „Nagy Imre csoportjának ügye". 

Mindössze két nap telt el november 21. óta, amikor a kormányközi 

megállapodásban Kádár szavatolta Nagy Imre hazatérését és bántatlanságát. 

Kádár most következő szavait nem kommentáljuk: „Nem mentek a lakásukra - 

ezt bizalmasan közlöm - és a világon senkinek semmi köze hozzá hova mentek. 

Sem a jugoszlávoknak, sem a világ más kormányának."... „megmondtuk 

[mármint „a jugoszláv elvtársaknak"], hogy semmiféle örök száműzetésről nincs 
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szó, de Mindszenty, Kéthly, és a Szabad Európa, a Budapesti Munkástanács 

követeli Nagy Imre kormányát, akkor az ország helyzete megköveteli ezt a 

megoldást. Nincs bosszúról szó. Nem örökérvényű ez a száműzetés, eltelik 3 

hónap, más körülmények között fogunk dolgozni, akkor itt lehetnek 

Budapesten." 

Az 1956. november 24-i IKB - ülésen Gheorghiu- Dej felszólalásában 

bejelentette: „Mi a munkás-paraszt forradalmi kormány kérésére menedéket 

adtunk Nagy Imrének és a többieknek. Mind egészségesen érkeztek Romániába. 

Megfelelő feltételeket teremtettek részükre, hogy informálva lehessenek arról, 

hogyan áll helyre a rend Magyarországon, milyen a magyarországi helyzet. 

Egyesekben az a vélemény alakult ki, hogy Nagy Imre nélkül Magyarországon a 

rend és a fegyelem nem állhat helyre. A valóság más. Es reméljük, hogy ha 

valami becsület maradt benne, ezt be fogja ismerni. Reméljük, hogy meg fogja 

változtatni álláspontját." A román pártvezér azonban tévedett, Nagy Imre 

gerincét nem törték meg. 

November 28-án az IKB - n ismét szóba került Nagy Imre. Kádár állítása 

szerint: „Másodikán [november 2-án!] üzenetet kaptam a jugók- 
tól, minden erővel támogatni fognak minket, vállalták, hogy nagykövetük elmegy 
Nagy Imréhez és ráveszik, hogy mondjon le, mert képtelen erélyt mutatni és 
rendet tartani. Ráveszik Nagy Imrét, hogy ne támogassa az ellenforradalmat. Ha 
másképp nem megy, lemondásra készteti. Es két napra rá 4-én egészen más 
helyzet állt elő. Ha kell, meg fogom mondani az egész világnak... Nagy Imréék 
nem az ellenforradalom elől, hanem egész másért szaladtak be a követségre." 
A december 2-3-i IKB - ülésen Kádár egyetértést követel az IKB - ban „Nagy 
Imre és csoportja kérdéséről". Kádár ekkor még Nagy Imre elvtárs szerepéről 
beszél, kétségtelenül negatív előjellel (különösen „a november 1. és 3. között 
kialakult új platform a Nagy-kormány teljes átalakításával járt." Nagy Imre 
november 4-e utáni megatartását Kádár árulásnak minősítette: „Azután jött a 4-i 
fellépése Nagy Imrének, amit minőségileg egy más kategóriába kell sorolni. 
Nagy Imréék, akik kommunistának nevezték magukat, akik tudták, hogy a szovjet 
csapatok miért jönnek Budapestre - és még sok mást is tudtak, amire vissza 
fogok térni - mindennek ellenére azt a fellépést csinálták, amit csináltak, úgy, 
hogy mi rögtön kénytelenek voltunk úgy minősíteni - ha nem ezzel a szóval, de - 
árulása a munkásosztály pozícióinak." 

Bár az IKB sem egységesen ítélte meg Nagy Imre tevékenységét és a 

romániai „deportálást", Kádár véleménye volt a meghatározó. 

1957. január 1-4. között - Kádár pozícióját megerősítendő - Budapesten 

üléseztek a magyar párt- és állami vezetőkkel a szovjet, bolgár, csehszlovák, 

román párt- és állami vezetők. A kommunista vezetők illusztris testülete Nagy 

Imrét egyöntetűen „árulónak" bélyegezte, s ez hangot kapott mind a 

„kommunista testvérpártok budapesti tanácskozásának nyilatkozatában", mind 

Kádár január 6-i nyilvános beszédében. Mindez igen rossz előjel Nagy Imre 

sorsát illetően, de itt még korántsem dőlt el minden. Nagy Imre sokkal 

jelentősebb személyiség volt annál, semhogy életéről és haláláról belső erők 

döntsenek. Kiss Károly (akit mellesleg Nagy Imre mentett meg Rákosi 

bosszújától) 1957. február 15-i beszédében Nagy Imre bíróság elő állítását 

követelte, majd öt nap múlva Apró Antal kijelentette, hogy Nagy Imre „áruló, 
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az ellenforradalom barátja". 

A külügyminisztérium 1957. február 27-i hivatalos közleménye szerint:„A 

kormánynak nincs szándékában átadni Nagy Imrét a bíróságnak." Kádár 

április 4-én kijelentette a külföldi újságíróknak tartott sajtóértekezleten: „Nem 

lesz Nagy Imre-per... ", annak ellenére, hogy Révai József március 7-én - a 

keményvonalasok álláspontját hangsúlyozva - követelte: „A pártnak el kell 

ítélnie Nagyot fenntartások nélkül és megfellebbezhetetlenül." (Persze igaz, 

Révai - a Rákosi-vezetés „négyes fogatának" hírhedt tagja - nem beszélt bírói 

elítélésről, de közismert, hogy a kommunista államokban valójában egy 

megfellebbezhetetlen ítélet a gyakorlatban azonos a halállal.) 

Kádár április 4-i nyilatkozatának jóhiszeműsége azonban több, mint 

megkérdőjelezhető. Ma már tudjuk: 1957. március 3-án a Szovjetunió 

Kommunista Pártja KB elnöksége tárgyalt Nagy Imre ügyéről. Ponomarjov 

Bukarestbe indult, „hogy beszélje meg román barátainkkal a Jepisev elvtárs 62. 

számú 1957. február 27-én küldött táviratában kifejtett kérdéseket". Malenkov 

pedig megbízást kapott, hogy „tájékoztassa Kádár elvtársat a Nagy Imréről és 

csoportjáról folyó véleménycseréről". Az MSZMP KB ülésén Kádár 

referátumában - a Jugoszláviával való rossz viszony értékelése keretében - 

érzékeltette, hogy Nagy Imre nem alkudott meg. A „Nagy Imre-csoport 

értékelése" lényeges kérdésként merült fel a két ország kommunista pártjának 

ellentétlistáján. A jugoszláv vezetők „bizonygatják, hogy Nagy Imréék nagy 

autoritással rendelkező emberek még ma is... " Moszkva véleménye azonban 

más volt. Közel öt hónappal Nagy Imre szabadságának szavatolása után Nagy 

Imrét mégiscsak elfogták (akkor igen sokan Török Bálint 1541-es tőrbecsalását 

emlegették), de a moszkvai prezídium hajlott a Nagy Imre ügy „adminisztratív" 

eszközökkel történő „megoldása" felé. Nem véletlen tehát, hogy Nagy Imre 

letartóztatására csak ezt követően - 1957. április 17-én - került sor. 

Megkezdődhetett a visszaszámlálás: 1958. június 16-ig 1 év és 1 nap híján 2 

hónap van hátra. A letartóztatás - mint az köztudott - a büntetőeljárás része. 

Moszkvában tehát a büntetőeljárás mellett döntött a KB elnöksége, Kádárnak 

ezt tudnia kellett április 4-én, nyilatkozata tehát aligha volt őszinte. _ 

A Rajnai-csoport által összeállított anyag alapján az MSZMP PB által 

jóváhagyott vádiratot Kádár előzetes jóváhagyásra megküldte Moszkvának, és 

csak ezután került a PB elé! A vádirat az SZKP KB elé került döntésre. Biszku 

Béla belügyminiszter referált J. Andropovnak, R. Rudenkónak és P. 

Jasutinnak. A feljegyzés szerint 11 személyt - Nagy Imrét, Losonczy Gézát, 

Donáth Ferencet, Gimes Miklóst, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Tildy Zoltánt, 

Jánosi Ferencet, Vásárhelyi Miklóst, Szilágyi Józsefet és a Nyugatra távozott 

Király Bélát - „mint az összeesküvők vezető magját" elkülönítették. A pert az 

MSZMP PB szeptemberre tervezte lebonyolítani. A kiszabásra kerülő 

büntetéseket illetően is jóváhagyásra terjesztette elő a magyar belügyminiszter 

a döntést, mint a vita során elhangzott véleményt: „A vádlottak között 

differenciálni kell, s bűnösségük fokának megfelelően a legsúlyosabb büntetést 
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kell kiszabni Nagy Imrére, Losonczyra, Donáthra, Gimesre, Szilágyira és 

Király Bélára." Jól tudjuk, hogy a „legsúlyosabb büntetés" ebben az időben a 

halálbüntetés volt Magyarországon. 

A Kádár-rezsim számára nem volt kockázatmentes vállalkozás a Nagy Imre-

per. A jugoszlávok felvethetik a kormány szószegését (ennek kivédésére a 

„Jugoszláviát kompromittáló anyagok" voltak hivatottak), ugyanakkor tervbe 

vették, „hogy a hazai és külföldi közvéleményt felkészítsék... bíróság elé állítják 

az íróknak Nagy Imrével korábban szoros kapcsolatban álló csoportját". 

Az SZKP KB döntés-előkészítői a Kádár által küldött anyag átta-

nulmányozása után úgy döntött: „...A Nagy Imre és csoportja elleni 

vádindítványra kidolgozott tervezet alapjában elfogadható, de még tovább kell 

dolgozni rajta, mindenekelőtt azon a részen, amely az áruló Nagy Imre-

csoportnak az imperialistákkal fenntartott kapcsolataival és az utóbbiak 

ellenforradalmi lázadás előkészítésében és lefolytatásában játszott szerepével 

foglalkozik." 

Utasítás született arra is, hogy az írók pere nyilvános, Nagy Imréé zárt 

tárgyalás legyen. S ami nem elhanyagolható - ez szerepel az MSZMP PB 

határozatában is -, a per az ENSZ »magyar kérdés«- vitája - 1957. szeptember 

10-14 - utáni időpontban kezdődhet. Az ügyben Biszku Béla szovjet 

tanácsadókat is kapott, Rudenko és Jansutin személyében. Persze a per operatív 

részének bonyolítását sem bízták kizárólag az alezredesből ezredessé 

előléptetett Rajnaira és csapat-ára. Szovjet részről „a per főrendezője" Sumilin 

ezredes volt. 

Az írók perében Vida Ferenc és tanácsa 1957. november 13-án hirdetett 

ítéletet, amelyben egyetlen halálbüntetés sem volt. A legszigorúbb büntetést - 9 

év börtönt - Déry Tiborra szabták ki a Marosán által „kioktatott" népbírák. A 

Nagy Imre-per „előkészítő" pere tehát lezajlott, a Nagy Imre-per megkezdésére 

azonban csak 1957. december 12-én adott utasítást az MSZMP PB. 

Nagy Imre előkészített pere közben a nagypolitika egyik ütőkártyája lett. 

1957 novemberében a nagy októberi szocialista forradalom 40. évfordulójának 

megünneplésével párhuzamosan került sor 46 kommunista párt találkozójára 

Moszkvában. „Hosszú idő óta ez volt a kommunista mozgalom első ilyen 

méretű hivatalos találkozása." Ennek így örvend a hivatalos pártkrónika a 

hetvenes évek közepén: „Az értekezlet behatóan foglalkozott a szocialista 

országok közötti kapcsolatok kérdésével, valamint a szocialista építés 

alapelveivel a több országban épülő szocializmus körülményei között." Nagy 

fontosságot tulajdonítva a kölcsönös egyenjogúság, a szuverenitás tiszteletben 

tartása és a belügyekbe való be nem avatkozás elveinek, a nyilatkozat 

leszögezte, hogy ezek „nem merítik ki a szocialista országok közötti kapcsolat 

egész lényegét. A szocialista országok kölcsönös viszonyának elválaszthatatlan 

része a kölcsönös testvéri segítség. A szocializmus építésének elengedhetetlen, 

törvényszerű közös vonásai vannak minden országban." Mindez a magyar köz-

nyelvre fordítva: az államközi kapcsolatok klasszikus elveit alárendelték a 
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Szovjetunió érdekeinek. A később Brezsnyev - doktrínává formálódott és 

merevedett » elv« szentesítette a magyar forradalom vérbe fojtását (később a 

prágai tavasz eltiprásának is »elvi« alapjául fog szolgálni). Az 1957-es nagy 

moszkvai »bolsevik zsinat« azonban nem felhőtlen. A párttörténet „stratégiai 

nézeteltérések" címmel ír minderről. Nem kevesebbről volt szó, mint arról, 

hogy Mao Ce-tung kínai párvezető atom-fegyvereket és a harmadik világháború 

megindítását követelte. Mao nem kisebb agyrémet adott elő, mint hogy „ha az 

emberiség fele meg-semmisül, még megmarad a másik fele, az imperializmus 

viszont teljesen megsemmisül, s az egész világon csupán a szocializmus lesz". 

Hruscsov -, aki ebben az időben ért el ingatag hatalma zenitjére és korántsem 

volt ennyire biztos a háborús győzelemben, a közös nyilatkozatba 

belefoglaltatta: „Jelenleg a béke erői annyira megnövekedtek, hogy reális 

lehetőség van a háború elhárítására." Ugyanakkor - éppen a kínaiak 

harciasságának ellensúlyozására - szükségesnek érezte bizonyítani a világ 

kommunista vezetői előtt kérlelhetetlen kommunista eltökéltségét 

a»revizionizmus« elleni harcban. Különösen szükség volt Hruscsov tekintélyét 

megerősíteni, figyelemmel a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége renitens 

magatartására. Hruscsov 1955-ben, belgrádi útjával elérte ugyan, hogy a JKSZ 

[Jugoszláv Kommunisták szövetsége] megjelent a »nagy zsinaton«, de nem írta 

alá a közös dokumentumot. A JKSZ 1958-as programja számos kérdésben 

szembe-helyezkedett a moszkvai dogmákkal mind ideológiai, mind gyakorlati 

politikai kérdésekben. Tito szembefordulása Hruscsovval veszedelmes példa 

volt az »egy akol« elvére. 

Alig távoztak el Moszkvából a delegátusok, megkezdődhetett Nagy Imre és 

társai pere, bizonyítandó, hogy Hruscsov leszámol a »revizionizmussal«, amely 

Magyarországot csaknem elszakította a szovjet blokktól, s figyelmeztetésül 

minden„»kommunista alkirálynak«: így jár az, aki lázadni mer Moszkva 

mindenhatósága ellen. 

Az 1957. december 21-i KB-ülésen Biszku Béla nagyszabású össze-esküvés 

képét vázolta fel a KB tagjai előtt. A 21 felszólaló lényegében elfogadta a PB 

határozatát: „A Központi Bizottság tudomásul veszi hogy a Magyar 

Népköztársaság igazságügyi szerveinek szabad folyást kell engedni a törvény 

által előírt büntető eljárás lefolytatására: Nagy Imre, Donáth Ferenc, Szilágyi 

József, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Fazekas György, Táncos Gáspár és 

Haraszti Sándor állampolgárokkal szemben...Szabad folyást kell engedni a 

büntető eljárás lefolytatásának továbbá Tildi Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi 

Sándor, Gimes Miklós, Erdős Péter és a meg-szökött Király Béla 

állampolgárokkal szemben. ... A Politikai Bizottság írásban tájékoztassa a 

Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának elnökét arról, hogy 

az aláírás időpontjában előttünk nem ismert, utólag kiderült súlyos tények 

teljesen hatálytalanították szóban forgó személyekkel kapcsolatos 1956. 

november 19-i kétoldalú megállapodást, s így ez a magyar szervekre többé 

semmiféle kötelezettséggel nem jár." (Arra persze nem kapunk választ, hogy a 
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november 19-i megállapodást milyen új tények alapján tekintették 

tárgytalannak, miután Nagy Imre kilépett a nagy-követség kapuján!) 

1958. február 6-án dr. Radó Zoltán megkezdte a Nagy Imre-per tárgyalását. 

Radó azonban másnap a tárgyaláson rosszul lett, és szív-infarktussal kórházba 

kellett szállítani. A per későbbi időpontban való folytatása azonban korántsem 

Radó bíró betegsége miatt váratott magára hónapokat. A KB február 14-i 

ülésén ismét felmerült a 
Nagy Imre-per. „Most az az időszak következik, amikor a bírósági tárgyalás 
kerül napirendre és ezt újra meg kell fontolni. A bírósági tárgyalásnak, az 
ítéletnek a várható politikai hatása: a harc éleződése, főleg külföld felé... Most 
a fő cél a hidegháború megtörése, az időpont erre most kedvező, jók a 
pozícióink. Ebbe a nemzetközi képbe illesztve kell a Nagy Imre ügyet nézni." 
Kádár tehát nem akarta a Nagy Imre-ügyet - amely a tervezett szovjet-amerikai 

csúcstalálkozó meghiúsítását vonhatja maga után - siettetni. „Mi nem adhatunk 

a kezükbe egy érvet, hogy ezt a számunkra kedvező helyzetet megfordítsuk. 

Persze a végső következtetést illetően nem kellene félnünk, sokat ellenünk nem 

tehetnek, de védekező pozícióból támadó pozícióba kerülhetnek, amivel sok 

eddigi eredményünket visszavethetnék... 

 Mit tudunk most csinálni? 1) Elhalasztjuk; 2) Befejezzük, de befolyásoljuk a 

peres eljárást, hogy olyan ítéletet hozzanak, ami nem élezné a nemzetközi hely-

zetet. Ez a variáció azonban nagyon rossz lenne. Javasolja, hogy a Központi 

Bizottság vegye tudomásul ezt a mérlegelést és járuljon hozzá a per befejezé-

sének elhalasztásához." Figyelemre méltó mindenesetre Kádár János egy 

mondata, amely a KB-tagok hozzászólásaira adott válaszában mondott: „Mi 

inkább az elnapolás mellett vagyunk, minthogy enyhe ítéletet hozzunk most." 

Mindebből kitetszik, hogy a PB egy percig sem gondolt arra, hogy a Nagy 

Imre-perben ne szülessenek meg a halálos ítéletek Moszkva akarata szerint. 

A Nagy Imre-pertől az eljárásjogi szabályok megsértésével elkülönítették 

Szilágyi József ügyét. Ezt a Legfelsőbb Bíróság elnöke a dr. Vida Ferenc 

vezette népbírósági tanácsra szignálta. A népbírákra és a jegyző-

könyvvezetőre, valamint az eljáró ügyész személyére a belügyminisztérium 

„tett javaslatot". A népbírák között szereplő Lakatos Pétemé a per idején 

érvényes eljárásjogi szabályok szerint mint bíró ki volt zárva az ügyből, mert 

egyrészt férje a forradalom alatt elesett a Köztársaság téri harcokban, másrészt 

ő maga is a felkelők fogságában volt, s így tőle az ügy tárgyilagos elbírálása 

nem volt várható. A Vida-tanács a Szilágyi József elleni pert 1958. április 16-

18 között tárgyalta, és halálos ítéletet hozott, amelyet április 24-én végre is 

hajtottak 

A Nagy Imre-per tárgyalása csak 1958. június 9-én folytatódott (illetve 

kezdődött) a Vida-tanács előtt. Közben a nagypolitikában tovább folyt a 

Hruscsov-Tito »csendes párviadal«, amelynek - közvetítőként - Kádár János is 

részese volt. Hruscsov rájött, hogy Tito nem hajlandó a moszkvai karám 

engedelmes bárányaként fejet hajtani. Ezt Hruscsov magyarországi 

látogatásakor - 1958. április 4-én - közölte a »helytartóval«". Többen úgy 
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vélik, „ekkor pecsételődött meg Nagy Imre sorsa". A jelenlegi adatok 

birtokában inkább azt állíthatjuk, hogy nem változott meg Nagy Imre javára az 

1957. november 7-ét követő szovjet álláspont. Mint láttuk, a per halasztásakor 

fel sem merült az esetleges enyhébb elbírálás lehetősége. Ezt igazolja Hruscsov 

1958. június 3-i szófiai beszéde, amelyben a jugoszláv nagykövetséget és a 

„kapituláns, áruló Nagy Imre-csoport" együttműködését említette, ami való-

ban a halálos ítélettel volt egyenértékű, de nem volt igazán új fejlemény az 

eddigiekhez képest. 

Mielőtt azonban Vida Ferenc tanácselnök 1958. június 15-én kihirdette a 

tőle elvárt ítéletet, június 6-án az MSZMP KB - zárt ülés keretében - hagyta 

jóvá, ami voltaképpen elvégeztetett: „A Központi Bizottság megállapítja, hogy 

a Népköztársaság törvényes rendjének megdöntésében bűnös, különleges 

ellenforradalmi csoporttal szemben szabad folyást kell engedni a törvényes 

eljárásnak." 

Ez a jóváhagyás volt szükséges még Nagy Imre halálos ítéletének azonnali 

végrehajtásához. Halálos ítélet sújtotta még Gimes Miklóst, Maléter Pált. 

Donáth Ferenc 12 évet, Tildy Zoltán 6 évet, Kopácsi Sándor életfogytig tartó 

szabadságvesztést, Jánosi Ferenc 8 évet, Vásárhelyi Miklós 5 évet kapott. 

Régi jó bolsevik szokás szerint először a PB nyilatkozott a „Nagy Imréék 

elleni ítélettel kapcsolatos tennivalókról". Ezután a »dolgozók« helyeslő 

véleményeiről érkeztek a jelentések, majd a kivégzésekről, amelyet 

természetesen csak abból a szempontból bíráltak, hogy enyhe ítéletek is 

születtek. Ezt követően jelentette Budapestről F. Asztafjev nagykövet 1958. 

június 18-án Ny. Sz. Hruscsovnak: „A magyar dolgozók többsége helyesléssel 

fogadta a Nagy Imre és társai elleni ítéletet. Mint Münnich és Sándor elvtársak 

közölték, a munkások nagy része igazságosnak tartja az ítéletet... Sándor 

elvtárs szerint egyes egyéni parasztok sajnálkoznak Nagy Imre kivégzése 

miatt... az értelmiség nem nyilvánít véleményt a perről... attól fél, hogy 

árulással vádolják meg." 

Mintegy három hónap múlva az Agitációs és Propaganda Osztály jelentést 

készített a PB számára, ami nem más, mint a június 17-i-PB ülés 

dokumentumának szolgai lemásolása. 

A külföld szánalmasan hamar nyugodott bele a történtekbe... 

Faludy György így látta 1959-ben: 

„S van-e választás a hét hájjal megkent 

tömeggyilkos moszkvai banditák 
s Washington gyáva, rothadástól gennyes hülyéi 
között, míg ilyen a világ?" 
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FORRADALOM UTÁN - 
A KÁDÁR-KORSZAK ELŐTT 

Alig hallgattak el a fegyverek, máris egy hatalmas publicisztikai, szépírói, majd 

történetírói, dokumentum- és játékfilmes munka indult meg, amelynek tárgya az 

1956-os magyar forradalom. 

A forradalomhoz vezető okok, a forradalom tartalma és a bukás 

következményei napjaink kutatómunkájának legfontosabb témáit adják, s 

korántsem tekinthetjük - még igen sokáig - lezártnak ezeket a kutatásokat. Az 

eddigi eredmények sokszínű képet festenek '56 forradalmáról, ezért - a teljesség 

igénye nélkül - megkíséreljük összefoglalni a legfontosabb megállapításokat. 

A FORRADALOM KITÖRÉSÉNEK OKAIRÓL 

A II. világháború után a magyar társadalom - miként azt az 1945. évi szabad 

választások eredménye (a FKgP 57%-os többsége) bizonyítja - polgári 

demokratikus jogállamban képzelte el az életét, ahol a nemzeti függetlenség, a 

tulajdon biztonsága, a polgári szabadságjogok kitel- 

esednek, s Magyarország felzárkózhat a háború utáni európai országokhoz. 

Ezzel szemben a szovjet katonai megszállás és az erőszakos kommunista 

hatalomátvétel eredményeként a nemzeti függetlenség helyett új alávetettség jött 

létre. Magyarok tízezreit hurcolták szovjet kényszermunkára, és a magyar 

gazdaság minden erőforrása szovjet érdekeket szolgált. A remélt demokráciát 

lábbal tiporták a kommunista párt vezette erőszakszervezetek. Az egyre inkább 

kiteljesedő diktatúra szétzúzta a civil társadalmat. A félelem és erőszak lett úrrá 

az országban. A politikai rendőrség, a kínzások, a gyilkosságok mellett a 

nemzetközi és a magyar jog normáit semmibe vevő internálások, a kitelepítések, 

a koncepciós perek a rettegés légkörét teremtették meg. 

A magyar jogállami jogrendszer felszámolása során kizárólag a diktatúra 

érdekében vezettek be olyan „jogszabályokat", amelyek semmibe vették a 

civilizált nemzetek jogelveit (bűncselekménnyé nyilvánítottak magatartásokat 

rendeleti úton, sőt titkos rendeletben is, törvényesítették a túszszedést). 

Megszüntették a törvény előtti egyenlőséget az osztálybíráskodás bevezetésével, 

és felszámolták a bírói függetlenséget. Mindezek következtében megszűnt a 

tulajdon biztonsága, a parasztokat erőszakkal - gyakran fizikai erőszakkal, kín-

zásokkal - kolhoz típusú szövetkezetekbe kényszerítették, szétverték és 

szövetkezetesítés címén ellenőrzés alá vonták a kisipart. 

Annak ellenére, hogy törvény biztosította a szabadságjogokat, felszámolták a 

vallás, a szólás, a gyülekezés, az egyesülés jogát. Hajsza folyt a vallásos 

világnézetű emberek ellen. Az iskolák államosításával, az egyetemek és a 

Magyar Tudományos Akadémia autonómiájának megszüntetésével, a 

sajtószabadság teljes felszámolásával a diktatúra a szellemi élet teljes 

j 
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ellenőrzésére törekedett. 

Mindez még a goebbelsi propagandát is felülmúló tömegmanipuláció mellett 

történt. A sajtó, a hivatásos propagandisták (a népnevelők) az ÁVO (ÁVH) 

„támogatásával" arról győzködték a lakosságot, hogy minden hatalom a népé, 

az életszínvonal rövidesen meghaladja a nyugati országokét, a szabadságjogok 

maradéktalanul érvényesülnek és Magyarország teljes függetlenséget élvez. 

A megtévesztésnek ez a szemérmetlen módja hosszú évekre börtönbe juttatta 

azokat, akik mindennek az ellenkezőjét élték meg és akik meg is merték 

mondani véleményüket. 

Mindez - együtt az életszínvonal nyomorszinten tartása mellett, miközben az 

ország erőforrásait egy új világháború megvívására aknázta ki a szovjet vezetés 

- robbanáshoz vezetett, amikor Nagy Imre 1953-as rövid kormányzása után 

ismét a Rákosi-klikk vette át a hatalom gyakorlását, amikor még a reménye is 

elszállt annak, hogy Magyarországon lehetséges egy emberibb élet kialakítása. 

A FORRADALOM TARTALMA 

A kutatások igen színes képet mutatnak, annak ellenére, hogy a forradalom 

rövid napjai alatt számos kezdeményezés csak csírájában jelentkezett. A 

demokratikus pártok újjászervezése mindenesetre arra utal, hogy a jövőt 

többpárti szabad választások útján szerveződő demokráciában képzelte el a 

társadalom. A demokratikus választásokkal napok alatt megalakult forradalmi 

önkormányzati szervek, a nemzeti forradalmi bizottságok/bizottmányok, a 

munkástanácsok (különösen a megyék, járások, városok, községek forradalmi 

bizottságainak) határozataiból követeléseiből kitűnik, hogy a lakosság a 

forradalom, a nemzeti függetlenség, a semleges nemzetközi status, az 

állampolgári jogegyenlőség, a diktatúra teljes felszámolása, a polgári 

szabadságjogok maradéktalan helyreállítása mellett foglalt állást. Lényegét 

tekintve tehát 1956 magyar forradalma nemzeti, polgári demokratikus 

forradalom volt. Vissza kívánta állítani Magyarországot arra a történelmi útra, 

amelyről az 1945. évi szovjetmegszállás, illetve a kommunista diktatúra 

letaszította. 

A FORRADALOM LEVERÉSÉNEK 
KÖVETKEZMÉNYEI 

Túl a harcok és sortüzek áldozatain és sebesültjein -, az ország eddigi 
legnagyobb politikai megtorlásának veszteségein, az volt a legsúlyosabb 
következmény történelmi mércével mérve -, hogy Magyar-ország nem térhetett 
vissza az európai polgári demokráciák közösségébe, hanem a szovjet 
érdekszféra államainak egyikeként továbbra is a szovjet alávetettségében 
maradt. Mindez maga után vonta, hogy hazánk kívül rekedt a világgazdaság 
vérkeringésén, s így gazdasága egyre inkább leszakadt a fejlett világtól, 
szerkezetében is súlyosan torzult. Folytatódott a mezőgazdaság kolhozosítása és 
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az állami tulajdon csaknem teljes kizárólagossá tétele. 
A magyar szellemi élet: a tudományok, a művészetek, az oktatás a restaurált 

diktatúra szoros ellenőrzése mellett, szigorú cenzúra által ellenőrizve (étezhetett. 
Az oktatás - különösen a társadalomtudományok területén - súlyos torzításokkal 
és elhallgatással hamis képet vetített a felnövekvő nemzedékek elé, lehetetlenné 
téve a korszerű ismeretek elsajátítását, az egészséges nemzettudat kialakulását és 
a világ egyetemes megismerését. 

Az emberi és szabadságjogok - szemben a hangoztatott propagandával - nem 
érvényesülhettek. Tovább folyt a vallásos emberek másodosztályú 
állampolgárként való kezelése, háttérbe szorítása, a civil kezdeményezések és a 
független gondolkodók üldözése. Az ismét kiépült politikai rendőrség (politikai 
nyomozó osztályok, majd a BM III/III osztály) behálózták a társadalmat 
ügynökökkel (besúgókkal), hagy csírájában elfojtsanak minden, a hatalommal 
konkuráló kezdeményezést. 

A forradalom leverése ilyen módon további több mint három évtizeddel vetette 
vissza az országot abban, hogy felzárkózzon Európa demokratikus államaihoz, 
miközben a bizánci típusú diktatúra súlyosan károsította az emberek nemzeti, 
erkölcsi és jogtudatát. Máig hatóan hamis nosztalgia magvait vezette el a 
jólétről, alig kezelhető adósságtömeget zúdítva az országra, amelynek terheit 
még a következő nemzedék is kénytelen viselni. 

A restaurált diktatúra - hosszú fennállása alatt - kitermelt egy-egy létében a 
Kádár-rendszerhez kötődő pragmatikus - részben technokrata - vezető réteget, 
amely behozhatatlan előnnyel indult az 1980-as évek második felében - apáik 
összeomló rendszere romjain - a nemzeti vagyon „privatizációja", sőt a 
függetlenné váló ország hatalmi pozícióinak elnyeréséért folyó versenyben. 
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OLVASMÁNYOK 

MINDSZENTY JÓZSEF HERCEGPRÍMÁS 
ÉS A FORRADALOM 

Mindszenty József mögött Rákosi akaratának megfelelően becsapódott a 

börtön ajtaja, s bár az ENSZ közgyűlése 1949. április 5-én nemzetközi 

sérelemnek nyilvánította elítélését, a nagypolitika színterén a Mindszenty-ügy 

érdektelen lett. A magyar államhatalom pedig folytatta az egyház felszámolását 

célzó folyamatot. Ennek során persze nem mondtak le arról, hogy a fogoly 

bíborost megnyerjék szándékaiknak, sikertelenül. Rajnai Sándor, aki az ÁVH 

részéről továbbra is »kezelte« a Mindszenty-ügyet, nem tudta rábírni a fogoly 

prímást, hogy „merevségéből" engedjen. Az életfogytig tartó fegyház 

végrehajtása 1955. július 16-ig tartott. A változó politikai viszonyok - 

amelynek elemzésére itt nem térünk ki - felnyitották a fegyház cellájának ajta-

ját, s ha nem is a szabadság, de a püspökszántói, majd felsőpetényi fogság 

következett, 1956. október 30-ig. 

Magyarország hercegprímását a forradalom kormánya nemcsak 

kiszabadította fogságából, de illő módon meg is követte szenvedéseiért, és 

maradéktalanul biztosította hivatalának gyakorlását. Rövidre szabott 

egyházkormányzási tevékenysége - és közéleti megnyilatkozásai - azóta is a 

figyelem középpontjában állnak Elsősorban az 1956. november 3-án a Szabad 

Kossuth Rádióban elhangzott szózata került kereszttűz-be. Miről is szólt a 

főpap a szovjet fegyverek árnyékában? 

A híres bevezető rész, amelyben a prímás kijelentette „Nem kell szakítanom 

a múltammal"... „én mindig őszintén beszéltem" nem szónoki fogás, hanem 

hiteles valóság. A XII. Pius pápának és a rokonszenvet mutató külföldnek 

mondott köszönet után a prímás szózata olyan elveket nyilvánított ki, amelyek 

maradéktalanul megfelelnek a polgári demokráciának: az emberek 

egyenjogúságán, a magántulajdonon és a plurális társadalmi berendezkedésen 

felépülő jogállami élet követelményének, azaz a nyugat-európai államok 

gyakorlatának. 

Ennek érdekében fellépett a nacionalizmus ellen: „...Minden népnek egy irány 

felé halad a fejlődése. A nemzeti érzés ne legyen többé harcok forrása az 

országok között..." 

Noha tisztában volt azzal, hogy „egész helyzetünket azonban most az dönti el, 
hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő 
katonai erejével", alapvetően mégis reménykedő. 

A továbbiakban a munka folytatását szorgalmazta: „A szabadság- 
harcot egy csontig Lesoványított nemzet vívta. Ezért a munkát, a termelést, a 
helyreállítási feladatok elvégzését mindenütt azonnal fel kell venni, saját 
összességünk, nemzetünk érdekében." 

A jövő társadalmi berendezkedését érintő megnyilatkozásai: „A rendszert az 
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egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy 

bizonyságot...Új, visszaélésmentes választás szükséges." Figyelmeztet 

„minden magyart... ne adjon helyt pártviszályoknak és széthúzásnak: ennek 

az országnak sok mindenre van most szüksége, de minél kevesebb pártra és 

pártvezérre". 

A felkorbácsolt indulatok megfékezése érdekében szól a magán-bosszú 

tilalmáról és a bűnösök felelősségre vonásáról is: „A törvényes felelősségre 

vonásoknak minden vonalon, éspedig független és pártatlan bíróságok útján 

kell bekövetkezniük, magánbosszút el kell kerülnünk, ki kell küszöbölnünk." A 

később kommunista oldalon sok vihart kavart kijelentése: „A bukott rendszer 

részesei és örökösei külön felelősséget viselnek saját tevékenységükért, 

mulasztásokért, késedelemért vagy helytelen intézkedésért egyaránt." 

Kifejezésre juttatta abbeli meggyőződését is, hogy a felelősségre vonás 

másodlagos és nem feltétlen: „A leleplező vallomásokhoz nem fűzök most 

egyetlen megállapítást sem, mert az az országos munka felvételét és a termelés 

folytatását hátráltatná. Ha a kibontakozás az elhangzott ígéretek szerint 

tisztességesen halad előre, ez nem is lesz feladatom. Am hangsúlyoznom kell a 

tennivalók foglalatát." 
Szózata végén összefoglalta a célokat: „Jogállamban élő, osztály nélküli 
társadalom, a demokratikus vívmányokat fejlesztő, a szociális érdekektől 
helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdon alapján álló, kizárólag 
kultúr - nacionalista szellemű nemzet és ország akarunk lenni." 

Megerősítette, nem ellenzi a földreformot: „Amint azt a püspöki kar 1945-
ben közös körlevélben kijelentette, hogy nem helyezkedünk szembe a történelmi 
haladás igazolt irányával, sőt az egészséges fejlődést mindenben 
előmozdítjuk." 

Az egyházi intézmények fenntartására és működtetésére szolgáló javak 

előteremtését a magyar népre bízza: „A magyar nép természetesnek találja, 

hogy nagy múltú és nagy értékű intézményeinkről gondoskodnunk kell." 

Az egyházkormányzat helyreállításáról: „Röviden megemlítem az ország 6 és 

félmillió katolikus hívőjének tájékoztatására, hogy a bukott rend-szer 

erőszakának és csalárdságának minden nyomát egyházi vonalon felszámoljuk." 

Továbbá: „A keresztény hitoktatás szabadságának azonnali rendezését, a 

katolikus egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának vissza-

adását joggal elvárjuk." 

A beszéd lényeges eleme, hogy a püspöki kar 1945. évi körlevelére utalt mint 

elvi kiindulási pontra, és nem korábbi dokumentumokra. Ez egyben bizonyíték 

arra, hogy Mindszenty József mindazokat az alapvető változásokat, amelyek a 

háború után végbementek mind Magyarországon, mind a világban, tudomásul 

vette és tényként kezelte. 

A Mindszenty - szózat tehát egyértelműen pozitív megnyilatkozás, mind 

közéleti szempontból, mind az erkölcs szigorú mérlegére téve, ugyanis a 

mielőbbi béke és nyugalom helyreállítását szorgalmazta. 

Csupán egyetlen dologban tévedett a hercegprímás: 1956. november 3-án 
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Magyarországon már aligha volt 6 és félmillió katolikus hívő! A hívők száma 

tragikusan megfogyatkozott - valójában nem tudjuk mennyivel - a diktatúra 

legkeményebb vallásüldöző éveiben. Mindörökre a főpap titka marad már, hogy 

a hívők számát illetően valóban tájékozatlan volt-e, vagy tudott nyája 

szétszéledéséről, de biztosítandó a könnyű visszatérést, nem érzékeltette a súlyos 

helyzetet. 

Mégis mindazok, akik hatalmukat vagy csak politikai karrierjüket és anyagi 

jólétüket a forradalom által elsöpört diktatúrához kötötték, a gyűlölet hangján 

támadták Mindszenty József szózatát. Közülük tipikus, mind hangvételében, 

mind tartalmi ferdítéseiben Marosán György - a szociáldemokrácia árulója, az 

'56-os forradalom megtorlásának vezéralakja - írása. Marosán voltaképpen hű 

volt önmagához. Szokott módon megtéveszt, amikor - a rá jellemző otromba 

stílusban - Mindszenty bíboros 1956. november 3-i rádiószózatát „elemezte" 

úgy, hogy szót sem ejtett a nyugalomra, munkára, igazságosságra, a népek 

megbékélésére, a nacionalizmus elítélésére vonatkozó lényegről. Kizárólag 

(nyilván személyes érintettség okán is) a bukott rendszer örököseinek sorsa 

izgatta: „Milyen kijózanító ez a fenyegetés! Százezreknek, millióknak szól!" - 

kiált fel az, aki százakat küldött a halálba és ezreket a börtönbe, és családok 

tízezreinek napi megélhetését tette bizonytalanná. Valójában nem tudta elviselni 

az igazságot, hogy ti. a Mindszenty-szózat nem fenyegetett, ellenkezőleg, a 

fenyegető magánbosszúval szemben igazságos elbírálást követelt úgy, ahogy az 

Mindszentynek nem adatott meg: „független és pártatlan bíróság útján". 

A másik ezzel kapcsolatos marosán értelmezés arra vonatkozott, kit értett a 

bíboros a „bukott rendszer örökösein"? Marosán György szerint: 

„százezreknek, millióknak szól!" ez a megjelölés. Pedig csak olvasni kell 

értelmesen, magyarul, és kitűnik: maroknyi, a hatalom mámorától 

megrészegült politikus, ÁVH-s és az emberi jogokat súlyosan meg-sértő 

csatlósaik azok, akiknek az ügyében magánbosszú helyett a független és 

pártatlan bíróság igazságos ítéletét kívánta a főpap. 

Ugyancsak valódi demagógia annak homályos emlegetése, mintha 

Mindszenty József felelős volna a II. világháborúban elkövetett em-

bertelenségekért, úgymond a „valláserkölcs" gyalázatáért: „Akasztott ember 

házában nem illik kötélről beszélni, mert a valláserkölcsi tételeket senki úgy 

meg nem gyalázta, mint azok, akik a valláserkölcs nevében a második 

világháború alatt szégyenbe és gyalázatba sodortak egy nemzetet." Arra már 

nincs szava Marosán Györgynek, hogy Mindszenty József veszprémi püspök 

mit tett a gyalázat ellen, ez már nem fért a »pártos igazságba« . Marosán 

György - aki csak osztályharcban, megtorlásban, a fegyverek erejében akart és 

tudott gondolkodni, s minden más iránt teljes érzéketlenséget mutatott - halált 

és nyomorúságot hozott nemzetének. Végkövetkeztetését, hogy ti. „milyen 

nagy szellemi, ideológiai katasztrófa Mindszentyvel együtt lenni!" -  nem 

igazolta a történelem.  

Mindszenty elképzelt jövőképe szerte a világon életerősebbnek bizonyult Ma-
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rosán osztályharcos, véres kommunizmusánál. Megkíséreltük felvázolni: 

hogyan kriminalizálódott a történelem. Ennek tudatában a Mindszenty-szózat 

utolsó mondatai nem politikai fenyegetésként, sokkal inkább fő-pásztori 

intelemként hangzottak el. S ha feltesszük mi is a kérdést: „Mit gondolnak a 

bukott rendszer örökösei? Ha az általuk megbélyegzett elődeik valláserkölcsi 

alapon álltak volna, elkövethették volna mindazt, aminek következményei elől 

menekülni kényszerültek?" A történelem választ adott ezekre a kérdésekre is, 

igaz, csak 1990-ben, a rendszerváltozás tényével. 

A Kádár-korszak publicistáinak 1985-ben - huszonkilenc évvel később! - 

megjelent cikkei is a „bukott rendszer örökösei" mondaton rágódtak. 

„Mindszenty beszéde nem az általa szorgalmazott »nemzeti egységet« 

erősítette. Ellenkezőleg, nagymértékben hozzájárult a frontok tisztázásához. 

Sok, addig bizonytalan ember - köztük hívek és papok - számára is segített 

megérteni az események lényegét, s tényleges irányát." Ez az újabb hamisítás 

valójában egyenes folytatása az 1948/49-ben „a társadalom minden 

osztályából beküldött" tiltakozó leveleknek és táviratoknak, s az 1956/57-es 

kommunista agitátorok Mindszenty beszédét meghamisító propagandájának. 

Olyan parasztok előtt, akik a beszédet nem is hallották, úgy adták elő, hogy 

Mindszenty visszaveszi az egyházi földeket, és börtönbe zárják mindazokat, 

akik a földosztásból része-sültek. Ezt a változatot később - noha a beszéd teljes 

szövegét soha sem mutatták be - egyes gimnáziumokban is terjesztették. 

Vitát váltott ki 1989-ben, elismerte-e Mindszenty a Nagy Imre-kormányt? 

Tény, hogy a Nagy Imre-kormányt Mindszenty - s rajta kívül még nagyon 

sokan bel- és külföldön - nem tartotta az egyetlen lehetséges és végleges 

kormánynak. Ugyanakkor a prímás sem-mit sem tett ez ellen a kormány ellen, 

sőt az, hogy több esetben tárgyalt a kormány tagjaival - és Nagy Imrével is -, s 

a kormány okmányt bocsátott ki, amelyben elismerte a prímás ártatlanságát és 

visszahelyezte összes jogaiba, megkérdőjelezhetetlenné teszi - elismerte a 

Nagy Imre vezette kabinetet. 

Más kérdés, hogy a helyzet konszolidációját követően szabad választások 

kiírását sürgette (erre várt egyébként az ország lakosságának elsöprő többsége 

is). Az új kormányt a választások eredményének megfelelően lehetett/kellett 

volna megalakítani, mint bárhol máshol a világon, ahol tiszteletben tartják a 

demokrácia szabályait. A választások eredményéhez képest lehetséges, hogy 

Nagy Imre zömmel reform-kommunistákból álló kormánylistája nem kapott 

volna többséget. Ez azonban a história örök titka marad, így nem kutatható. 

Mindszenty József lojalitását vagy annak hiányát nem lehet akként felvetni, 

hogy milyen eredményt várt egy soron következő választástól. Azt sem lehet 

felróni - és a lojalitás hiányaként értékelni -, hogy szívesebben látott volna a 

miniszterelnöki székben egy reform-kommunista politikus helyett 

konzervatív-polgári politikust. 

Mindszenty József a kormánytól engedélyt kért (és kapott) az AEH-iratok 

birtokbavételére. Ez, valamint az a tény, hogy a november 3-i rádiószózata 
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elmondásakor jelen volt Tildy Zoltán, a kormány tagja, ugyancsak azt 

bizonyítja: a hercegprímás elismerte a Nagy Imre-kormányt. 

Végül - de nem utolsósorban - nem feledkezhetünk meg arról a nemzetközi 

sajtóértekezletről, amelyet Mindszenty József 1956. november 5-én (hétfőn) 

tartott meg az USA nagykövetségén. Két kérdésre adott válasza már ekkor is 

jelzi későbbi magatartása lényegét. Arra a kérdésre, hogy mit szól az orosz 

agresszióhoz, lakonikus választ adott: „A legteljesebb mértékben elítélem." A 

második kérdésre adott válasza több szempontból is érdekes. 

- Milyen kormányt ismer el Magyarország törvényes kormányának, Nagy 

Imre kormányát vagy Kádárét? Erre a kérdésre így válaszolt: „Nagy Imre 

kormányát ismerem el Magyarország kormányának. Kádár Jánost idegen 

katonai hatalom erőszakolta az országra. Abszolút törvénytelennek tartom és 

elutasítom." A prímás tehát de facto és de jure három nap alatt kétszer ismerte 

el törvényesnek a Nagy Imre-kormányt, s ezzel a börtönből kiszabadult főpap 

nemcsak politikai tapintatról, de politikai bölcsességről is tanúbizonyságot 

tett. 

Mindszenty József '56-os egyházkormányzási intézkedéseinek lényegét 

Szántó Konrád egyháztörténész foglalta össze. Ezek között az ÁEH(Állami 

Egyházügyi Hivatal) - iratok birtokbavétele mellett lényeges az egyház 

megtisztítása a békepapoktól. Ennek során a békepapokat visszarendelte egy-

házmegyéjükbe, és elrendelte a vezető beosztásokból történő leváltásukat. 

Csupán kilenc vezető békepap felfüggesztésére került sor. Figyelmet érdemel, 

hogy az egyház megtisztítására tett intézkedések a szovjet támadás után, 

november 5-én keltezettek. Magyarország hercegprímása ekkor már az USA 

budapesti nagykövetségének vendégszeretetét élvezte. Azt csak a Mindenható 

tudta ekkor, hogy ez a »vendégség« 1971. szeptember 28-ig, tizenöt évig tart 

majd. 
1957. március 5-én az MSZMP KB ülése foglalkozott a Mindszenty-

kérdéssel: „Mindszenty kezdeményezésére és intézkedése következtében 
körülbelül harminc békepapot távolítottak el állásukból és függesztettek föl papi 
és közéleti tevékenységéből. Ezekkel az intézkedésekkel a papi béke-mozgalmat 
lefejezték... A katolikus püspöki karban előtérbe kerültek a legreakciósabb 
személyek, akik megakadályozták a velünk megegyezni és együttműködni akaró 
püspököket is a helyzet békés rendezésében. Shvoy székesfehérvári, Kovács 
Sándor szombathelyi és Kovács Vince váci püspökök, akik a fenti helyzetet 
kialakították." 

1957. március 9-én a kormány - a fentiek szellemében - közzétette: 

„Mindszenty József elítélése hatályban van, ezért nem gyakorolhatja egy-házi 

funkcióit. Utasításainak végrehajtása büntetőjogi következményeket von maga 

után." Ezzel lehetetlenné vált a bíboros további egyházkormányzati 

tevékenysége. A magyar katolikus egyház kormányzására újból rátelepedett a 

restaurált ÁEH. 

Az USA nagykövetségén töltött másfél évtizedről a világsajtó különböző 

irányzatú lapjai más-más megközelítésben számos írást jelentetett meg. Ezek 

feldolgozása és értékelése külön könyv tárgya lehet, mint ahogy külön 
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monográfia tárgya lesz egyszer a vatikáni új irányzat, amely elméletileg a II. 

Vatikáni Zsinat dokumentumaiban fogalmazódott meg, gyakorlatban pedig a 

kommunista államokkal - így Magyarországgal 1964-ben megegyezéshez 

vezetett. Magyarországon a kommunista vezetés ezt a megegyezést csak 

annyiban tartotta irányadónak, hogy betöltötték az üres püspöki székeket. Az 

államilag szervezett egyházüldözés - beleértve az ifjúsággal foglalkozó papok 

börtönbe vetését - változatlanul tovább folytatódott, sőt a legdrasztikusabb 

jogsértések tisztességes orvoslásától is cinikusan elzárkózott a hatalom, még 

1975-ben is. 

A vatikáni levéltár őrzi azokat a titkokat is, amelyek a legfelsőbb egyházi 

vezetés elképzeléseit - így a Mindszenty Józseffel kapcsolatos döntések 

előkészítését - hitelesen tartalmazzák. Ezek ismeretének hiányában sem 

Mindszenty József Magyarországról Rómába történt távozásáról (1971. október 

28-án), sem az esztergomi érseki szék 1973. december 18-i üressé 

nyilvánításáról történészként nem áll módunkban elemzésbe bocsátkozni. 

Egyelőre csak Mindszenty József 1974. február 6-án nyilvánosságra hozott - a 

lemondási felhívás elutasítását indokoló - nyilatkozatát ismerjük hitelesen. 

Nincs módunk azonban arra, hogy Mindszenty József álláspontját összevessük 

a Vatikán (Casarolli bíboros és VI. Pál pápa) hitelesen dokumentált 

megfontolásaival. Az valóban kétségtelennek tűnik, hogy a Vatikán 

„általánosan akarta rendezni a kommunista hatalmak és az egyház közötti 

kapcsolatot", Mindszenty József pedig a pápa döntését tudomásul vette. 

Időleges római tartózkodása után Bécsben, a Pázmáneumban folytatta 

munkáját. Emlékiratai a frankfurti nemzetközi könyvvásáron szenzációt 

jelentettek (1974. október 10-én mutatták be). Idős kora ellenére vállalta, hogy 

missziós úton felkeresi a világban szétszóródott magyarságot. Észak-Amerika, 

majd Venezuela és Kolumbia után rohamosan megromlott egészségi állapota 

miatt vissza kellett térnie Bécs-be. Kórházba került, de műtétéből már nem 

épült fel. 1975. május 6-án földi pályája bevégeztetett. 

„Korunk hitvallóját és vértanúját" - ahogy König bíboros, Bécs nagy-

tekintélyű érseke a Stefansdomban 1971. november 21-én a bécsi híveknek 

jellemezte Mindszenty József bíborost - 1975. május 15-én Mariazellben 

helyezték ideiglenes nyughelyére, amely ez okból is rövidesen zarándokhely 

lett. Mindszenty József holtában is csak szabad magyar földben kívánt 

nyugodni. Akkor, 1975-ben ennek lehetőségét legtöbben évszázados távolságra 

tették. Nem így történt. Nem múlhatott el az a nemzedék, amely ismerte, szerette 

vagy gyűlölte a hercegprímást, amikor megroppant egy újabb öröknek mondott 

világbirodalom, „a gonosz birodalma", amely minden rendelkezésre álló 

eszközzel a hit megsemmisítésére tört. igy Magyarország főpapjának hamvai 

1992-ben visszatértek szeretett hazájába, székvárosába, Esztergomba. A hazán - 

amely befogadta végső nyugalomra - azonban nem múltak el nyom nélkül a 

hitüldözés évtizedei. 

Miként és miért alakult ki tehát a politikusfőpap torzképe? 
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 Avagy: kinek az érdeke olyannak láttatni Mindszentyt, amilyen soha sem 
volt? 

Mindszenty nem hitt és nem hihetett az »emberarcú« szocializ-

mus/kommunizmus létezésében, s nem hihetett a „békés egymás mellett élés" 

teóriájában sem. A prímás álláspontját megértendő tisztázni kell azt a politikai 

fogalmi rendszert a politikai taktikáról és stratégiáról, amely a bíboros utolsó 

éveiben uralta a világot, s válaszol- 
nunk kell rá, hogy Mindszenty József tevékenysége ebben a politikai fogalmi 
rendszerben értelmezhető-e, vagy csak az ő saját perspektivikus világképében? A 
válasz érdekében egy ellentmondást kell feloldanunk. A bíboros 1944-tol 
haláláig különböző minőségben a magyar politika egyik legtöbbet szereplő 
figurája volt. De gyakorlati értelemben politizált-e a „politikai figura "? 

Bizonyítottuk, hogy a bíboros, attól a perctől kezdve, hogy a magyar egyház 

egyik vezető személyisége lett, a politika ismert eszközeivel nem élt. 

Ugyanakkor - a következményekkel nem számolva - megszólalt, valahányszor 

az egyház vallási, karitatív, szellemi érdekeit sértette a hatalom. S itt található az 

ellentmondás kulcsa: ami az egyház számára - s így személyesen Mindszenty 

József számára - tradicionális etikai kérdést jelentett, az a diktatúrára törő, majd 

azt megszerző párt pártállam), tehát a hatalom számára politikai kérdésként 

merült fel. Igy lett a nem politizáló főpapból politikai kulcsfigura. Ezért a politi-

kus Mindszenty-kép megteremtése a hatalomnak állt érdekében. 

Egy uralmi rendszer csak abban az esetben győzhet - időlegesen - az etika 

felett, ha az etikát a hatalmi rendszerre jellemző eszközökkel ruházza fel. A 

Mindszenty-per ilyen szempontból lett háromrétegű: 

 a vallásetikát mintegy „áthangszerelte" egy uralmi rendszer ideológiájává, 

hogy„»reakciós« elv és gyakorlatként legyőzhesse, 

 saját hasonlatosságára kell alakítania, hogy egyenlő erők harcát villanthassa 

fel, ezért alkalmazzák az összeesküvés-elméletet, 

 végül emberségében akarta ellenfelét meggyalázni. 

Erre  a  »párviadalra«" mi sem alkalmatlanabb, mint egy spirituális ellenfél. 

Ezért meg kellett alkotni a politikusfőpapot, akinek valláserkölcsi 

megnyilatkozásait a diktatúra frazeológiájára torzítva áramoltatták vissza a 

társadalomba. Ezért hazug a Mindszenty-per: nem csupán konkrét tételeiben és 

»gyakorlati koncepciójában« -,hanem metamorfózisában(erkölcsből politika), 

vagyis alapvetésében is. 

A »politikusfőpap figura« tehát a kommunista boszorkánykonyhán 

kotyvasztott képlet, ami olyannyira sikeres volt, hogy Nyugatra is elkísérte a 

bíborost. Egy más összetételű politikai világban, ahol a harc más eszközökkel 

folyt már, ugyancsak kapóra jött a baloldali értékeket valló liberálisoknak és 

radikálisoknak, hogy a konzervatívnak hirdetett főpapban félfeudális kövületet 

mutassanak fel. Ez a történet a 

nyugati konzervatív-liberális politikai küzdelem egyik fejezetének epizódja lett. 

Mindszenty József New Brunswickban ugyanazon örök igazságok mellett tett 

hitet, mint 1945-ben. Ő változatlan maradt, csak a támadók változtak, no és a 
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cél, a körülmények meg az eszközök. A magyar Sion fő-papja mindezzel - 

láthatóan - semmit sem törődött. Az alapvetően apolitikus főpap hirdette tovább 

azt a világképet, amelyre elkötelezte magát az egyházi rend felvételekor. 

A MUK- RÓL 

1957. január közepén a mátészalkai régi vasútállomással szemben álló 

rendőrségi épületen már régen vörös zászló lengett. Az utca másik oldalán egy 

tűzfalon óriási, sötét - bordó betűkkel állt egy szó – amelyet azonnal megláttunk, 

amikor leszálltunk a vonatról – MUK! Reggel 7,00 óra volt és az utcai lámpa 

megvilágította a vörhenyes betűket. Vagy húszan voltunk bejáró gimnazisták, 

akik nap, mint nap róttuk az utat a vasútállomás és a község másik végén lévő 

ideiglenes épületekben működő Esze Tamás Gimnázium között. Mindnyájan 

láttuk a furcsa felírást és nem tudta senki mit jelent. Délutánra a szöveg bővült. 

Élénkvörös betűkkel ez volt olvasható alatta: MUKRA, MUKKAL 

VÁLASZOLUNK = MÁRCIUSBAN ÚJRA KINYÍRJUK. 

Másnap azután megtudtuk egy negyedikes társunktól – Lupus volt a beceneve –, 

a MUK az új fegyveres harca felszólító felhívás: »Márciusban újra kezdjük! « 

Kérdeztük jól értesült barátunkat, hogy ki adta ki a felhívást? Ő biztosan 

állította, hogy, Maléter Pál. Később más neveket is suttogtak, de nem történt 

semmi. 

Más városokban mást festettek Kádár aktivistái a falakra. Például 

Sátoraljaújhelyen: „Minden Uszítónak Kötelet.”  

A forradalom leverésére indított hadműveletek – mint azt Horváth Miklós kitűnő 

hadtörténeti monográfiájában (1956. hadikrónikája, Akadémiai Kiadó Bp. 2003) 

megállapítja – 1956. november végén, december elején véget értek. Igaz ez 

akkor is, ha tudjuk, hogy szovjet egységek fegyverei dörögtek december 8-án a 

salgótarjáni sortűznél, vagy Miskolcon december 10-én. A szovjet haderő a 

harcok befejezését követően is a Kádár-rendszer létének nélkülözhetetlen 

biztosítékát jelentette. Kádár 1957. június 22-én a KB előtt elmélkedett 

rendszere stabilitásáról: „ No és ha a szovjet csapatokat kivonnánk? Akkor 

állunk a lábunkon? Én azt hiszem megállnónk a lábunkon, de rettenetes harc és 

véráldozat közben. Ez most a helyzet…”  

1956 novemberében és decemberében még Kádár sem merte kimondani, hogy a 

szovjet haderő nélkül állnak a lábukon. Ekkor Kádár „kettős hatalomról” 

beszélt, s ugyanezt állította Nagy Imre is. A másik hatalom a munkástanácsok 

hatalma volt. Kádár aggodalommal, Nagy Imre bizakodással figyelte a 

munkástanácsokat, mert bennük a valódi munkáshatalom letéteményesét látta. 

Kádár a KB december 2-3-i ülésén kifejtette: „…ezek a munkástanácsok igen 

jelentős politikai hatalmat képviselnek. Nincs okunk rá, hogy lebecsüljük…”  

Igaza volt, a munkástanácsok jelentős politikai hatalmat képviseltek. 

Sztrájkfelhívásaik nyomán a legtöbb üzem leállt és tömegek tüntettek az utcákon 

országszerte. Igaz, fegyveres harca már egyre kevesebben gondoltak. Csupán 
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néhány korábbi fegyveres csoport tagja reménykedett a harc újjáélesztésében. 

Így volt ez 1849-ben Világos után is.  

Az új fegyveres felkelés híveinek egyébként alapvető információi sem voltak a 

tényleges politikai és katonai helyzetről. Voltak, akik a Bakonyban rejtőzködő 

jelentős haderőt keresték, mások Székesfehérvárott és Debrecenben kutattak 

felkelő egységek után. Többen a Bécsben működő – emigráns - Nemzeti 

Tanácsban látták az új harc vezérkarát. A lelkes, de ugyancsak tájékozatlan 

bizottság, pl. Gerlei Józseffel leveleket küldött Maléter Pálnak és Márián 

alezredesnek, aki átjutva a határon, hiába kereste a címzetteket. Így december 

22-én dolgavégezetlenül tért vissza Bécsbe. Januárban újra Magyarországon 

találjuk. Budapesten keresi a kapcsolatot a felkelőkkel, mígnem február 6-án 

letartóztatták. Volt, aki már november 4-én készült az új küzdelemre. Békési 

Béla orvostanhallgató a szovjet invázió megindulásakor jelentős mennyiségű 

fegyvert és lőszert rejtett el a Péterfy Sándor utcai klinika épületében. Igaz 

november 17-én még lebeszélte a nála jelentkező fiatalokat a harc 

megindításáról, decemberben azonban – a bécsi emigráció közvetítőivel – 

felkereste Nickelsburg Lászlót, hogy megnyerje a hazai ellenállás vezetésére. 

Bécsbe indult, amikor Győrben leszállították a vonatról, de kihallgatás után 

elengedték. Januárban Budapesten, majd Debrecenben és Székesfehérvárott 

keres kapcsolatot ellenálló csoportokkal, de eredménytelenül. Kisszámú 

csoportjával együtt végül Budapesten, február 11-én tartóztatták le. 

Az ellenállás legtovább Pécs környékén volt a legszívósabb. A mecseki 

láthatatlanokhoz csatlakozott Petrus József is. Miután a szovjet erők szétszórták 

a csoportját, önálló csoportot próbált szervezni, amellyel március 15-én akarta 

újra kezdeni a harcot. Február 10-én letartóztatták, de szabadon engedték. Ekkor 

Tatabányára költözött, de március elején visszatért Pécsre, ahol új kapcsolatokat 

keresett fegyveres csoportokkal. Újabb letartóztatása megpecsételte sorsát. A 

későbbi nyomozati és bírósági forrásokban találunk adatokat arra, hogy néhány 

elszánt fiatal komolyan vette a MUK erejét és hittek a forradalom 

újrakezdésében.  

Sípos Zsigmond és Erdész József a Forradalmi Ifjúság és Illegális Forradalmi 

Munkástanács aláírással Budapest szerte röplapokat terjesztettek és szóban is 

agitáltak a forradalom újrakezdése mellett. Március 15-én az utcákat járva 

várták az újabb felkelés kirobbanását, s keserűen tapasztalták, hogy s forradalom 

újrakezdésének nyoma sincs.  

Nem sokkal később a hatalom életük elvételével torolta meg várakozásukat.  

Teljesen megalapozott Romsics Ignác álláspontja. Megállapította, hogy a Nagy-

budapesti Munkástanács 1956. december 11-12-én még eredményesen 

mozgósította az országot egy kétnapos sztrájkra. Az 1957. eleji felhívások a 

MUK - ra, lényegében eredménytelenek voltak. „A társadalom többsége kezdett 

beletörődni a megváltoztathatatlanba.”  

Miként értékelte a restauráció a forradalom újrakezdésére vonatkozó, valójában 

erőtlen próbálkozásokat?  
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Kádár János 1957. február 26-án az IKB ülésén foglalkozott a MUK - kal:  

„Itt van a márciusi dolog. Ismerik az elvtársak, hogy a legkülönbözőbb vonalon 

folyik a felkészülés »márciusra«. Azt hiszem, kötelességünk, hogy ne becsüljük 

le az ellenséget és ezért nekünk politikai, állami és katonai vonalon is minden 

intézkedést meg kell tennünk, hogy provokáció ne legyen, és ha lesz, 

visszaverjük. Első dolog azonban, hogy ne becsüljük le az ellenség erejét és 

lehetőségét. Feltétlenül úgy áll a dolog, hogy van lehetőségünk arra, hogy 

március 15-én az alkalmat felhasználva provokációt csináljanak. Nem hinném, 

hogy ilyen lehetőségről lemondanának. A másik dolog véleményem szerint, 

amit tudni kell, és az emberekkel éreztetni kell, hogy az ellenforradalom 

erejének töredéke van már csak meg, már csak a töredéke annak, amivel az 

ellenség október 23-én indult harca. Az ellenforradalom döntő vereséget 

szenvedett. A mi kötelességünk – éberség mellett – ezt tudni és így harcolni. 

Nekem az a véleményem, hogy ha valahol komolyabb provokációt csinálnak és 

utcai vérontásra kerül a dolog, meg kell keresni az adminisztratív szervek 

vonalán a törvényes lehetőségét annak, hogy nagyon kemény megtorlást 

alkalmazzunk. Feltétlenül össze kell szedni néhány aktív osztályellenséget 

ezeken a napokon. (Földes elvtárs közbeszólása: néhány ezret).  

Kádár Elvtárs: én azt mondom, hogy itt inkább a minőség számít sokat, nem a 

mennyiség, de sokkal jobb 4-500-at összeszedni, akik ténylegesen 

ellenforradalmárok, exponensek, de foglalkozásra való tekintet nélkül Horthy -

katonatisztet, vagy hivatásos írót, ha provokáció útjára lép. Nem lehet mást 

tenni, mint megtorlást alkalmazni és le kell szoktatni, meg kell mutatni, hogy 

nem lehet a Magyar Népköztársaság ellen támadni.  

Ez azt jelenti, hogy szerveinket fel kell készíteni és a tömegeket is politikailag 

fel kell készíteni. Bátorítsuk őket.  

Meg kell mondani, hogy az ellenforradalom meg van verve, ugyanakkor 

provokálni tud. 

Érezzék azonban, hogy az erő a mi oldalunkon van, másrészről a rendőrségnél, 

honvédségnél, bíróságoknál, ügyészségeknél fel kell készíteni az embereket 

kötelességeikre. Ami az egész perspektívát illeti, meg kell mondani, hogy én 

meg vagyok győződve, hogy nem tudnak minket komolyan visszanyomni. Hogy 

ők mit akarnak csinálni, megmutatták októberben és semmi okuk nem volt 

akkor, hogy ne vessék be az összes erőiket – be is vetették. Most a tömegbázisuk 

sokkal kisebb, mint korábban. Úgy értem, hogy még mindig van jelentékeny 

bázisuk, de már sokkal kisebb, és egy politikailag izolálódott ellenséggel 

szemben a katonai fellépés is indokoltabb, mint egy politikailag nem izolálttal 

szemben.” (Kiemelések tőlünk: K. F.- M. K. S.) 

A napirendhez hozzászóló Sándor József hangsúlyozta, hogy „nem szabad 

lebecsülni a márciusi készülődést…, meg kell mondani, hogy március 15-én mi 

is ott leszünk. Ezen a területen rendet kell teremteni. Sorrendet kell 

megállapítanunk, akkor elsőrendű a párt eszmei - politikai egysége, második 

helyen jön a belügyi szervek munkája.”  
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Kiss Károly kifejtette: „…a »MUK« kérdése: egyetértek az összes 

felszólalásokkal, hogy itt nagy »mukkanások« nem lesznek, de nem szabad 

lebecsülni az ellenség elszántságát. Mi figyelemmel kísérjük az ellenforradalom 

mozgolódását, vannak itt adatok is a készülődésekről. Tudjuk, hogy illegalitásba 

vonultak, szervezeteik vannak, de jórészükkel már egészséges kapcsolataink 

vannak. Most főleg röpcédulákat terjesztenek és igyekeznek meggyőzni az 

embereket, hogy október 23-án forradalom volt. A külfölddel erős kapcsolatuk 

van. Elfogtunk egy futárt, aki Strasbourg küldötte volt és különböző 

megbízatása volt munkástanács-elnökökhöz és egyes értelmiségiekhez. Március 

15-re sokkal messzebbmenőbb terveink vannak, de annak még nem jött el az 

ideje. Azoknak a száma, akik március 15-e előtt védelmünkbe veszünk (sic!), 

sokszorosan több, mint amiről Sándor elvtárs megemlékezett. Tisztában 

vagyunk azzal, hogy a népi demokráciánkat veszély nem fenyegeti, itt van a 

szovjet hadsereg, de nem adunk az ellenségnek alkalmat arra, hogy 

megerősödésünket kétsége vonja.”  

Földes László felszólalásában a vidékkel foglalkozott: „Én igen gyakran járok 

vidékre. Mi a tapasztalat? Sajnos az a helyzet, hogy március 15-én az ellenség 

«ősi földet» jelszavával akar fellépni, a kulákság szövetségest kapott bizonyos 

mértékben éppen a jelszó hatására, nemcsak egyes középparasztoknál, hanem 

még egyes szegényparasztoknál is… Vigyáznunk kell, hogy március 15-re le 

legyen választva a középparaszt, a szegényparaszt és világosan lássuk, ki az 

ellenség. A mi karhatalmunk olyan, hogy lelövi mindazokat, akiket kell. 

Megindul a tavaszi munka, kimennek dolgozni és esetleg több embert kell 

megsemmisíteni, mint amennyire szükség volna. Javaslom, hogy a párt alaposan 

nézze meg a kérdést.”  

Ha gondosan olvasunk Kádár és a hozzászólók szövegében, látjuk, hogy a 

legfelsőbb vezetés tisztában van azzal, hogy a „márciusi készülődés” nem 

okozhat komoly megrázkódtatást a szovjet hadsereg által túlbiztosított 

hatalomnak, mégis a megtorlás kapott hangsúlyt Kádár és a felszólalók 

megnyilatkozásaiban. Ez egyrészt az erődemonstrációt, másrészt a jogon kívüli 

megtorlásra, valamint a jogi keretek között történő megtorlásra való felhívást 

jelenti. A tömeges letartóztatások mellett a karhatalom megszállta a stratégiai 

pontokat és fegyveres utcai felvonulásokon fitogtatta erejét. A tüntetőket 

letartóztatták. A letartóztatások száma valóban többszöröse volt – Kiss Károly 

ígérete szerint – a Sándor József által említett számnak, mintegy 6 ezer fő. A 

letartóztatás rendszeresen együtt járt a súlyos fizikai bántalmazással is.  

Ami a jogi megtorlást illeti: A kádári megtorlás egyik lényeges szempontja volt 

a vádlott november 4. utáni magatartásának vizsgálata. Ez néhány ítéletben 

hangot is kapott. Így Földes Gábor esetében. A másodfokon eljárt, a Legfelsőbb 

Bíróság Katonai Kollégiumának külön tanácsa Földes Gábor halálos ítéletének 

indokolását az alábbiakkal egészítette ki:  

„Amikor november 4-én a felszabadító szovjet csapatok bevonultak Győrbe, 

akkor nemcsak Győr becsületes dolgozóit szabadították fel, hanem az I. r. 
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vádlottat is (ti. Földes Gábort) akit az ellenforradalom, miután a saját céljaira 

kellően földhasznált, egyszerűen félreállított. Ennek ellenére a vádlott november 

4-e után újból az ellenforradalom szekértolójává válik és hónapokon keresztül 

minden igyekezetével, minden tudásával és energiájával azon van, hogy az általa 

nagyra tartott «forradalmi szellemet» ébren tartsa, s azzal a céllal, hogy a 

kormány erőfeszítéseit gyengítse, és az ellenforradalmi erők felülkerekedését 

elősegítse.”  

Földes Gábor november 4. utáni magatartása nem irányult újabb fegyveres 

felkelés szervezésére, mégis méltónak találtatott a halálra, mert ellene mondott a 

szovjet megszállásnak és a kádári hatalmának. Sokkal inkább nem volt 

kegyelem azok számára sem, akik a fegyveres harc újrakezdésére gondoltak 

akár decemberben, akár az 1957-es év elején.  

Többségük már 1957 nyarán életével fizetett. A teljesség igénye nélkül Sípos 

Zsigmond és Erdész József augusztus 15-én, Renner Péter, Sörös Imre és 

Zsigmond László 1958. február 5-én.  

A halálos ítéletek mellett több, súlyos szabadságvesztést kimondó – főleg 

népbírósági – ítélet kapcsolódik a MUK megtorlásához, s ezres nagyságrendben 

kerültek közbiztonsági őrizetbe (internálás) azok a személyek, akiket a hatalom 

nem szívesen látott lakóhelyükön szabadlábon. Ezekben az esetekben bőven 

elég volt a gyanú felvetése, hogy ti. az útban lévő márciusban bármit is újra 

akart kezdeni.  

A mátészalkai ház falát 1958. elején újra meszelték. Meszeléskor kihagyták a 

»márciusban újra kinyírjuk« szöveget, amely még évekig éktelenkedett a 

tűzfalon, tanulságul az arra járóknak, hogy mihez tartsák magukat. 

A FÖLDES-PER 

Alig zöldült ki a fű a mosonmagyaróvári sortűz áldozatainak sírjain 1957 

tavaszán, amikor a Győr-Sopron megyei ügyészség elkészítette azt a 

Feljegyzést, amely a vád alapjául szolgált a forradalom megtorlására indított 

egyik tragikus, hét kivégzéssel végződött perében. Ez az ügyészi koncepciót 

magában foglaló irat adott keretet a Földes Gábor és társai ellen indított, valóban 

„nagy perhez". A nyomozás már csaknem öt hónapja folyt. Félreértések 

elkerülése végett tisztázzuk: nem azoknak az áldozatoknak „bűnszövetkezetben 

elkövetett" le-gyilkolását kívánta tisztázni a hatóság, akikre a gyilkos sortüzet 

vezényelte a hatalom. Ők, a fegyvertelenül tüntető nép következetesen 

„csőcselék", „fasiszta csőcselék" megjelöléssel szerepelnek az iratokban. A 

nyomozás kizárólag a sortűz után magasra csapó népharagnak áldozatul esett 

határőrtisztek - Gyenes György főhadnagy, Stefkó József alhadnagy, Vági József 

főhadnagy - haláláért és Máté Lajos hadnagy bántalmazásáért akart példás 

megtorlást foganatosítani. A Földes ügyhöz egyesítették a másodfokú eljárásban 

az Ambrus József honvéd őrnagy és társai ellen indított büntető ügyet is. 

Mielőtt a per anyagát feltárnánk, érdemes felidézni a politikai „elvárásokat". A 
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Legfőbb Ügyészségen 1957. február 4-én - Münnich Ferenc és Marosán György 

részvételével - tartott értekezleten Marosán kijelentette: „A kínai elvtársak azt 

mondták, hogy itt nem volt proletárdiktatúra, annak a feladata, hogy az 

ellenforradalmat fizikailag semmisítse meg... Ha 1945-ben nem volt mód, akkor 

1957-ben meg kell csinálni." Egy másik dokumentum Kádár felszólalását 

örökítette meg: 

„Körmenetben kell bíróság elé állítani, halálra ítélni és kivégezni." Senkiben 

sem hagyott kétséget tehát, hogy el kell végleg felejteni mind-azokat az 

ígéreteket, amelyeket Kádár 1956. november 11-i és 26-i rádióbeszédeiben 

mondott a „félelem nélküli életről": „Nem vezet köztünk senkit a bosszúállás 

szelleme s ezt nem tűrjük meg semmiféle helyi szervnél, beosztottnál sem." 

A véres valóság a megtorlás művét szolgáló jogszabályok, különösen a 

gyorsított eljárást folytató un. különtanácsokat felállító és eljárásáról 

rendelkező törvényerejű rendelet (tvr.), a megtorló gépezet „specializálása" 

volt. 

A "Tervezet. Az ellenforradalom elleni harc további feladatai" c. elaborátum 

a Győr és környéki eseményeket ilyen megvilágításba helyezi: 
„A győri és miskolci ellenkormány tagjai, az ellenforradalom országos buda-
pesti, megyei és legfontosabb területi bizottságainak és bizottmányainak el-
sősorban osztályidegen, ellenforradalmi vezetői és tagjai... A fegyveres el-
lenforradalmi akciókban részt vett huligán és deklasszált elemek." A Földes-
Ambrus - pernek az idézett » elvárásoknak« kellett megfelelnie. 

Az utókor leghitelesebben az MSZMP jegyzőkönyveiből ismerheti meg a 

hatalom koncepcióját. Ennek lényege, hogy a revizionista Nagy Imre-hívek 

mozgásba hozták az ellenforradalmi erőket, s ezek restaurálni akarták a »Horthy 

- fasizmust«, vissza akarták állítani Magyarországon a kapitalizmust, el akartak 

szakadni a Szovjetunió vezette „béketábortól" és ki akarták szolgáltatni 

Magyarországot a „nyugati imperialistáknak". Ezért a horthysta, valamint az 

ingadozó kispolgári elemek -, a klerikális reakcióval szövetségben - „becsapták 

a dolgozó népet", és feloszlatva a "törvényes hatalmi szerveket", ellenforradalmi 

bizottságokat hoztak létre a hatalom megragadására. Ezekből a bizottságokból 

kiszorították a kommunistákat, sőt megkezdték a kommunisták üldözését. A 

reakció e kérdésben a „fasiszta csőcselékre" támaszkodott. A kommunista 

hatalom védelme érdekében tett minden fegyveres fellépés jogszerű (tekintet 

nélkül arra, hogy a fegyver-használatra vonatkozó jogszabályokat betartották-

e), tehát megtorlásra méltó minden cselekmény, amely az ország 

szuverenitásának helyreállítását, az AVH fegyveres fellépésének 

megszüntetését, a szabadságjogok elismerését s különösen a hatalom oldalán 

elkövetett bűnökért való felelősséget hangoztatta. Mindez „ellenforradalmi 

tobzódásának" minősült. A Kádár-kormány el nem ismerése - sőt minden 

ingadozás november 4-e után - bűnös magatartás és szigorú megtorlást érdemel. 

Első lépés tehát a koncepciónak megfelelő vádlottak kiválasztása. 

Az ügyész „feljegyzése" a vád tárgyává tett cselekményeket két körre osztja: 

„A. Szervezkedési rész" és a „B. Gyilkossági rész". 
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Az „A" részben I. rendű (továbbiakban I. r.) vádlott Földes Gábor színházi 

főrendező, kora ifjúságától kezdve meggyőződéses kommunista (s annak 

vallja magát haláláig), aki - mint maga vall róla a bíróság előtt - 1945 óta 

folyamatosan viselt különböző párttisztségeket, és nem riadt vissza a 

szabályok megsértésétől sem pártja érdekében: „1947-ben, amikor választást 

vezettem, apró törvénytelenségeket végeztem." 

Az érettségi után színművészeti főiskolát végzett Földes „képzett marxista" 

hírében állt, aki 1953-ban kétkedve fogadja a Nagy Imre nevével fémjelzett 

politikai irányzatot, majd a Nagy Imre által kép-viselt politikában látja az ország 

boldogulásának egyedüli útját. Földes Gábor személyében - először a 

forradalom megtorlásának történetében - Nagy Imre és a „nemzeti 

kommunizmus" ült a vádlottak padján. A Földes-per ítéletében ugyanis már 

nyíltan Nagy Imre árulásáról esik szó: „Nagy Imre árulása ekkor még nem volt 

nyilvánvaló." Az első fokú ítélet ezen túl is súlyosan támadja Nagy Imrét. 

Nem véletlen tehát, hogy a vádlottársak között szerepel Tihanyi Árpád II. 

rendű vádlott. A hadirokkant magyar-történelem szakos tanár apja - 

bognársegéd - az első világháborúban vitézi címet szerzett (így magyarosított 

Tiel-ből Tihanyira), és 1938-ban a 6 gyermekes iparos 50 holdas vitézi telket 

kapott. Árpád fia - a vitézi címet nem ő örökölte - tanítói oklevelet szerzett, 

majd hadapród őrmesterként a második világháborúban sebesülést szenved 

(65%-os hadirokkant). A pedagógiai főiskolát az ötvenes években végezte el. A 

vád konstrukciójában ő lett a horthysta reakció képviselője, aki a kapitalizmus 

visszaállításával akarja visszaszerezni az 50 holdas vitézi telket. 

A III. rendű vádlott, Gulyás Lajos - Levél község református lelkésze - 

kiválasztása sem véletlen. Őt a nyilasok angolbarát baloldaliként 1944-ben 

internálták. A protestáns lelkészt 1947-ben a kisgazdapárt színeiben 

pótképviselőnek választották. 1948-ban aktív képviselő volt rövid ideig. Ő 

ugyancsak a kapitalizmus restaurálására törekedő 
egyházi reakció megszemélyesítője, akit 1953-ban a bíróság is elmarasztalt. 

A IV. rendű vádlott dr. Varga Ernő, a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 

Akadémia igazgatója, MDP-tag, a vád konstrukciójában az ingadozó kis polgár, 

aki korábban kommunistának vallotta magát, de az „ellenforradalom 

szolgálatába állt, hogy igazgatói székét megőrizze". 
Ők négyen tehát az „ellenforradalom szellemi vezetői', akik „utat nyitottak a 

fehérterrornak", és felhasználták a „csőcselék véres tobzódását". A teljességhez 
szükséges még a „lincselő fasiszta csőcselék". Ilyen-ként kilenc kétkezi munkás 
került ítéleti megmérettetésre. 

Az V. rendű vádlott, Kiss Antal fűtő, nevelőszülőknél nőtt fel kemény paraszti 

munkán. A 8 általánost elvégezte. Nőtlen, gyermektelen, pártonkívüli, 

büntetlen. A november 26-i tüntetés résztvevője. A sortűz után részt vesz a 

halottak és sebesültek „behordásában". 

VI. r. vádlott Weintráger László, segédmunkás. 1950-1953-ig rendőr volt, hét 

osztályt végzett, nős, két gyermek apja pártonkívüli. Weintráger - ő maga így 

vallotta - Stefkó Lászlónak jó barátja volt. 
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VII. r. vádlott Szalai Ferenc, napszámos (sérfenyőszigeti lakos), nős, 4 

gyermekes, pártonkívüli, 1 lakóház a vagyona, „általános iskolát végzett", 

volt már büntetve. 

VIII, r. vádlott Ciffrik Lajos tsz- tehenész, aki 1945 előtt napszámos volt, 

majd 16 hold földet kapott, amelyet bevitt a tsz-be, 4 elemi iskolai osztályt 

végzett, élettársától két gyermeke született, eltartja élet-társa gyermekét is. 

Pártonkívüli, büntetlen előéletű. 

IX. r. vádlott Zsigmond Imre (doborgazszigeti lakos), gazdálkodó 11 hold 

földön, 1 ló, 4 szarvasmarha és 1 lakóház a vagyona_ Feleségét, 2 gyermekét és 

özvegy édesanyját tartja el, pártonkívüli, „háromszorosan büntetett előéletű", 5 

éven keresztül Sérfenyőszigeten a tanács végrehajtó bizottsága (továbbiakban 

vb.) elnökhelyetteseként is működött. A végzetes október 26-án „ott volt a 

kórháznál és segített a sebe-sültek ellátásában". 

X. r. vádlott Molnár Ferenc (szentgotthárdi lakos), 4 elemit végzett, 

timfödgyári segédmunkás, pártonkívüli, nőtlen, gyermektelen, büntetlen. 

Molnár Ferenc a sortűz túlélője volt. „A tömeg közepe táján ő is a laktanya felé 

vonult. Itt a sortűz eldördülése után elfutott, majd segített a sebesültek 

összeszedésében." 

XI.r. vádlott Kóródi Károly, 5 elemit végzett, segédmunkás, nős, egy gyermek 

apja, pártonkívüli, vagyontalan, „háromszorosan büntetett". Tudjuk, hogy 

„jelen volt a kórháznál, amikor a sebesülteket beszállították". 

XI. r. vádlott Fekete István, 6 elemit végzett géplakatos, vagyontalan, 

pártonkívüli, nős, 1 gyermekkel, „egyszeresen büntetett". Október 26-án „az 

utcán tartózkodott, amikor a határőrlaktanyánál a sortűz eldördült. Ő is 

segítséget nyújtott a sebesültek kórházba szállításához." 

XII. r. vádlott Sipos Dezső hét osztályt végzett, kazánfűtő, vagyontalan, 

pártonkívüli, nőtlen, gyermektelen, büntetlen előéletű, akiről az ítélet 

szenvtelenül leírja: „A gyárból kijövet a kórházba ment, hogy az ott lévő 

halottak közül megkeresse öccsét. Itt az udvaron megtalálta, majd másnap a 

hullaházba szállították s a vádlott is a temetési előkészületekkel volt 

elfoglalva." Íme, készen áll a vád koncepciójához összeállított polgári (értsd: 

nem katonai) személyek névsora. 

Az ügy másik, katonákra vonatkozó részében a Győri Katonai Bíróság hozott 

ítéletet, s csak a Legfelsőbb Bíróságon egyesítették a katonai és a polgári 

bíróságnál párhuzamosan folytatott eljárást. 

Kik voltak a felelősségre vont katonák? 

I. r. vádlottként Ambrus József őrnagy; a forradalom napjaiban a mo-

sonmagyaróvári helyőrségi (műszaki) laktanya parancsnoka volt. Elfogadta és 

végrehajtotta a forradalmi hatalmi szervek utasításait. 

II. r. vádlott Tróbert Károly százados és III. r. Ökrös Sándor főhadnagy 

parancsra mentek Győrből Óvárra a sortűz után. Mosonmagyaróvárra érve nem 

léptek fel a határőrlaktanya „védelmében", hanem Földes Gábor utasítását 

fogadták el. 
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IV. r. Vass Tibor főhadnagy büntetőjogi felelősségre vonására hatásköre 

túllépése miatt került sor, mert - úgymond - beavatkozott a határőrség 

feladatkörébe, és vízummal nem rendelkezőket engedett át a határon. 

Mikola János főhadnagy pedig V. r. vádlottként azért került bíróság elé, mert 

„bűnös parancsot hajtott végre" Anka és Válóczi határőrtisztek 

letartóztatásával. 

A katonákkal szemben emelt vád tehát származékos. Bűnük a kommunista 

rendszer összeomlása után megalakult forradalmi hatalmi szervektől érkező 

utasítások elfogadása volt. Az elsődleges valójában a forradalomban 

született új hatalommal szemben emelt vád. 

A vád tárgya 

A „feljegyzés" sorrendiségét követjük A vád kronológiai sorrendben kísérli 
meg összeállítani a tényállást. 

Földes Gábor terhére rója a vádhatóság az október 25-i győri tüntetés 

szervezését, a börtön előtti tüntetést, majd megjelenését a párt-bizottságon. A 

vád kiemelt pontja: „A győri városi tanácson megalakult a nemzeti tanács a 

törvényes Végrehajtó bizottság mellőzésével, melynek elnöke Szigeti [sic!] 

Attila lett és az értelmiségi tanács vezetője pedig Földes Gábor. Ettől kezdve a 

nemzeti tanács vezette és irányította az egész megyében a politikai életet, mind 

pedig a gazdasági életet." 

Ezután taglalja a vád az október 26-i óvári eseményeket. „Kora délelőtti 

órákban az akadémisták által kezdeményezett tüntetés hatalmas tömeggé dagadt 

és izzó hangulatban antidemokratikus jelszavak kiabálása mellett vonultak fel a 

határőrlaktanyához... A tömeg a határőrtisztek felszólítása el-lenére egyre 

jobban közelítette meg a laktanyát, viselkedésük egyre veszélyes-ebbé vált, 

követelték a csillagok eltávolítását, a tömegnek a laktanyába való beengedését, 

a fegyverek szétosztását a népnek, valamint azt, hogy a határőrség álljon 

melléjük és támogassa őket. Többszöri felszólítások ellenére egyre 

veszélyesebben követelőző tömeg közé a laktanya legénysége tüzet nyitott, 

amelynek során 100 halott és több mint kétszáz sebesült lett." 

A vád állítása szemben állt a tényekkel, de ellentétes a határőrségre is 

érvényes szolgálati szabályzattal is. Valótlan ugyanis, hogy a tömeg köve-telte 

„a laktanyába való beengedést, a fegyverek szétosztását a népnek". Ezzel 

szemben tény, hogy a fegyveres határőrség - a szolgálati szabályzat 

semmibevételével - nem alkalmazott sem levegőbe lőtt sortüzet, sem „porzó 

sortüzet" - miként az kötelező lett volna - nem adtak le, hanem nyomban a 

tömegbe lőttek, sőt lőtték a menekülőket és a se-besültekre kézigránátokat is 

dobáltak. A valós történéseket a vádnak meg kellett fordítani, hogy egyrészt 

jogellenesnek kezelhessenek minden cselekedetet, amely a szolgálati szabályzat 

semmibevételével vérfürdőt előidéző határőrök lefegyverzésére irányult, 

másrészt hogy gyilkosság vádjával lehessen felelősségre vonni azokat, akik a 
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tömeggyilkosság hatása alatt a határőrök tisztjeire támadtak. 

Felrója a vád Varga Ernő N. r. vádlottnak, hogy a sortűz után „elsőnek fejezte 

ki felháborodását a gyilkos AVH tettei ellen... követelte a gyilkos ÁVH-sok 

kiadását és felelősségre vonását". 

Gulyás Lajos M. r. vádlott terhére íratott: „Felszólítja a levéli tanács el-

nökét, hogy gyűjtse össze a falu népét, álljon a tömeg élére ás menjen Moson-

magyaróvárra a tömeggel az ÁVH laktanya ellen ", majd Óvárra ment és a 

„tanácsháza előtt összegyűlt tömeg élére állt, azt a rendőrség épülete ellen 

vezeti, ahol a nép küldötteként követeli a rendőrség vezetőjétől, hogy a 

rendőrség fegyveresen szerelje le az ávósokat és a parancsnokokat adják a 

nép kezére". 

Itt illeszti be a vád Tihanyi Árpád II. r. vádlott személyét az eseményekbe, 

akként, hogy a győri a nemzeti bizottságban „Tihanyi Árpád győri tanárt 

bízzák meg azzal, hogy menjen ki Mosonmagyaróvárra »rendet csinálni«. 

Tihanyi még két társával a volt Frigyes laktanyába megy, ahol mintegy 50 jól 

felfegyverzett katonát gépkocsira ültet és megindul élükön Mosonmagyaróvár 

»felszabadítására«... a felfegyverzett csapat mintegy 14 teherautót tesz ki." 

Földes Gábor I. r. vádlott Szigethy Attila megbízólevelével személy-

gépkocsival ugyancsak Óvárra indult. Tihanyi Árpád, Varga Ernő és Ambrus 

József őrnagy aktív közreműködésével elhatározták a határ-őrség 

lefegyverzését. A döntést követően Földes Gábor a határőrlak-tanyába ment, és 

felszólítására a laktanyában lévők letették a fegyvert. Földes Gábor nyomában 

„hatalmas tömeg beözönlött a gépkocsi után és a Győrből érkező fegyveres 

katonaság és fegyveres polgári személyek pillanatok alatt megszállták az egész 

laktanyát". 
„Gyenes fhdgy - ot [főhadnagyot] ...a nép már meglincselte, éppen Földes 

lázító beszédének hatására. Vági szabadkozott a behozatala ellen, azonban 
kezét hátracsavarták és úgy vitték a Pobeda gépkocsihoz, amelynek ajtaján 
belökték a gépkocsiba, majd a tanácsházra szállították." „Gyenes halálra 
kínzásában Kóródi Károly [XI. r. vádlott] aki a laktanya udvarán Gyenes 
oldalába rúgott, Molnár Ferenccel [X. r. vádlott] együtt a kivonszolásban 
segítkezett [sic!], majd a kerítésen kívül Molnár Ferenc egy nagy éles kővel 
Gyenest fejbe sújtotta, Koródi pedig ismételten megrúgta. Az immár agyon-
kínzott eszméletlen tisztet a lövészárokhoz vonszolták és otthagyták." 

A tömeg rugdosta, taposta Tóth főhadnagyot, „akinek sikerült nagy nehezen 
végül is elmenekülnie". Máté főhadnagy „lincselésében a főszerepet Gulyás 
Lajos református lelkész vitte... Tihanyiék eközben a tanácsházára vitték Vági 
Józsefet akit útközben olyan súlyosan bántalmaztak, hogy több sebből vérzett... 
a tűzparancsot adókról és egyéb titkokról faggatták..." 

Tihanyi Árpádot még azzal is terheli a vádhatóság, hogy a már megalakult 

nemzeti bizottság tagjainak revízióját is követelte. Varga Ernő terhére írják, 

hogy küldöttséggel követelte a tanácsházán az ÁVH-sok kiadását. 

A vád ezután a három határőrtiszt sorsára tér át. Vági Józsefet és Máté 

Lajost a tanácsházán őrizték. Stefkó József - mint tudjuk – a kórházban volt. 

A tömeg követeli a felelősségre vonásukat. „Vági főhadnagy felugrott, a 
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szomszéd szobába rohant és ott a becsukott ablakon keresztül kivetette magát 

az emeletről és bezuhant a tanácsház udvarára. A tömeg ezt meglátva, 

kivonszolta az utcára a több sebből vérző Vágit, ütötték verték, rugdosták... A 

bántalmazásban részt vett... Fekete István [XIII. r. vádlott]... Jurik Antal... 

Szalai Ferenc is [VII. r. vádlott]... ugyanígy vett részt Vági halálra 

kínzásában Zsigmond Imre [IX. r. vádlott] és Kiss Antal [V. r. vádlott] is..." 

Stefkó József bántalmazásával összefüggésben ezt állapítja meg: 
„A csőcselék telefonon kért engedélyt a nemzeti tanácstól a határőrtiszt ki-
adására. Az engedély megadása után... hordágyra tették és kivitték a kór-
házból...Zsigmond Imre [IX. r. vádlott] ment oda felelősségre vonni." A vád 
állítja, hogy Kiss Antal [V. r. vádlott], Weintráger László [VI. r. vádlott] és 
Szalag Ferenc [VII. r. vádlott] közreműködött a kivégzésnél. Szalai pumpával 
ütötte a fején (a sértettet), Cziffrik Lajos [VIII. r. vádlott] pedig többször 
megrúgta. Szalai Ferenc és Zsigmond Imre is ütötték Stefkót... Sipos Dezső 
[XIV. r. vádlott] ...a testére ütött a felakasztott embernek. 

Gulyás Lajos terhére írja a vádhatóság továbbá, hogy „a mosonmagyaróvári 

járási tanács megbízásából a községekbe járt, ahol a Vb-ket [végrehajtó 

bizottság] leváltotta és megalakította a nemzeti bizottságokat... parancsot adott 

Fekszi László határőr alezredes parancsnok eltávolítására is". Különösen a 

másodfokú eljárásban lesz nagy jelentősége annak a vádban szereplő 

tényállásrésznek, hogy Gulyás Lajos Hegyeshalomban találkozott a Szabad 

Európa rádió két munkatársával is, „akiknek Gulyás Lajos tolmácson keresztül 

interjút adott a magyarországi eseményekről... ennek során... a munkatársaktól 

segítséget kért, kérte az ENSZ csapatok bejövetelét..." A november 4-e utáni 

időszakban pedig terhére róják: „A Kádár kormányt nem ismerte el." 

Földes Gábor novemberi magatartása ugyancsak vád tárgyát képezi: „A színész 

klubban forrongó vitákat nyitott meg... a Kádár kormányt egyáltalán nem 

ismerte el... Tagadja az MSZMP létjogosultságát... Az MSZMP-vel 

szimpatizálókat a Rákosi-Gerő klikk restaurálóinak nevezte... Büszkén mesélte 

az óvári ÁVH leszerelését... A sztrájkok idején megszervezte... más-más színész 

járjon ki a vagongyárba... hogy ébrentartsák bennük a forradalom szellemét... 

Állandó, szoros összeköttetést tartott fenn az ellenforradalom győrmegyei 

vezetőivel, így Szigeti Attilával, Kéri Józseffel, Éliás Ferenccel, és a »Hazánk« 

szerkesztőségével. Földes Gábor mindvégig hangoztatta, hogy független 

Magyarországot akar, a Szovjetuniót imperialista nagyhatalomnak könyvelte el, 

Nagy Imrében látta a jövő Magyarországának megalapozóját. Ugyancsak Nagy 

Imrében látta a párt újraéledését is." Nagy Imre politikáját elfogadni tehát 

üldözendő és halállal büntetendő bűncselekmény! 

Földes Gábor, Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos esetében a halállal büntethető, 

„népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének 

büntette és a gyilkosságra való felbujtás büntette" a vád jogi minősítése. 

Dr. Varga Ernő IV. r. vádlott cselekményét „csak" népi demokratikus államrend 

megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvételnek értékelte a vád, 

ez csupán öt évtől tizenöt évig terjedő börtönnel büntetendő. 

Kiss Antal V. r. vádlottat 2 rendbeli (a továbbiakban rb.), Weintráger László VI. 
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r. vádlottat 1 rb., Szalai Ferenc VII. r. vádlottat 2 rb., Cziffrik Lajos VIII. r. 

vádlottat 1 rb., Zsigmond Imre IX. r. vádlottat 1 rb., Koródi Károly XI. r. 

vádlottat 1 rb., Fekete István XIII. r. vádlottat 1 rb., Sipos Dezső XIX. r. 

vádlottat 1 rb. gyilkossággal vádolták meg. 

A nyomozás során az ügyben nem járhatott el védő a vádlottak érdekében. Ezt 

az eljárásjogi szabályok nem tették lehetővé. A tárgyaláson a védelem kötelező 

volt, így valamennyi vádlottnak volt meghatalmazott vagy a bíróság által 

kirendelt védője. 

Tárgyalás a Gyepes-tanács előtt a vádlottak 
kihallgatásával 

1957. május 23-án kezdődött az első fokú eljárás tíz napos nyilvános 

tárgyalássorozat. 

Földes Gábor I. r. vádlott állt elsőnek a bíróság elé, kijelentette: „A vádat 

megértettem, a vádra vonatkozóan nem érzem magam bűnösnek, ...a november 

4-e utáni eseményeket illetően azok egynémelyikében hibásnak érzem magam." 

Határozott szavak! Különösen, mert tudjuk, hogy Földes Gábor lesz az, akit 

minden eszközzel igyekszik a tanács elnöke megtörni, sőt emberségében 

megalázni. Most azonban még harcol igazáért (életéért) a kommunista bíróság 

előtt a magát kommunista forradalmárnak és Nagy Imre hívének valló 33 éves 

férfi. 

Szólni kell - az érdemi kérdések előtt - a kihallgatás módjáról. Külön említést 

érdemel a kérdésfeltevés stílusa. Gyepes tanácselnök a kérdéseket a vádlottak 

kihallgatásakor lényegében három fő irányban tette fel. 

 A kérdések első csoportja - a mi történt pontosabban? - helyénvaló az 

igazságszolgáltatásban. Ez minden büntetőeljárásban megszokott, hiszen a 

bíróságnak tisztában kell lennie a történeti tényállás minden részletével. 

 Merőben szokatlan azonban - sőt jogállamban elképzelhetetlen -, hogy az 

ítélő tanács elnöke meg nem történt dolgokról - feltételezés alapján - tegyen fel 

kérdéseket. Gulyás Lajost például hosszan faggatja Gyepes tanácselnök arról, 

mi lett volna, ha a levéli tömegek bejöttek volna Óvárra?  E kérdések mögött 

nem csak a bíró szakmai fel- 

készületlensége húzódik meg. Ez a pervezetési mód jól ismert a harmincas évek 

szovjet és az 1953 előtti magyar koncepciós perekből. A kihallgatási taktika 

célja annak kimutatása, hogy a vádlott szándékaiban bűnös - és a bűnös 

gondolat (ezzel félreteszi a klasszikus büntetőjogi elveket, amelyek csak a 

bűnös tett büntetését teszik lehetővé) ön-magában is büntetést érdemel. 

 A kérdések harmadik csoportja az inkvizíció világába visz. Arra kíváncsi 

ugyanis a bíróság, hogy miként vélekedik, milyen nézeteket vall a vádlott, 

különösen a szocializmusról, a szovjet csapatok beavatkozásáról, a Szovjetunió 

és Magyarország viszonyáról, Nagy Imréről, a Kádár-kormányról, az októberi 

eseményekről, a forradalom és ellenforradalom kérdéséről. Az utóbbi két 
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kérdéscsoportot esetenként kombinálta a bíróság ekként: mi a véleménye, mi lett 

volna, ha a szovjet csapatok nem avatkoznak be november 4-én? A 

kérdésfeltevés stílusában a gúny és a hatalmi gőg keveredik. A kérdezési stílus 

tudatosan alkalmazott eszköz, a vádlottak megtörését és „hivatalos" 

megalázását szolgálta. 

Visszatérve Földes Gábor tárgyalási vallomásához: október 23-án - mint 

elmondja - barátjától, Kéri József megyei ügyésztől értesült a készülő 

tüntetésról. „Arra gondoltam, nekem is ott lenne a helyem, mert én is ahhoz a 

társasághoz tartozom... Fel akartam menni Pestre, de az este játszani kellett, s 

autót sem tudtam szerezni... Kisbéren hallottam Gerő Ernő közismert beszédét, 

mire én azt mondtam: Ez egy őrült." Kijelenti továbbá: „Tudtam, hogy 

Magyarországon hallatlan keserűség van a népben a hibás vezetés miatt." 

A „Min keseregtek?" cinikus elnöki kérdés Földest nem hozza ki még a 

sodrából. Így válaszol: „Azon keseregtek, ami 1953-tól forrt az országban." 

„Ez a párt, a 800 000-es párt győzelmét, a magyar nép győzelmét jelenti a 

torzítások ellen."  

Elhatározza tehát, hogy tüntetést vezet a színházból. A tüntetés jelszavai a 

szocializmust éltették. Visszautasítja a vád állítását, hogy hazugnak mondta a 

Kossuth Rádiót: „Azt mondtam, nem kell hinni Gerőnek, Budapesten a nép 

harcol s nem a fasiszták. Mi nem vagyunk fasiszta csürhe, mi nem akarunk 

rombolni, mert minden, ami az országban van, az a népé... Azt láttam Nagy 

Imre beszéde után, hogy Magyarország Nagy Imre mögött áll... a becsületes 

emberek egy része azt kívánta, hogy a szuverenitás helyreálljon." Tagadta 

ugyanakkor, hogy a börtön megnyitásában bármi szerepe lett volna. „Amikor 

elértünk a börtön elé, akkor már eldördült a sorozat. Ekkor a pártbizottság 

elé mentünk." Földes fel akart menni a pártbizottságra, hogy elérje a tüzelés 

megszüntetését, de nem engedték be, sőt, amikor telefonon beszélt 

Hortobágyival - a párttitkárral -, felrótta neki, hogy a tömeget az épület elé 

vezette. Földes ezt követően egyedül ment be a börtönbe, ahol megtudta, 

hogy ki lövetett. „Szabó elvtárs rendkívül imponálóan járt el, hogy csak 

minimális áldozattal végezte el feladatát." 

A tanács elnöke ezen a ponton rájöhetett: Földes Gábort tőrbe lehet csalni és 

meg lehet törni, hiszen elfogadta Szabó érvelését a „minimális áldozatról", és 

elfogadta, hogy jogos volt nyomban halálos lövéseket leadni a fegyvertelenekre. 

Nem kérte számon Földes - a tartalékos tiszt - a hatályban lévő szolgálati 

szabályzat rendelkezéseinek betartását a tömegoszlatásról. Gyepes tudta, ezen az 

úton kell csak továbbmennie, hiszen Földes Gábor alapvetően súlyos belső el-

lentmondással küzd. Mint kommunista, keményen elítélte, hogy 26-án a 

városházán „kint az erkélyen papok és mások nacionalista, keresztény 

ideológiájú, Istenes hangú beszédeket mondtak", és elfogadta, hogy a börtönnél 

nem a szolgálati szabályzatban írt tömegoszlatás történt, ugyanakkor - bár nem 

értett egyet Szigethy Attilával például a Szovjetuniótól való függetlenség 

kérdésében, vagy abban, hogy Magyarország több párti demokrácia legyen, „s 
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abban a kommunista párt-nak helye kell, hogy legyen - a tanács elnökének 

kérdésére habozás nélkül válaszolja: „Nekem nem ez a véleményem. úgy vélem, 

hogy Szigeti [sic!] Attilának jogában áll, hogy véleménye legyen." 

Ez egy akkoriban sokak által megélt tragédia, amely azon alap-szik, hogy egy 

emberben összecsap a demokrácia, a tolerancia, az önálló gondolkodás és a 

humánum tisztelete a proletárdiktatúra, az osztályharcos intolerancia, a 

kizárólagosság, a feltétlen tekintélytisztelet belesulykolt kényszerképzeteivel. 

Most azonban még október 26-a délelőttjén vagyunk, amikor is a 

Kisgazdapárt helyet kér magának a kormányzásban.  

„Szörnyű lidércálom volt ez. Megijedtem, hogy mi lesz ebből" - vallja Földes 

Gábor, a kommunista a kommunista bíróság előtt. 

Itt tette fel a tanács elnöke az első mi a véleménye? típusú kérdést: 

„Mi a véleménye, mit szólt volna a munkásság, ha közismert fasiszták vették 

volna kézbe a hatalmat?" Földes részletesen beszámol arról, miért vállalta el - 

Kéri József és Szigethy Attila rábeszélésére - az értelmiségi tanács elnöke s a 

nemzeti tanács elnökhelyettesi tisztét. A fiktív kérdésre hasonlóan fiktív választ 

adott: „Ha átvették volna, a munkásság mindjárt elsöpörte volna azokat." Ezután 

Földes fűzte tovább Gyepes fikcióját, kétségtelen felismerve a védekezés 

szempontjából logikailag (de nem ideológiailag) kézenfekvő lehetőséget: „Ha 

mi nem, akkor a demagóg jelszavakkal léptek volna fel mások, ellenkormányt 

próbáltak volna, leszakítani akarták a Dunántúlt Nagy Imre-kormánytól. Ezt a 

szerepet 
én október 26-án vettem át s az értelmiségi tanács elnökségéről október 28-án 

le kellett mondanom." 

A bíróság azonban érzékeltette, hogy a védekezésnek ez az iránya zsákutca. 

Ezért a következő tanácselnöki kérdésre: „Miért vett részt?" (ti. a nemzeti 

bizottságban), Földes tovább bizonygatja: „Azért mentem át a városházára, s a 

fejemet leteszem, hogy Szigeti Attila célja is az volt, hogy az ellenforradalmat 

ellensúlyozzuk, megakadályozzuk. Mert a párt és az államapparátus 

összeomlott... Nem hivatásom a politika, én mű-vész létemre mindig 

politizáltam, mert arra tanítottak, hogy mi, mint kommunisták, mindenért 

felelősek vagyunk az országban. Lehet, hogy az az én bűnöm, hogy amikor a 

politikusok elmenekültek, nekem kellett ezt a szerepet vállalni. " Ismerős szavak 

- emlékezzünk csak, Kádár mit mondott Gyurkó tábornokkal kapcsolatban: „És 

a végén mi beadtuk a kulcsot." 

A következő elnöki kérdés: „Véleménye szerint mi volt a legnagyobb 

tragédia 1956 októberében?" Földes válasza még ideologikus és koránt sem 

megadó: „Hogy az ellenforradalmi erőkkel szemben nem lehetett koncentrálni 

a magyar munkásságot."  

(Ne kérjük számon Földes Gábortól, hogy miért nem vetette az inkvizítor-

bíró szemére: a forradalom vezető ereje éppen a munkásság volt, amely felkelt 

egy nevében, de el-lenére uralkodó hatalmi elit ellen, az „új osztály" - a 

nomenklatúra - zsarnoksága ellen, mert ha ezt Földes Gábor legkésőbb a per 
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folyamán felismerte volna - mint ahogy a kommunista Nagy Imre felismerte 

jóval korábban , aligha omlott volna össze, és hasonlik meg önmagával). 

Gyepes tanácselnök következő kérdése voltaképpen nem is kérdés - („Arra 

a kérdésre, hogy nem az volt-e a legnagyobb tragédia, hogy becsapták a 

magyar munkásságot?") - hanem valójában nyílt marasztalás. Az „- Én nem 

csaptam be a munkásságot" válasz erőtlen, sőt visszahúzódó, Földes 

elbizonytalanodására utal. 

Az október 26-i eseményekről részletesen beszél Földes, aki újból 

visszanyerte lélekjelenlétét, sőt esetenként igen bátor és öntudatos: ,,...kora 

délutáni órákban - hallottam, hogy Óvár utcáin vér folyik". Szigethy Attila 

megbízólevelével indul Óvárra. „Nehéz helyzetben voltam, Szigeti Attila sem 

tudta, hogy fog-e még látni..." Négyen indultak egy személygépkocsival. „Nem 

tanácskoztuk meg, hogy mit csinálunk, célom az volt, hogy megadásra 

késztessem az óvári ávót." 

Gyepes kérdései ezután sokkolóak. Földes még igaza tudatában vitatkozik, 

de nyilatkozatai egyre inkább hasonlatosak az ingoványba tévedt ember 

vergődéséhez. A kérdés első része, hogy (a vérengzés ellenére) miért akarta 

lefegyverezni a mosonmagyaróvári őrséget? A válasz: „Győrben az ávó 

megadta magát. Teljes őrültségnek tartom, hogy fegyvertelen tömegbe lőjenek. 

Ma sem tartom helyesnek tömegre lőni. En a városban azt hallottam, hogy 

fegyvertelen népre lőttek, s nekem 60 halottat mondtak." 

Gyepes tanácselnököt azonban nem lehet kimozdítani a szerepéből. 

Megkérdezi, volt-e katona Földes: „Nem gondolta, hogy a katonának van 

esküje, amit meg kell tartania?" 

A válasz még mindig bátor és tisztességes: „Én fegyvertelen népre sohasem 

lőnék... Hallottam olyan esetről, hogy végszükség esetén a fejek fölé és a lábak 

elé lőnek, s ilyenkor a fegyvertelen tömeg eloszlik. Egyébként nem tudom, hogy 

az arányaiban elképesztő szerencsétlenség hogyan történt. Én akkor is így 

nevezem." 

Lehet, hogy Földes nem tudja, csak érzi - Gyepes tanácselnöknek azonban 

kötelessége tudni -, hogy mit tartalmaz a Szolgálati Szabályzat, s hogy mi a 

teendője a felesküdött katonának, ha népellenes parancsot kap. A kérdés 

feltétele arra utal, hogy az óvári diákokat és munkásokat nem népnek, csak 

csőcseléknek tekintette. 

Földes Gábor még egyszer visszatér a fegyverletétel kérdésére: „Azén 

lelkiismeretem tiszta, ha én nem tétetem le a fegyvert, nem tudom, mi történt 

volna, de így sokkal kevesebb vér folyt. Bármi legyen is a sorsom. Ez alaktanya 

nem tudta volna tartani magát ebben a szituációban november 4-ig." A kérdés - 

a válaszból következően - a győri fegyveresek fellépésére vonatkozhatott. A 

vallomás beszámolt arról, hogy a tömeg a laktanyában nem nyúlt a 

fegyverekhez. A jegyzőkönyvben ezután egy sajátos mondat olvasható: 

„Forradalmárnak tartotta magát? Igen." Ennek a kérdésnek - amely most 
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hangzott el először, de korántsem utoljára - igen nagy jelentősége van. Földes 

Gábor még nem tudja: Gyepes szándéka az, hogy önmaga minősítse magát 

ellenforradalmárnak! 

Földes Gábor addigi bírósági vallomásában két fontos dolog nem szerepelt. 

Az egyik (erről a nyomozás során beszélt): a sorkatonák közölték vele, hogy 

Gyenes és Tóth „vezényelt tüzet". Nem véletlen tehát, hogy a népharag a 

laktanya tisztjei ellen fordult. A másik tényről ugyan-csak a nyomozati iratokból 

értesülünk: a laktanya udvarán megtalálták egy agyonlőtt gyermek holttestét. 

Erről a nyomozás során az egyik határőrtiszt is vallott! Később ezzel az ítéletek 

nem foglalkoznak, pedig a sokkoló látvány az oka, hogy az eddig a törvényes 

felelősségrevonást elfogadó tömeg bántalmazni kezdte a tiszteket. Ezekből az 

ütlegekből jutott néhány kemény csapás Földes Gábornak: „Közben engem ütni 

kezdtek, orromon és szájamon folyta vér." - vallja. 

A Gyepes-Földes egyenlőtlen párharc új fordulata ezúttal az ÁVH 

megítéléséről szólt! A tanács elnöke ugyanis arról faggatta Földest, hogy 

beszédeiben miért említette az ávósokat. „mert tudtam, hogy az emberek 

utálják. Nem mintha bármikor rajongtam volna értük, de 1953 óta Rákosi 

Mátyás kiszolgáltatta a nép megvetésének, s felelősségét csökkentendő az 

összes hibáért az ÁVH-t tették felelőssé. Sem a magyar nép, sem a 

kommunisták szemében nem volt szimpatikus intézmény. Arról nem tudtam, 

hogy az ÁVH-t megtisztították..." (Egy pillanatra álljunk itt meg. Az ÁVH 

megtisztítása - a szövegből adódik - Gyepes tanácselnök kérdésére adott 

válasz! A kihallgatási taktika tehát ráolvassa Földesre: egy „megtisztított" 

ÁVH ellen, bűnösen lépett fel. Ezt bizonyítja a következő kérdés is.) „Ki védte 

meg a népi demokráciát 12 éven keresztül?" „Nem vitás, hogy sok komoly 

dolgot csináltak. En azért haragudtam az ávóra, mert az ellenség üldözése 

helyett barátokat üldöztek." 

Földes Gábor újból erkölcsi csatát vesztett, elsősorban önmagával szemben 

(ma már tudjuk, hogy életének megmentésére aligha volt esélye). Persze az 

ÁVH szerepének megítélése sem véletlenül szól így Gyepes tanácselnök 

szájából, az Kádár értékítéletének visszhangzása csupán. 

A per szempontjából lényeges mozzanat, hogy Szigethy Attila és Kéri, 

Földes Gáborra bízta a győri rádió felügyeletét: „Elnöki kérdésre- Igen, ez azt 

jelenti, hogy én vagyok megbízva a rádió politikai ellenőrzésével. A műsorhoz 

nem volt semmi közöm." 

Gyepes István újabb teoretikus kérdése: „Tudja-e, hogy mi a forradalom?" 

Földes nyomban a szemináriumban tanultakkal válaszol. „A forradalom 

alapjában véve a tulajdoni viszonyok megváltoztatásáért vívott harc." Ettől 

kezdve az újabb kérdések célja egyértelmű: kimondatni Földessel az 

„ellenforradalom" szentenciát. Ismét a jegyzőkönyvből: "Most utólag nem tudom 

az októberit forradalomnak nevezni. Azzal egyetértek, s akkor is egyetértettem, 

hogy 12 évig szocialista fejlődés volt hazánkban, forradalom volt." Ez a 
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megállapítás azonos Kádár értékelésével: „Győztes proletárforradalom 

rendszerében nem lehetséges semmiféle forradalom, csak ellenforradalom." 

Földes Gábor újabb csapdába került, és ettől kezdve - elvesztve az elvi tartását - 

bűnösként védekezett. „Akkor az a szó, hogy forradalom, a levegőben volt. 

Együtt úsztam a nép hangulatával, amely a felkelést forradalomnak nevezte... En 

akkor a forradalom szó marxista elemzésén nem gondolkodtam, most másképpen 

láttam, mint akkor. Akkor nem gondolkodtam. Még ma sem tudom egyszerűen 

ellenforradalomnak nevezni, bár minden tendenciája megvolt annak, de másnak 

sem tudom nevezni. Egyszer volt ilyen a történelemben. Az egész nép 

elkeseredettsége egyszer-re robbant ki a szocializmus ama torzulása ellen, 

amelyek majdnem elkedvetlenítették a népet a szocializmustól. De ez nem történt 

meg. 

Arra az elnöki kérdésre, hogy mit gondol, vállalta volna-e a nép a kapita-

lizmust? - A kapitalizmust nem vállalta volna a nép... a szocializmusnak sokféle 

vállfaja lehet... Keseredéssel töltött el, s másokat is, hogy nem szereti a nép a 

szocializmust, mint ahogy szerethetné, s szeretni is fogja. En a szocializmust a 

magyar nép létérdekének tartom." 

A következő csapda a Szovjetunióval volt kapcsolatos:  

„Arra a kérdésre, hogy mit gondol a Szovjetunióban mi van? - Szocializmus. 

Arra a kérdésre, hogy akkor miért akarta ettől megszabadítani a magyar népet? 

- En nem akartam megszabadítani. Én csak annyit mondtam, hogy amint a 

nemzetközi helyzet megengedi, minden állam területén a saját, Magyarországon 

a magyar s nem a szovjet hadsereg lesz." 

A csapdából azonban nincs kibúvó, hiszen Gyepes további kérdései 

elmondatják Földessel, hogy a nyugati hatalmak atomfegyverekkel látják el 

Nyugat-Németországot, és a szocializmus csak nemzet-közinek képzelhető el. 

Ide kapcsolódik, hogy a határőrlaktanya le-fegyverzése a nyugati határ 

őrizetlenül hagyását jelentette. Bár Földes még tiltakozik az óvári vérengzés 

ellen: „Nem hiszem, hogy Óváron szükség volt a rengeteg halottra, úgy érzem, 

hogy vérengzés nélkül is meg lehetett volna oldani."  

Gyepes kérdése: „Vérengzés nélkül is ugye lehet egy laktanyát átjátszani az 

ellenségnek?" megtöri Földes ellenállását: Önök előtt állok, érzem a 

felelősséget".  

A kihallgatás a befejezéséhez közeledett. Földes Gábor november 4. utáni 

magatartásáról vallott. Vallomásának ez a része az első fokú ítéletben csak 

mintegy kiegészítője a korábbi tevékenységének. A másodfokú ítéletben 

azonban súlyponteltolódás történt, és úgy tűnik, hogy a katonai különtanács 

Földes Gábort nagyobb részt a november 4. állásfoglalása miatt tartotta 

méltónak a halálra. A Gyepes-tanács előtt mindenesetre kijelenti: „A 

beavatkozással nem értettem egyet. Úgy fogalmaztam, hogy minden népnek 

joga van, hogy történelmét saját maga csinálja, a reakciót saját maga verje le." 

Számot ad arról, hogy a színészek jártak a (sic!) c. versét szavaltam«... Igen, ezt 
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úgy nevezik, ébrentartani a forradalmi szellemet." 

A következő főbenjáró kérdés a Kádár-kormány elismerése vagy el nem 

ismerése volt. „Az tény, hogy nem értettem egyet a Kádár-kormánnyal, s az 

akkori politikai helyzetben pozíciót nem vállaltam." 
A vád képviselője az után érdeklődött, hogy „A tömeg miért vonult 

mindenütt a pártházak elé? Köztudomás szerint - hangzik Földes válasza - a 
párt az ország gazdája. Az elkeseredett emberek a pártot akarták megkérdezni, 
felelősségre vonni." 

Elmondja még, hogy „fanatikus híve voltam a pártnak", s belső válsága 

1953-ban indult meg a párttal kapcsolatban. „Mindezzel azt akarom mondani, 

hogy 1953 óta szomjasak voltunk az igazságra. A Petőfi kör ülésén úgy éreztük, 

hogy a pártvezetőség elszakad a tömegektől... Én akkor forradalmárnak 

tartottam magam, ma nem. De ellenforradalmár sem vagyok." 
Ez az utolsó nyom a jegyzőkönyvben, amely arra utal, hogy Földes Gábor 
erejéből vitára is futotta. 

A negyedik tárgyalási napon a bíróság szólítja az első tanút, Fekszi László 

határőr alezredest. A volt a győri határőrkörzet parancsnoka, aki vállalta, hogy 

tűzparancsot adott az óvári határőrlaktanyának - ma már tudjuk, hogy a kb. 6 

vagonnyi lőszer, de sokkal inkább az ott tárolt hírszerzési iratok „védelme" 

indokolta a parancsot. Fekszi fellépése és a Gyepes-tanács tárgyalásán uralkodó 

légkör együttes hatására Földes Gábor önmagával meghasonlott, és teljes 

mértékben összeomlott. Erről tanúskodnak önmagát és legjobb eszméit 

megtagadó szavai: „Fekszi László tanúvallomásán gondolkodva módosítani 

szeretném előbbeni kijelentésemet. Az október események során tanúsított ma-

gatartásom alatt nem volt világos előttem, hogy mi történik a Forradalmi 

Tanácsban, Óvárott és egyáltalán. Most érzem csak, mit követtem el. Most lett 

világos előttem, azzal a tettel, hogy lefegyvereztem a határőrséget, 

Magyarország egyik legfontosabb határvédelmi objectumát fegyvereztem le. 

Emiatt bűnösnek érzem magam és a felelősséget átérzem. A 101 halott és a 

később meglincselt - véleményem szerint ártatlan - három határőrtiszt áldo-

zatok voltak. A nép nem volt tisztában azzal, amit tesz, ismeretlen erők vezették 

a laktanya ellen. Úgy vélem, ezek az erők ellenforradalmi erők voltak. Nem 

kívánom, hogy bennem olyanok lássanak mártírt, akikhez én nem tartozom, én 

is ezen ellenforradalmi erők áldozata vagyok. Már látom, hogy az aki 

Magyaróvárott a tűzparancsot kiadta, a Magyar Népidemokráciát védelmezte 

akkor is, ha parancsának borzalmas következményei lettek. En, mint szocialista 

érzelmű ember állok a szocialista bíróság előtt, s jogosnak tartom, hogy itt 

állok, vállalom a felelősséget." S hogy Gyepes tanácselnök diadala teljes 

legyen, Földes Gábor nemcsak Szigethy Attila és Kéri József ellen vádaskodott 

(„Szigeti Attila és Dr. Kéri József az októberi napokban gyakran utaztak 

Budapestre, az ő beszámolóik késztettek arra, hogy végeredményben saját 

népemmel szembefordultam."), hanem Nagy Imrét is elítélte: „Nagy Imre 

személyét rendkívül elítélem, neki köszönhető a bekövetkező tragikus 

események, s mi ebben segítettünk, mert támogattuk Nagy Imrét." 
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A tárgyalás hátralevő napjaiban Földes Gábor már csak élőhalott. Védője - 

Dr. Hessky Sándor – harcol, az életéért.  

Az utolsó szó jogán Földes Gábor kijelenti: „Védelmemre elmondani nem 

kívánok semmit. A bíróság dolga, hogy megállapítsa, hogy milyen mértékben 

vagyok bűnös. Az ügyész úr azt mondta, hogy megtörten ülünk a vádlottak 

padján. Én most nem vagyok összetörve, mint a tárgyalás első napjaiban. 

Egyáltalán nem érzek halálfélelmet. Visszatértem önmagamhoz. Mikor 

beismerő vallomást tettem, nemcsak mint ember, mint kommunista, hanem 

mint művész is tettem... Én gondolkoztam és alapjában véve én is 

ellenforradalomnak tartom az októberi eseményeket... Ismétlem, hogy jogos és 

természetes, ami történik velem, azonban visszautasítom mindazokat, akik 

sajnálnak és talán hőst tesznek belőlem. Mint ahogy tiszti kinevezésemet és a 

párttagsági könyvet lehajtott fejjel vettem át a nép kezéből, ugyan úgy az 

ítéletet is lehajtott fejjel várom. Sok boldogságot és szerencsét kívánok a 

szocializmust építő népnek." 

A halálos ítéletet nem fellebbezte meg. 

A másodfokú bírósági tárgyaláson Földes Gábor - akiben a kommunista 

legyőzte a demokratát - az életéért könyörgött. „Tegnap a cellámban 34 éves 

koromban számot vetettem az életemmel... Én 1954-ig hűséges harcos voltam. 

És ha én lennék az ügyész helyében, szintén kérlelhetetlen lennék. 1953-54-ig, 

a Nagy Imre kormányprogramjáig nem láttam tisztán. Éppen ezért még 1953-

ban is kizárattam a pártból nem egy személyt. Nagy Imre programja után 

rabja lettem az irodalom és szellemi élet mákonyának. Kispolgári ideológiába 

süllyedtem, megtagadtam a pártfegyelmet... A Rajk temetésén és a Petőfi kör 

utolsó ülésén is, ahol Aczél Tamás azt mondta, »hogy a párt én vagyok«. 

Ekkor megtagadtam a pártomat. Ez volt 23.-a előtt. Ezután megzavarodtam 

ideológiailag. Október 23.-a után az ellenforradalomba léptem... Az első fokú 

tárgyalás után a halált láttam a legegyszerűbb megoldásnak, ezért nyugodtam 

bele az ítéletbe. Most pedig az életemet kérem a bíróságtól, mert a 

becsületemet akarom visszaállítani." 

 A kocka azonban rég el volt vetve. 

Tihanyi Árpád II. r. vádlott kihallgatására nyomban Földes Gábor 

meghallgatása után került sor. Tihanyi tanár úr lényegében ártatlannak vallotta 

magát. 26-án hallotta: „Mosonmagyaróváron lövik a népet! Menjetek ki 

segíteni." Tihanyi Árpád így került a városháza nagytermébe, ahol Szigethy 

Attila szóbeli megbízást adott neki - mert ön-ként vállalkozott a feladatra -, 

hogy menjen Óvárra. „Ezután Jámbor és egy honvédtiszt azt mondták, hogy 

katonákkal menjünk ki... Segítő szándékom volt a sebesülteken és 

megakadályozni a további vérontást, és megtudni, hogy mi történt. Nem 

gondoltam fegyveres segítségre, ők, a katonák javasolták a katonai segítséget. 

Amikor a laktanyába kimentem, én kértem, hogy adjanak fehér zászlót, mert 

azzal akartam kimenni." 

Tihanyi Árpád „2 tehergépkocsira való" katonával és két, civil fegy-
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veresekkel megrakott teherautóval érkezett Óvárra. Az események a 

tanácsházán kezdődtek, ahol - Tihanyi mint vallja - a vb-elnökkel tárgyalt. 

Megkérdezte: „Megalakították-e a Nemzeti Tanácsot? Ha nem, akkor alakítsák 

meg, mert másutt már megalakították." Gyepes tanácselnök a kihallgatás 

kezdetén érzékeltette, hogy a vádlott tilos dologba avatkozott. „Igen, tudom, 

hogy a tanács államhatalmi szerv." - válaszolt Tihanyi Árpád. 

A városháza előtt ekkor már nagy tömeg zajongott. A tömeghez szólt Tihanyi 

Árpád, mert „a tömeget le kell csillapítani ". „Arról beszéltem, amiről az 

újságok is írtak pld. a szabad választásokról..."„...A Rákosi és Gerő politika 

hibáiról, hogy mi szocializmust és demokráciát akarunk, az 1848-as 

hagyományokról..., beszéltem a szovjet csapatok kivonásáról is... a 

kommunistákról nem beszéltem, mert mindig tiszteltem mindenki 

meggyőződését, s a kommunistákat is."  

A  kihallgatás a laktanyában történtekkel folytatódott. Tihanyi megkérdezte, 

miként történt a sortűz, majd röviden beszámolt Vági főhadnagy 

kihallgatásáról, amelyről jegyző-könyvet is készített a tanácselnök szobájában. 

Az október 27-i nappal kapcsolatban Tihanyi Árpád ismét olyan 

»cselekményekről« tett vallomást, amelyek súlyos ítéleti megállapításokra 

vezettek. Így a pedagógusok gyűléséről és a munkástanács megválasztásáról, 

valamint részvételéről a tanácsházán tartott meg-beszélésen Szigethy 

Attilával és a Nemzeti Tanács tagjaival. 

A tanács elnöke váratlan kérdést szegezett Tihanyinak: „Ön hdp. [hadapród] 

őrmester volt, lőtt volna? - November végén olvastam, a Kisalföld egyik cikke 

még akkor is meggondolatlannak tartotta a sortüzet." Tihanyi Árpád kitérő 

válaszával elhárította Gyepes törekvését, és nem nyilvánított véleményt. Az 

ideológiai hitvallásra vonatkozó kérdést nem kerülhette el. Kijelentette: „En 

nem voltam kommunista, de szocializmust akartam." 

A kihallgatás következő témaköre Tihanyi ausztriai útjára vonatkozott. 

Ezzel kapcsolatban nem tagadta, hogy november 4-én az USA 

nagykövetségére ment, és a nagykövet fogadta. Az első tárgyalási napon 

befejeződött Tihanyi Árpád kihallgatása is, amely sokkal el-nagyoltabb volt, 

mint Földes Gáboré. 

Az eljárás - s ez természetes - nem múlt el nyom nélkül Tihanyi Árpád felett 

sem. Nyilatkozatai - különösen az utolsó szó jogán el-mondottak - az életét 

megmenteni akaró ember szavai, akit koránt-sem zúzott össze úgy a hatalom, 

mint Földes Gábort: „Megtört szívvel és lélekkel állok a bíróság előtt. 

Fájdalom és részvét tölt el a mosonmagyaróvári halottak iránt... Elő hazafiság 

volt a hazafiságom. Elmehettem volna, azonban maradtam, mert mindig azt 

tanítottam, hogy itt élned, halnod kell." Igazságos ítéletet kérek." 

A másodfokú bíróság előtt sokkal hosszabban nyilatkozott. Részletesen 

foglalkozott származásával, hogy bebizonyítsa, nem született osztályellenség. 

Hivatkozott Fekszi alezredesre is, aki Tihanyi letartóztatása után kijelentette, 

„ne féljek nem lesz semmi bajom". Végül családjáról is szót ejtett „A két 
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gyereket is fel kell nevelni. Közel egy esztendeje vagyok letartóztatva, 

megbánást és bűnbocsánatot belülről érzem. 6 hónapja vagyok a halálos 

cellában, elszámoltam, megbarátkoztam a halállal. 42 éves koromban lejárt az 

életem. De vajon a két gyermekemet ki fogja felnevelni... nem vagyok olyan 

bűnös... én már csak várok, és Ady szerint vitéz már nem leszek." Tihanyi 

Árpád, a magyar irodalom tanára e percben is -- mint az eljárás során nem 

egyszer - szeretett költőjét szólította. 

Gulyás Lajos III. r. vádlott kihallgatása a második tárgyalási napon történt. 

Gulyás tiszteletes úr nem érezte magát bűnösnek. Október 26-án a kora 

délutáni órákban értesült az óvári tragédiáról. Kerék-párra ült tehát, így került a 

kórházba. „A kórház udvarán 38 felismerhetetlenségig szétroncsolt halott volt 

három sorba fektetve... Lelkileg nagyon megrendültem. Kimentem az udvarról, 

mint hívő keresztyén ember arra gondoltam, hogy menteni kell a következő 

halottakat." „Nem vezettem a tömeget, a tömegbe mentem, a városház előtt is 

tömeg volt." 

A tanácsházra érve bemutatkozott, és önmaga igazolására (ne feledjük, ekkor 

még nem volt személyi igazolvány!) 1947-es képviselői igazolványát mutatta 

fel, és kijelentette: „volt országgyűlési képviselő". Ezt követően a tanács 

elnöke korábbi kisgazdapárti tagságáról faggatta. Gulyás összegzése: „Ez a 

párt volt az, ahol a társadalompolitikai állásfoglalásomat el tudtam helyezni. 

En mindig demokrata voltam, a krisztusi szocializmus híve." 

A következő kérdéskör egy meg nem történt eseményről és annak kö-

vetkezményeiről szólnak. Pontosabban, hogy mi lett volna, ha az ő beszédének 

eredményeként a levéliek is lincselni kezdtek volna. Gulyás átlátott Gyepes 

„logikáján", és nyugodtan válaszolta: „Akkor érezném bűnösnek magam, ha 

bekövetkezett volna." Gulyás Lajos részletes vallomást tett mindarról, amit 26-

án este a laktanyában látott és tapasztalt. A tömeg felháborodásáról és arról, 

hogyan hozott ki egy tisztet az elkeseredett tömegen keresztül, miközben őt is 

többen megütötték. Ebben a tömeghangulatban fordult segítségért Máté Lajos 

fő-hadnagy Gulyáshoz, aki nem szolgáltatta ki a népharagnak a halálra rémült 

embert, hanem a tanácsházára vitte. Gulyás Lajos további vallomása a Levél 

községben tartott gyűlésre vonatkozik. Gyepes tanácselnök az iránt 

érdeklődött, miért kapott meghívót a lelkipásztor a falu gyűlésére. Gulyás 

ezúttal is megőrizte nyugalmát, a lekicsinylően feltett kérdésre higgadtan, de 

korántsem él nélkül válaszolta: 
„Gondolom, hogy talán azért, mert ismernek a levéliek, s elmentem, mert 
gondoltam, hogy beszédemre hallgatni fognak." 

Gulyás Lajos visszautasította a szájába adott - általa sosem mondott - 

szavakat, ugyanakkor nem tagadja sem az oroszokkal szembeni kemény 

kritikáját, sem azt, hogy említést tett az elkövetett hibákért való felelősségre 

vonásról, törvényes keretek között: „Semmi személyes bosszúnak nincs itt 

helye." 

Kérdések sokasága következett ezután arról, hogy Hegyeshalomban mit és 
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hogyan nyilatkozott a Szabad Európa Rádió két munka-társának, akiknek - 

tolmács útján - interjút adott. Majd aláírt egy memorandumot, amelyben a 

vöröskeresztes szállítmányok fokozását kérte, továbbá: „az ENSZ hasson oda, 

hogy a véres forradalom befejeződjék és hathatósabb támogatást adjanak. 

Elnöki kérdésre - ezt úgy értettem, hogy az addig hozott ENSZ határozatok 

végrehajtását ne háború, hanem más úton kényszerítsék rá a Szovjetunióra... 

Másra nem gondoltam, mert életemmel és politikai meggyőződésemmel 

ellenkezik a fegyveres erőszak." Sokat sejtető az alábbi jegyzőkönyvi mondat: 

„Arra a kérdésre, hogy a Kádár-kormányra tett-e nyilatkozatot, sajátos 

feleletet adott:...Kádár János az én véleményem szerint nem saját elhatározása 

szerint cselekszik. Ezt azonban nem mondtam csak gondoltam, hogy a szovjet 

géppisztolyok állnak háta mögött [sic!].". 

A tárgyaláson történtek - különösen a tárgyalás légköre - Gulyás Lajost sem 

törte meg olyan látványosan, mint Földest. Az utolsó szó jogán bűnösnek 

vallotta magát abban, hogy Fekszi alezredes „eltávolításában" eljárt: „Mikor 

felkértek, hogy Fekszit távolítsam el és én vállaltam, akkor még nem tudtam, 

hogy mire vállalkoztam. Bűnös voltát csak akkor is-mertem fel, amikor 

megtudtam, hogy a határőr laktanyát leszerelték. Akkor döbbentem rá, hogy 

milyen utasítással bíztak meg." Nem tűnik ki az anyagból, hogy a 

határőrlaktanya leszerelésének Fekszi vallomásában előadott szándékos 

eltúlzása vagy egyszerűen a kedvezőbb pozíció érdekében a védői felismerés 

mondatta Gulyással a bűnösség részleges beismerését. A védő - nem is 

alaptalanul - feltételezhette ugyanis, hogy teljes tagadás esetén kevésbé 

kerülhető el a halálos ítélet, mint részben megbánó magatartásnál. 

A másodfokú bíróság előtt Gulyás Lajos ugyancsak részletesen nyilatkozott. 

„Léiekben a halál gondolatán túl is eljutottam." Elmondja az október 26-i óvári 

tragédiának reá gyakorolt hatását, majd egy pontban ő is bűnösnek vallja magát. 

Ez az az interjú, amikor kérte, hogy 
„a Szovjetunióval szemben hathatósabb gazdasági és politikai szankciót al-
kalmazzanak. Itt az én bűnöm... Jogos és irgalmas ítéletet kérek." 

Dr. Varga Ernő IV. r vádlott csak részben vallotta bűnösnek magát. Varga 

igazgató úr a laktanya előtt történteket a résztvevők elbeszéléséből ismerte: 

„Ezután a hallgatók elmondták, hogy a laktanya felé érve a laktanyából kijött 

néhány tiszt, velük beszéltek a tömegből, s míg a Himnuszt énekelték, megszólalt 

2 géppuska, majd a tömegre két kézigránátot is dobtak. Sok halott és sebesült, 

köztük 6 hallgatónk meghalt, 18 hallgató súlyosan megsebesült." A 

felháborodást fokozta, „hogy a tanács hangszóró-ja úgy mondta be, hogy a 

csőcselék megtámadta a laktanyát". 

Varga Ernő a városi tanács vb-tagja volt, és a városházán tartózkodott. 

Beszámolt arról is, hogy kik voltak jelen a forradalmi munkás- és katonatanács 

megalakításakor. Említi Kovalszky vb – elnököt, Koppány vb-titkárt, Laposa 

másodtitkárt és minden vb-tagot. „Én megkérdeztem »Miért lőttetek a 

tömegbe?« Választ nem kapott..."  
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Másnap délután Ambrus őrnaggyal találkozott, és jelezte neki, hogy az aka-

démiai hallgatók fegyverhez jutottak, ezért jó lenne, ha katonai esküt tennének. 

Az eskütétel megtörtént, Ambrus jelenlétében. „A tanári kar egyetértett, mert 

volt olyan kormányintézkedés, hogy rendfenntartó karhatalmi alakulatot kell 

alakítani... Arra az elnöki kérdésre, hogy kinek a támadása esetén, talán a 

szovjet csapatok ellen? - Legkevésbé a szovjet csapatok ellen. Ha a nyugati 

csapatok jöttek volna, akkor feltétlenül. Igy mi csak a nyugalom és a rend 

szempontjából gondoltuk az eskütételt." 

Számot adott Varga Ervin a 6 elesett hallgató búcsúztatásáról is, akik közül 

ötnek ő adta meg a végtisztességet. A búcsúztatással kapcsolatban Gyepes 

tanácselnök bizonyságot tett harcos ateizmusáról is. Dr. Dohy János főiskolai 

tanár megemlítette: „Ezen a temetésen Varga Ernő is ott volt, nem szólalt fel, 

csak annyit javasolt, hogy imádkozzuk el a Miatyánkot.... Kérdésre - En meg 

tudtam érteni az akkori lelki állapotát, annyira megzavarta hallgatóinak az 

elvesztése. Én úgy éreztem, hogy ez őszinte volt nála. Igen, felülkerekedtek nála 

a korábbi idealista nézetek." 

Varga Ernő az utolsó szó jogán is lényegében megmaradt eredeti álláspontja 

mellett. Hangsúlyozta a halott és sebesült hallgatók sorsa felett érzett 

megrázkódtatását és érdemét abban, hogy az iskola Magyarországon maradt, sőt 

november 26-tól megkezdték az oktatást. Álláspontját a másodfokú eljárásban 

is fenntartotta. 

Kiss Antal V. r. vádlott bűnösnek vallotta magát. Vallomásában elmondja az 

október 26-i tüntetést. Az elnöki kérdésre, „Mi volt a csoportosulás célja?" 

válasza: „Hogy a vörös csillagokat leszedjék..." Kiss Antal nem ment a laktanya 

felé, így csak hallott a történtekről. „Én a diákokkal együtt a rádió állomástól a 

kórházhoz mentem, ahová tehergépkocsival hordták a sebesülteket." Vallott 

arról is, hogy jelen volt este a tanácsház előtt, majd másnap reggel is odament. 

„A kíváncsiság kivitt. Ott láttam, hogy a tanácsház előtt egy ember feküdt s sok 

ember, 200-300 ember is állt körülötte. Mondták, hogy kiugrott az emeletről. Az 

ember halott volt. Én belerúgtam a fejébe kétszer." 

A vallomás a déli órák eseményeivel folytatódik, amikor Kiss Antal vádlott 

az evangélikus templom előtt az embergyűrűben látott egy eszméletlen embert. 

A kérdések ezután arra irányultak, milyen szerepe volt Stefkó József 

felakasztásában. Kiss Antal így vallott: 
„Először lábánál fogva akasztották fel azt az embert. Láttam, hogy egy ember 
pumpával ütötte a derekát... A felakasztott ember azután...lezuhant. Majd 
felakasztották nyakánál fogva... " Tagadja, hogy közreműködött volna az 
akasztásban.  

A tanács elnöke elé tárja nyomozati vallomását, mely szerint „Bendi [Antal] azt 
mondta, hogy segítsek felnyomni, én odamentem, s segítettem felnyomni a 
testét." Kiss Antal ismételten visszavonja a mondottakat, ide értve az ügyészi 
vallomását is: "Az ügyészség előtt is féltem, mert az ügyész azt mondta, hogy 
elvitet Budapestre." Vallomását akként tartotta fent: megfogta a fán lógó 
holttestet, hogy arról fényképet készíthessenek. Elismeri végül, hogy amikor a 
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sértett nyakán volt a kötél, „addig nyomtam, míg fent a kötelet meg nem kötöt-
ték". Ezt a beismerő vallomását az utolsó szó jogával élve is fenntartotta, és a 
másodfokú bíróság előtt is töredelmes beismerése alapján kért irgalmas ítéletet. 

Weintráger László VI. r. vádlott „nem érzem bűnösnek magam sem-miben 

sem" nyilatkozattal kezdi vallomását. Ő is részt vett a tüntetésen. A laktanya 

előtt nem volt jelen. Másnap a kórháznál találjuk az egykor volt rendőrt, aki 

Stefkó Józsefnek - vallomása szerint - jó barátja volt. „Megnéztem valóban ő-

e... Amikor odaértem, azt mondta »Ne bántsák«. Ekkor Boros Jenő felismert, 

hogy én rendőr voltam... azt mondta - »Te csavargó veled is számolok, ha nem 

fogod meg a kötelet«." A vádlott ezután beismeri, hogy „én a kötelet fogtam míg 

a határőr tisztet lábbal fel-felé húzták". A nyomozati anyag feltárása után 

kiderült, hogy a kényszerítésre alapozott védekezést eddig nem adta elő a 

vádlott. Az ügyész azt is megjegyezte, hogy Boros Jenő Kanadában van. Vallo-

mását azzal zárja: „Bűnös vagyok, hogy a kötelet megfogtam, de kényszerítés 

által fogtam meg." 

Szalai Ferenc VIII. r. vádlott bűnösnek vallotta magát: „Ütöttem, s se-

gítettem felhúzni." Rögtön bejelentette, hogy nem tud rendesen gondolkodni. Az 

ügyész a kihallgatás elején csatolja az elmeorvosi szak-értői véleményt, amely 

szerint a vádlott gyengeelméjűsége miatt „a bűncselekmény társadalmi 

veszélyességének felismerésében, valamint cselekedeteire vonatkozólag 

akaratának szabad elhatározó képességében súlyos fokban korlátozott volt". 

Már most hangsúlyozzuk: az érvényes büntetőtörvények szerint Szalai Ferencet 

- bűnösségének megállapítása esetében - korlátlan enyhítés illette meg. 

Beismerte: „A jobb lábát keresztül húzta Vági Józsefnek, úgy ért a lába a 

fejéhez, mert átlépett rajta", majd azt is beismerte, hogy megfogta Stefkó József 

lábát és biciklipumpával két-három ütést mért a lábára, derekára és egyet a 

fejére. „Az ember el volt durvulva... Nekem régi jó barátom sebesült meg 

súlyosan, s ismerősöm volt a halottak között." Eddig tartott a súlyos fokban 

korlátozott belátási képességű ember vallomása. 

Cziffrik Lajos VIII. r. vádlott nem érezte magát bűnösnek: „Előttem vették le a 

sebesülteket a kocsiról... Én rosszul lettem a vér látásától, s el-mentem haza." 

Cziffrik így számolt be a tömeghangulatról, felidézve a felkiáltásokat: 

„Felakasztani, ők sem vártak, amikor a tömegbe lőttek! A nép kért kötelet, 

valaki bedobott egy derékszíjt." Tagadta, hogy bármi része is lett volna Stefkó 

akasztásában. Megkísérelte a tárgyaláson visszavonni az ügyészségen tett 

vallomását is, végül az ügyész kérdéseire visszatért a beismerés álláspontjára: 

„Elismerem, hogy megrúgtam az ávóst, s hogy az előbb nem mondtam igazat... 

Amikor fel volt akasztva, odamentem hozzá, én is belerúgtam a hónalja alá... 

Utána mások ütötték verték, aminek következtében az ember leszakadt, mert 

pörgött a kötélen... En nem készakarva belerúgtam a mellébe." 

Zsigmond Imre IX. r. vádlott részben érezte magát bűnösnek, hozzátéve, „van 

a vádban valótlanság". A sortűz másnapján lakóhelyéről (Sérfenyőszigetről) 

Óvárra ment, és hallotta, hogy „egy ávós leugrott az emeletről. En elmentem a 
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tanácsház elé, ott láttam egy embert a földön, rajta egy másik ember volt, s én 

is kétszer belerúgtam a fejébe." 

Zsigmond Imre ezután a tömeggel a kórházhoz ment, és szót váltott a 

hordágyon fekvő Stefkó alhadnaggyal. Szemére hányta: „Mit csináltatok? 

Állapotos asszonyokat, embereket agyonlőttetek!" Zsigmond tagadta a 

bűnösségét. Ezután kijelentette: „Amikor fel volt húzva, nem nyúltam hozzá... 

nem rúgtam". 

Molnár Ferenc X. r. vádlott bűnösnek érezte magát. Elmondta a laktanyánál 

történteket. Hallotta, hogy a tömeg éltette a hadsereget. „Ezután egy dörrenés, 

én levágódtam, s jött a lövöldözés. Ahogy a tömeg ott állt, összesűrűsödött. 

Megint lövöldözés. Röpködtek 2 percig a kézigránátok. Őrjöngés, sírás volt. Én 

elszaladtam, s amikor lövöldözés már nem volt, vissza-mentem s segítettem a 

sebesülteket felrakni." Délután Molnár ott volt a laktanyában. Beismerte, hogy 

itt egy kb. 0,7-1 kg-os kővel a fején megütötte Gyenes György főhadnagyot. 

„Abban az idegállapotban meggondolatlanul... Másnap nem voltam sehol, mert 

magamon kívül voltam." 

Gyepes tanácselnök és Molnár Ferenc vádlott között sajátos pár-beszéd zajlott 

le a kihallgatás végén: „Ha ön ebben az időben katona lett volna, lőtt volna? - 

Ha parancsot kapok, igen... Gyilkosnak tartotta-e azokat, akik lőttek? - Nem." 

Volt-e értelme ennek a újabb mi lett volna, ha? kérdésfeltevésnek. Úgy 

véljük, volt. Ilyen módon lehetett megkerülni az átélt erős felindulásban 

elkövetés minősítését, és a vádlottat mint ölési szándékkal cselekvőt minősíteni. 

Kóródi Károly XI. r. vádlott nem érezte magát bűnösnek. Az október 26-i 

sortűzben a bátyja és a sógora testvére megsebesült. Délután - így vallott - „a 

tömeg engem is besodort" a laktanyába. Beismeri, hogy „rúgásszerűen 

megbotlottam a földön fekvő katonába" (Gyenes főhad-nagyról van szó - 

szerzői). A beismerést később szándékos két rúgásra módosította, azonban - az 

egyik ülnök kérdésére – kijelentette: 

„Annikor én Gyenesbe belerúgtam, már nem élt, illetve nem élhetett, mert 

teljesen vérben feküdt, akkor már 20 perce rugdosták." 

Fekete István XIII. r. vádlott nem érezte magát bűnösnek. 26-át illetően 

számot ad arról, hogy segédkezett a halottak és sebesültek szállításánál. „A 

sebesültszállítás során szerzett közvetlen tapasztalataim, hogy a kezemben 

haltak meg terhes anyák, gyermekek, nagyon felindítottak, ez késztetett arra, 

hogy a tömeg kívánalmainak tolmácsolójaként lépjek fel." 

Sipos Dezső XIV. r. vádlott bűnösnek vallotta magát. 20 éves öccsét lőtték 

agyon a laktanyánál. A kórházban megtalálta a holttestét. Messzebbről figyelte 

„hogyan ütik agyon és akasztják fel a határőrtisztet [ti. Stefkót]. Amikor a 

tömeg oszladozni kezdett, én is odamentem, a földön lévő jobb cipőjével jobb 

csípőjére mértem egy ütést, majd a cipőt a kezébe adtam. Ezt azért tettem, mert 

nagyon el voltam öcsém halála miatt keseredve..." 

A tanúbizonyítást terjedelmi korlátok miatt nem ismertetjük Néhány tény 

említése azonban nélkülözhetetlen. A tanúk feladata a büntetőeljárásban 
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köztudottan az, hogy vallomásukból a bíróság tényekről bizonyosodjon meg. 

jelen ügyben is szerepel számos tanú. Így lényeges Fekszi alezredes vallomása. 

Szerepelnek olyan tanúk is, mint Vitéz Antal, a mosonmagyaróvári Városi 

Tanács vb-elnökhelyettese, aki minden politikai felhang nélkül vallott, és nem 

riadt vissza attól sem, hogy alátámassza az egyes vádlottak állításait. Hasonlóan 

korrekt Andrási István gépkocsivezető vallomása, akivel Földes Gábor 

november 26-án este 0-várra utazott. Az előzetes letartóztatásban lévő Ambrus 

József őrnagy vallomása is a tárgyszerű vallomások egyike. 

Sajátos szerepet töltenek be azok a tanúk, akik nem tényekről adnak számot a 

bíróság előtt, hanem véleményt nyilvánítanak az egyes vádlottak 

cselekvőségéről, sőt politikai nézeteiről. 

 E tanúk egyike Giricz Mátyás színházi rendező (aki a forradalom idején 

párttitkár volt), olyan kitételekkel, hogy Földes Gábor „november 4-e után a 

színháznál a magatartása abszolút ellenforradalmár volt... anarchista nézeteket 

vallott, miszerint azt állította, hogy a nép okos, bölcs, jó, a nép tudja, mit 

csinál... Szende Mária, akit én fasisztának tartok, és Kéri Edit, valamint 

hozzájuk csatlakozva Földes Gábor is több esetben akadályozták a munka 

felvételét." 

Dobovánszki Lajos határőr főhadnagy vallomása külön említést érdemel, 

mert ez a vallomás hivatott bizonyítani az „ellenforradalom legsötétebb 

szándékait". Arról tett vallomást, hogy Mosonmagyaróváron a műszaki 

laktanyában őrizetben tartották. „A tiszt megkérdezett engem, hogy jó lesz-e itt 

a polgári személyek között? Ezután bevitt közéjük... Ezek az egyének 

idegeskedtek, hogy hol késik a segítség? A százados azt mondta, - ne 

nyugtalankodj, Palika már kint van. Eszterházi sic!] Pál hercegre célzott, majd 

intézkedik az. Beszéltek arról, hogy 12 000 ezer csendőr van a határon... a 

gyöngyösi földbirtokos megkérdezte az ügyvédet, hogy visszakapja-e a 

földbirtokát. Az ügyvéd megnyugtatta, hogy urambátyám, ezek törvénye szerint 

nem, de tudunk törvényt csinálni. Nekünk katonai gépkocsi hozott oda élelmet 

minden nap." Ez a vallomás szót sem érdemelne, ha nem lenne szerves része 

annak a koncepciónak, amely a legbornírtabb módon is igyekszik „igazolni" az 

„ellenforradalom tombolását" és a horthysta restauráció rémképeit. 

A tanúbizonyítás során egy olyan tipikus mozzanat is napvilágra került 

Légrádi Károly vallomásából - amely november 4-e után visszatér a 

salgótarjáni és egri sortüzeknél -, amelyhez hasonlót a berzencei sortűznél is 

felhasznált a „magyarázkodó" hatalom. Légrádi - foglalkozása 

„pártfunkcionárius" - ekként vallott: „1956. október 26-ánde. 12 órakor 

mentem a tanácsházba, amikor a laktanyai események már megtörténtek. Ott 

másfél óra után készített a bizottság egy nyilatkozatot, hogy a tömegből lőttek 

először, s a hatóság kénytelen volt sortüzet nyitni. Ezt azután bemondták a 

hangosbemondóba." Ez a nyilvánvaló hazugság a fájdalmas veszteségek miatt 

elkeseredett lakosságban éppen olyan elkeseredést és dühöt váltott ki, mint 
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október 23-án este a hírhedt Gerő-beszéd. 

Nem kevésbé tendenciózus „» történet «jelenik meg Závori József (MSZMP 

intézőbizottsági elnök) vallomásában. „Kovalszkitól értesültem arról, hogy 

Nagy Ferencék fasiszta csapattal a határon állnak." 

 Ma már Pálmány Bélának az Oesterreichische Staatsarchiv anyagában végzett 

kutatásai alapján tudjuk: „Ausztria gondosan megakadályozta azt is, hogy 

nyugati magyar emigránsok Ausztria területén át - fegyverrel vagy a nélkül - 

hazájuk segítségére siessenek. Amikor Nagy Ferenc, az 1947 óta svájci 

száműzetésben élt kisgazdapárti miniszterelnök október 29-én a schwechati 

repülőtérre érkezett, az osztrák hatóságok udvarias határozottsággal felhívták a 

figyelmét arra, hogy látogatása ez idő tájt alkalmatlan és távozzék. A magyar 

politikus, bár előbb értetlenségét fejezte ki a nyugatiak állásfoglalását illetően, 

de a semlegesség megőrzésének szempontját figyelembevéve visszautazott 

Svájcba." 

A „Nagy Ferencről, a 12 000 csendőrről, valamint a »fegyveres fasisztákról« 

a határon" című történet ugyanakkor kiválóan alkalmas volt a vádhatóság és az 

osztálybíróság számára, hogy a határőrizet gyengítését (megszüntetését) olyan 

mérhetetlen veszélynek állítsák be, ami csak halállal torolható meg. Aligha 

tévedünk, hogy Földes Gábor összeroppanásához - Fekszi vallomása után - a 

hamis ténnyel történt manipuláció nagymértékben hozzájárult. 

Okirati bizonyítékok 

A tárgyalás anyagát képezték többek között a nyomozati iratoknál található 

kihantolási jegyzőkönyv, valamint Stefkó József, Vági József és Gyenes 

György boncolási jegyzőkönyvei. A boncolást végző orvosszakértők, Stefkó 

József halála okát - a holttest előrehaladott bomlása miatt - csak valószínűsíteni 

tudták. A vélemény megállapítja: „A legnagyobb valószínűség szerint akasztás 

folytán következett be." 

Vági József sértett esetében „a boncolás során az agykoponya és arckoponya 

többszörös durva törését, ...a gerincoszlop kétszeres törését és kiterjedt 

bordatörést találtunk". Ezek a sérülések okozták Vági halálát. „A koponya 

feltűnően durva többszörös törése nagyerejű tompa erőbehatásra keletkezett és 

így létrejöhetett az előzményi adatokban említett módon, nagyobb magasságból 

való leesés és kemény talajhoz való ütődés alkalmával is. Ez a súlyos fejsérülés 

minőségénél fogva feltétlenül halálos, úgy, hogy a sérült életét idejében 

alkalmazott célszerű orvosi segítséggel sem lehetett volna megmenteni." A 

szakértők rámutattak arra is, hogy az utólagos bántalmazás okozta sérülések 

megállapítása már lehetetlen. Az azonban megállapítható volt: „A sérülések 

körül aránylag csekély kiterjedésű vérbe-szűrődést lehetett látni, ami amellett 

szól, hogy a sérülések elszenvedésétől a halál bekövetkezéséig csupán igen 

rövid idő telhetett el." 
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Mindez nem zavarta sem a vádhatóságot, sem a bíróságot, hogy Vágit a 

lezuhanás után élő személyként kezelje, annak ellenére, hogy ez legalábbis 

bizonytalan tény, amelyet az akkor fennálló jogrend szerint sem lehetett a 

vádlott terhére értékelni. A szakértői vélemény adatai - a körülmények 

ismeretében -- amellett szólnak, hogy Vági József a zuhanást követően 

nyomban életét vesztette. Ez a tényállás azonban nem illeszkedett a megtorlás 

koncepciójába. Észlelte ezt a fellebbezési eljárásban felszólaló ügyész is, de ő 

úgy látja áthidalhatónak a problémát, hogy ellentétben a boncjegyzőkönyv 

tartalmával, élő embernek tekinti a sértettet, ezzel mintegy „kipótolva" a 

szakértők ismereteit. Arra azonban nem folytatott bizonyítási kísérletet senki 

sem, hogy mennyi idő múlhatott el a sértett földre érkezésétől az udvarról való 

kihúzásig, s hogy ehhez képest a szakértők által említett „igen rövid idő" 

elégséges volt-e a halál biztos megállapításáig. Adott esetben ezzel a bizonyítási 

kísérlettel lehetett volna közelebb jutni az igazsághoz. Ez azonban ellentétes 

volt a vád érdekeivel, ezért a szakértőket a tárgyaláson meg sem hallgatták! 

Gyenes György haláláról a szakértői vélemény megállapította: „A 

fejsérüléshez társult súlyos fokú agyrázódás miatt következhetett be." 

A védők álláspontja az egyes vádakról 

Földes Gábor védője bizonyítékok hiányában felmentést kért a gyilkosságra 

való felbujtás vádja alól. Az állam elleni bűncselekménnyel kapcsolatosan 

ugyancsak felmentést kért, részben társadalomra veszélyességben való tévedés, 

részben gondatlan elkövetés címén. A védő a másodfokú eljárásban továbbra is 

megmaradt álláspontja mellett, nagy súlyt fektetve arra, hogy a katonai 

főügyész Földes Gábor november 4-e utáni szereplésében látta a vádlott 

„legbűnösebb" cselekményét, és különösen erre hivatkozással kérte a halálos 

ítélet helybenhagyását. A védelem tehát - érthetően - Földes november 4-e utáni 

politikai magatartására koncentrált. 

Tihanyi Árpád védője (érezhetően taktikai okokból) szólni sem mert arról, 

hogy védence nem követett el bűncselekményt. Figyelemmel Tihanyi 

osztályhelyzetére, ezt nyilván reménytelennek látta. Megkísérelte tehát a 

halálos minősítésű BHO 1. pont (1) bek. -t vitatni, és az enyhébb (2) bek. 

megállapítását kérte, mivel a gyilkosságra való felbujtás „nem állapítható 

meg". A vádlott megbánására figyelemmel enyhe büntetést kért. Nem 

szokványos a védőbeszéd bevezetője a másodfokú eljárásban: „Nehéz 

helyzetben vagyok, mert a vádlott a származásánál fogva ellenséges egyén. Az 

apja vitéz volt..." Majd ebből az alaphelyzetből kiindulva kísérelte meg a 

lehetetlent, bebizonyítani, hogy ez a konkrét esetben mégsem így igaz. 

Keményen küzdött a védence életéért, lépésről lépésre kimutatva: a vád nem 

tartható. Valószínűleg sejtette, hogy a küzdelem reménytelen. 

Gulyás Lajos védelmében is a halálos minősítést vitatta a védelem az első 
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fokú eljárásban, és ezt tette az eljárás fellebbezési szakaszában is, ahol felhozta 

Gulyás 1944-es nyilas internálását is. 

Dr. Varga Ernő védője jórész a vádlott népi származására helyezte a 

hangsúlyt. A fellebbezési tárgyaláson is ezt a nyomot követte, hangsúlyozva: 

védence „jót akart, de tévesen cselekedett". Kiváló érzékkel beszélt a védő 

Varga november 4-e utáni magatartásáról, kiemelve a fegyverek begyűjtését, az 

iskola elmenekülésének megakadályozását és a tanítás megindítását. A védelem 

- a politikai széljárás jóvoltából - voltaképpen sikeres volt. 

Kiss Antal védője vitatta a gyilkossági minősítést, de nem érintve az ölési 

szándékot, és kiemelte a vádlott szellemi fogyatékosságát. A fellebbezési 

tárgyaláson ugyancsak kifejtette, hogy a „premeditáció hiányzik". Weintráger 

László javára is a minősítést vitatta a védő (mind az államellenes bűntett, mind 

a gyilkosság tekintetében), és csak súlyos testi sértés bűntettének 

megállapítására látott alapot. A védekezés további eleme, hogy a terhére 

megállapított cselekvőségre Boros kényszerítette, életét veszélyeztető 

fenyegetéssel. Mindez siket fülekre talált. 

Szalai Ferenc védője a társadalomra veszélyesség felismerésének hiányára 

hivatkozott. A fellebbezési eljárásban kifejtette: „Nem fogta át cselekményének 

politikai jellegét" és „nem áll meg a gyilkosság, nincs meg az előre 

megfontoltság, a premeditáció... a vádlott egy elméjében beteg egyén..." 

Zsigmond Imre védője védence felmentését kérte a politikai cselekmény alól, 

a gyilkossági vádat pedig erős felindulásban elkövetett emberölésnek látta. A 

fellebbezési eljárásban hivatkozott a legfelsőbb bíróság gyakorlatára, amely 

szerint a cipővel történő megrúgásból nem lehet következtetni az ölési 

szándékra. 

Molnár Ferenc védője az állam elleni cselekmény alól felmentést kért, a 

gyilkosság helyett pedig halált okozó testi sértés megállapítását indítványozza, 

amelyet erős felindulásban követett el a vádlott. Az ölési szándék hiányát 

hangsúlyozta a fellebbezési tárgyaláson is. 

Kóródi Károly és Fekete István védője is hasonló álláspontra helyezkedett 

mindkét fokú bíróság előtt. 

Sipos Dezső védője vetette fel - igaz, alternatív formában - a »meghalt ember 

meggyalázása« bűntettének megállapítását. 

Annál több, amit a védők kértek, az adott körülmények között aligha volt 

elvárható önmaguk veszélyeztetése nélkül.  

Az ítéletek értékelése során csak a legalapvetőbb kérdésekre térünk ki. Az első 

fokú ítélet egyes részei inkább politikai pamfletbe, mint bírói ítéletbe illenek. 

Nem rejtette véka alá az ítélet, hogy mi a hatalom célja ezekkel a perekkel: 

„Ennek a büntető pernek az anyaga is minden vonatkozásban igazolja, hogy a 

Forradalmi Munkás Paraszt Kormány megalakulásától kezdve az egyedül 

lehetséges utat választotta kibontakozásra. Világosan bizonyítja ez a per, hogy a 

Magyar Szocialista Munkáspárt értékelése az 1956. évi október, november havi 
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eseményekkel kapcsolatban helyes volt és mindenben megfelel a valóságnak. A 

per anyagából tisztán lát-szik azoknak a rágalmaknak a valótlansága, amelyeket 

különösen írói körökből... terjesztettek az októberi események értékelésével és a 

Párt politikájával kapcsolatban... megállapítható, hogy az 1956-os év a 

népidemokratikus Magyarországon nemcsak bizonyos kormányzati, gazdasági 

és politikai hibák kijavításának megkezdésének éve volt, hanem egyben az elmúlt 

12 év alatt már régen levert és megdöntött magyar ellenforradalmi erők soha 

nem is-mert kedvező lehetősége az elvesztett »paradicsom« visszaszerzésére... a 

Győr megyei ellenforradalmi erők tevékenysége nyílt színrelépése akkorra volt 

időzítve, amikor Budapesten a Nagy Imre és csoportja pozíciója megszilárdult. 

A Győri Nemzeti Tanácsban a faltörő kos szerepét a Földes Gáborok 

játszották... akik a kommunista álarc mögött a tömegeket bekapcsolva előké-

szítették a talajt a reakciónak." 

E politikai koncepció jegyében másutt így fogalmazott Gyepes tanácselnök: „A 

Földes Gábor féle ún. kommunisták, a Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos féle 

»szocialisták« a külföldi imperializmussal karöltve - amellett, hogy 

megteremtették a zűrzavar légkörét - ezzel szoros összefüggésben gondoskodtak 

arról, hogy százezreket kergessenek a kilátástalan jövőbe, sűlyesszenek a 

kapitalizmus mocsarába. A per világosan mutatja, hogy kikre támaszkodtak 

Földes Gábor és társai. A Szalai, Zsigmond és Cziffrik féle gyilkosokra, akik 

méltó segítő társaik voltak a »nemzeti kommunizmus« vagy ahogyan Gulyás 

Lajos mondta, »a krisztusi szocializmus« ügyének. A per szereplőit nem lehet 

elválasztani egymástól." 

A bíróság pártpolitikai koncepció igazolására folytatott le büntető-pert, tehát 

nem volt sem pártatlan, sem elfogulatlan. 

1958. október 19-én Marosán György asztalára került egy feljegyzés az 

„ellenforradalmi ügyekről". A feljegyzés végkövetkeztetése: „Az 

ellenforradalmi perek anyagai minden vonatkozásban alátámasztják pártunk 

értékelését az ellenforradalomról." A valóságban épp ennek fordítottja igaz, 

hiszen „pártunk értékelése" határozta meg jó előre, mit tekint 

ellenforradalomnak, ellenforradalmi ügynek, sőt azt is, kik követték el és 

hogyan kell büntetni az egyes elkövetői kategóriákat. A Földes-per tehát nem 

más, mint az említett politikai koncepció megvalósítása, amelyhez a szerepeket a 

hatalom osztotta le. 

Az ítélet a bevezetőben „néhány jelentős kérdéssel" foglalkozik. Az első rész 

felrója Földes Gábornak, hogy „23-a előtt a beszervezettek között van', s hogy 

olyan megbeszéléseken vett részt, ahol „a korábban elkövetett hibák 

mikroszkopikus vizsgálata, azokban való vájkálás" volt a téma. 

A második részben Kéri Józseffel - aki 1953-ban „Nagy Imre titkára volt" - 

és Szigethy Attilával való kapcsolatával, a harmadik pont a tüntetések 

időzítésével, végül a negyedik az óvári laktanya lefegyverzésével foglalkozik, 

ezzel kapcsolatban „a nyugati beavatkozás lehetőségének szélesítését" rótta fel. 

Az ítélet indokolásának II. pontja a tényállás, amely kronológiai sorrendbe 
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szedi a bíróság által elfogadott tényállást. 

Az október 26-i események ítéleti tényleírása valójában a határőrlaktanyánál 

történt tömegmészárlás elkövetőinek adott menlevelet. A bíróság kifejtette, 

hogy a tömeg a laktanyába akart behatolni és azt elfoglalni. Ez a megállapítás 

ugyan ellentmond a tényeknek, de legalább megtudjuk, ki és miért lövetett. 

„Fekszi alezredes előtt a tömeg szándéka nem volt kétséges s tudva azt, hogy a 

laktanya alatt 8 vagon lőszer és robbanóanyag van, továbbá a nyugati határ 

biztosítását szolgáló operatív anyag, olyan parancsot adott, hogy minden 

körülmények között meg kell akadályozni, hogy a laktanya a tömeg kezére 

jusson, és ha más mód nincs, az egész laktanyát fel kell robbantani, de az ott 

lévő anyag nem kerülhet illetéktelenek kezébe." Ezt követően: „jelen perben azt 

megállapítani, hogy a lövöldözést ki kezdte, bizonyossággal nem lehet", és hogy 

közel 100 halott és sebesült maradt a helyszínen. Hangadókról ír, akik szították 

az egyébként is felkavart kedélyeket. A tényállás itt kapcsolja be Gulyás Lajost a 

történetbe azzal, hogy a határőrlaktanya lefegyverzését szorgalmazta, s ilyen 

értelemben szólt a néphez, valamint hogy a gyűlölt ÁVH-ról beszélt. 

Tihanyi Árpád tevékenységéről szólva rögzíti az ítélet, hogy Szigethy Attila 

tudtával mintegy 15, fegyveresekkel megrakott teherautó élén ment Óvárra. 

Szándékában a határőrség lefegyverzése állt. A tényállás ezután az Óváron 

történtekről beszél. Mellőzi a lelőtt gyermek megtalálását és az ennek nyomán 

kialakult tömeg-felháborodást. Ugyanakkor Földes Gábornak, Gulyás Lajosnak, 

valamint Tihanyi Árpádnak tulajdonítja, hogy beszédeik hatására bántalmazta a 

tömeg Vági Józsefet, akit Földes Gábor vitt a tanácsházára. A tényállásban 

szerepel az is, hogy Földes Gábort a tömegből megverték. Tényként állapítja 

meg az ítélet Gyenes György, Stefkó József és Máté Lajos bántalmazását, 

valamint Gulyás Lajos ama szándékát, hogy Levél lakosságát tüntetésre akarta 

vinni Óvárra. 

Tihanyi Árpád terhén szerepelt, hogy utasítást adott a nemzeti tanács 

újraalakítására és a kommunisták kizárására. Felrója a tényállás Gulyás 

Lajosnak, hogy megakadályozta Fekszi alezredest a tanácsházán lévő 

határőrtisztek megmentésében. Az október 27-i nap eseményeit rögzítő 

tényállásrész Tihanyi Árpádnak a győri forradalmi tanácsban mondott 

beszédéről ír: „Ennek a beszédnek a részletes tartalma nem ismeretes a bíróság 

előtt. Itt is megállapítható azonban, hogy a beszéd az akkori körülmények között 

mindenképpen a szenvedélyek felkorbácsolására, zűrzavar, fejetlenség keltésére 

volt alkalmas." Tényként fogadja el, hogy Fekete István vádlott a tömeg 

küldötteként követelte a „gyilkosok kiadását és fenyegetőztek, hogy az 

utcaköveket felszedve megtámadják a tanácsházát". Megállapítja a tényállás, 

hogy Vági József „a folyosón keresztül futva az egyik udvarra néző ablakon 

kivetette magát". A tömeg ezt észrevéve kivonszolta a tanácsháza elé, és itt 

ütötték, rúgták, taposták. Az ítélet nem foglal állást abban az alapvető kérdésben, 

hogy Vági a zuhanást követően élt-e vagy meghalt. Ugyanakkor Szalai Ferenc 

és Zsigmond Imre terhére megállapítja, hogy „Vági József határőrtiszt földön 
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fekvő testébe rugdalt. A rúgások a tisztet a fején érték." 

Ciffrik Lajos vádlott terhére rója, hogy mellbe rúgta a sértettet, Weintráger 

László pedig részt vett Stefkó József felakasztásában. Ciffrik Lajos további 

cselekvőségeként megállapítja, hogy a sértettet - aki fejjel lefelé lógott - 

többször megrúgta. 

A tényállás anyagát képezi, hogy Gulyás Lajos meghívást kapott a Hazafias 

Népfront által rendezett gyűlésre, ahol beszédet mondott,„tovább korbácsolta a 

szenvedélyeket... Felszólította a tanácsot, hogy mondjon le, helyette válasszanak 

ún. nemzeti tanácsot." Szó esett Gulyás Lajos október 30-i hegyeshalmi 

szereplésről, s hogy Gulyás Lajos a „szabadeurópa rádió[sic!] két munkatársa" 

részére „mint országgyűlési képviselő mutatkozott be", és felszólította a nyugati 

nagyhatalmakat, hogy küldjenek „fegyveres segítséget is" Magyarországnak. 

Ítéleti ténymegállapítás, hogy Gulyás Lajos november 4-e után a járási tanács 

végrehajtó bizottságának is tagja volt, és megbízólevelével ellenőrzést 

gyakorolt. A tényállás megállapítja, hogy „a vádlott szakált viselt, amit 

akkoriban a kormánnyal nyíltan szembehelyezkedő ellen-forradalmárok 

viseltek". (!) 

Tihanyi Árpádot érintően a tényállás megállapítja, hogy ismeret-len céllal 

október végén Budapestre utazott, majd november 2-án Klauz nevű ismerősével 

„Ausztriába ment s ezen útja alkalmával az amerikai követségen is megfordult, 

ahol KlauzzaI együtt tárgyaltak az amerikai követtel. A tárgyalás tartalma a 

bíróság előtt nem ismeretes." 

A tényállás Földes Gábor november 4-i utáni tevékenységét összegezve 

megállapítja: „Minden tevékenysége a Magyar Szocialista Munkáspárt és a 

Forradalmi Munkás Paraszt Kormány ellen irányult." Részletesen számba vette 

az ítélet a vagongyári szereplést, különös tekintettel a Tamási-vers előadására, 

továbbá: „Több ízben szórakozó-helyeken ellenforradalmi elemekkel összejött... 

Kádár János elvtársra lealacsonyító becsmérlő kifejezéseket használt... Attól 

sem riadt vissza, hogy zavart, felfordulást csináljon." (A színházban a Bánk Bán 

előadásának bemutatóján botrányt akart, a jegyeket a munkástanácsoknak akar-

ta átadni, „akik abban az időben meglehetős mereven többségükben kor-

mányellenes politikát vittek".) 

Varga Ernő terhére rótta a tényállás, hogy a városi párttitkár október 25-i 

intelmeivel nem törődött, október 26-án pedig megjelent a tanácsházán és 

„felháborodva követelte a felelősségrevonást". (Már - mint a sortűzért - 

szerzők.)  

A tényállá »megértő« Vargával: „felháborodása emberileg érthető volt" arra 

tekintettel, hogy „nem ismerte a lak-tanyánál történt tragédia körülményeit". A 

bíróság azért hű maradt ön-magához, a sortűzért a felelősség nem a lövető 

tiszteket, hanem a tüntetőket terheli. Ezt követően a tényállás - az 

ítéletszerkesztés nem éppen szerencsés fordulatával - visszakanyarodott a 

határőrök megöléséhez... 

Molnár Ferenc vádlott cselekvőségét a bíróság a Gyenes György sértett fejére 
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mért ütésben konkretizálta, amelyet a vádlott a kezében lévő kővel mért a 

sértettre. Olyan fontos kérdésre sincs válasz a tényállásban, mint a bántalmazás 

indítéka és az ütés ereje. A boncjegyző-könyv leírása szerint Gyenes György 

nem szenvedett koponyatörést. Ez azt is jelenti, hogy a kővel fejre mért ütés 

nem lehetett nagy erejű. Ebből viszont objektíve következik (s ez állandó bírói 

gyakorlat volt már 1957-ben is!), hogy a vádlott szándéka nem ölésre, ha-nem 

testi sértés okozására irányult. 

Kóródi Károly esetében az ítélet ugyancsak megállapította, hogy Gyenes 

Györgyöt bántalmazta: „Néhányszor megrúgta, majd segített a laktanyából 

kivonszolni a laktanyán kívül egy árokba." 

A Sipos Dezső cselekményét rögzítő tényállás szerint a vádlott - aki 

megtalálta öccsét a halottak között - a már meghalt Stefkó Józsefre ráütött, és a 

cipőt a halott hóna alá tette. 

Az ítélet IV. fejezete A bűnösség és a minősítés kérdései címet viseli. Földes 

Gábor, Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos cselekményeit a bíróság a népi 

demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének 

bűntettében és gyilkosságban való felbujtás bűntettében látta 

megállapíthatónak, a váddal egyezően. Kiemeli mind hármójuk esetében a 

„tanácsok felbomlására... a fegyveres erők felszámolására irányuló 

tevékenységüket. 

Földes Gábor esetében ezt országos jelentőségűvé nagyítja, tekintettel arra, 

hogy „az ellenforradalom egyik legjelentősebb jelentősebb góca Győrben volt. 

Győrben a megalakult nemzeti tanács »Dunántúli Nemzeti Tanáccsá« nőtte ki 

magát, befolyása alatt tartotta csaknem az egész Dunántúlt." 

Mindhárom vádlott terhére írja a minősítés „a nyugati határ megnyitását" is. 

Tihanyi Árpád esetében éppen erre tekintettel nem fogadta el a bíróság az 

enyhébb bűncselekmény megvalósulását, ha-nem a súlyosabb minősítés mellett 

döntött. Gulyás Lajos esetében pedig a Szabad Európa Rádiónak adott 

nyilatkozatát értékelte úgy, hogy „csak összes tevékenységét egymással és az 

országos eseményekkel összefüggésben lehet vizsgálni". Ehhez képest lett 

Gulyás Lajos a „Mosonmagyaróvári és környéki területen az ellenforradalmi 

erők egyik vezetőjévé..." 

Földes Gábor, Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos esetében a megállapított állam 

elleni bűntett megvalósulásához szükséges szándék indokolásánál a bíróság 

hangsúlyozza a per alapkoncepcióját: „Földes Gábornak az államrend 

megdöntésére irányuló szándéka a bíróság megállapítása szerint nem a 

kapitalista rend visszaállításának akarásából keletkezett. Az ő szándéka a 

karrierizmusból, a Szovjetunió elleni gyűlöletből, nacionalista beállítottságából 

táplálkozott. Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos szándéka a szocialista rend iránti 

gyűlöletből, a kapitalista rend visszaállításának lehetőségéből táplálkozott." 

Sajátos az a mód, ahogy a bíróság eljutott a gyilkosságra való fel-bujtás 

megállapításához. „A laktanya lefegyverzésével, a fegyvereknek a tömeg kezére 

való juttatásával tudatuk [mármint Földes, Tihanyi és Gulyás vádlottak tudata - 
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K. F.] át kellett, hogy fogja a lincselés lehetőségét... Ha nem is volt kifejezett 

szándékuk, hogy a határőrtiszteket a tömeggel kivégeztessék, de szándékuk 

mindenképpen eshetőleges volt..." A „kifejezett szándék" nem jogi terminológia, 

s csaknem bizonyos, hogy a büntetőjogban kissé alulképzett tanácselnök az 

egyenes szándék fogalmát helyettesítette saját szavaival. A bíróság tehát 

Tihanyi és Gulyás esetén a tényállásból olyen következtetés vont le, hogy az 

ÁVH sortüzén felháborodott tömeg előtt elmondott beszédek közvetlen kapcso-

latban voltak az alapcselekményekkel. Az első fokú bíróság következtetését - 

mint látni fogjuk - nem osztotta a fellebbezési tanács sem, mint arról a 

másodfokú ítélet ismertetésénél szólunk. 

Varga Ernő cselekvőségét a bíróság a népi demokratikus állam-rend 

megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvételnek minősítette: 

„Nem kívánta ugyan az államrend megdöntését, de mindenesetre a megdöntés 

lehetőségébe belenyugodva cselekedett... Szándékát kispolgári beállítottsága, 

mérhetetlen karrierizmusa táplálta." 

Kiss Antal, Weintráger László, Szalai Ferenc, Cziffrik Lajos és Zsigmond 

Incre cselekményeinek gyilkosságként, továbbá a népi demokratikus államrend 

megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntetteként 

történt értékelésével a bíróság olyan minősítések mellett foglalt állást, amelyek 

tényállási elemei csupán a rendelkezésre álló adatok durva eltorzításával, 

iratellenes megállapításokkal és elemi jogelvek megsértésével voltak csak 

kivitelezhetők. Idézzünk például Szalai vallomásából: „Megnézzük Óváron, 

hogy akasszák az ÁVO-sokat." „ A megyei bíróság megítélése szerint nem teszi 

vitássá, hogy ölési szándékkal indultak el. Továbbá Ciffrik és Zsigmond 

vádlottak vallomásából - „dicsekvése a cselekmény után a cselekmény előtti 

szándék meglétét igazolja" -- jutott ilyen következtetésekre a bíróság, s ezen túl 

nincs több érve. 
Legalább ilyen gyenge lábon áll az erős felindulásban elkövetettség 

elvetésének indokolása is: „...Bizonyos felindultság mind az öt vádlottnál meg 
lehetett... Mosonmagyaróvári viszonylatban az általános izgalmi állapothoz 
kétségtelenül fokozó hatással volt a határőr laktanyánál lezajlott események 
[sic!]. Ennek azonban semmiképpen sem lehetett olyan hatása, amely a 
megfontoltságot kizárná, mert akkor elsősorban az elhalt személyek 
hozzátartozói lincseltek volna..." 

A bíróság nem akarta megkísérelni annak tisztázását, hogy az öt vádlottra 

ténylegesen milyen lelki hatást gyakorolt a halottak és se-besültek látványa és a 

szállításukban való részvétel. Ami a szóbanforgó öt vádlott államellenes 

bűncselekményének indokolását illeti az ugyancsak mellőzi az egyéniesítést, és 

merőben ideológiai hipotézist tartalmaz: „A vádlottak nem Vági Józsefet illetve 

Stefkó Józsefet akarták megölni, hanem szándékuk ÁVH -s tisztek megölésére 

irányult. Ez adja cselekményüknek politikai tartalmát is. A vádlottak tisztában 

voltak azzal, hogy az országban milyen események zajlanak le. Ismerik azokat az 

ellenforradalmi követeléseket, amelyek akkor közszájon vannak [sic!] Így 

hallják a követelést, hogy ki az oroszokkal az országból, le a kommunistákkal, le 
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az ÁVH-val. Tudják, hogy ezek a követelések mit jelentenek, tisztában vannak 

azzal, hogy államrendszerünk vezető ereje a párt és belső biztonságunk tartó 

pillére az államvédelmi hatóság volt." 

Az utóbbi mondattal leginkább a karhatalommá átöltöztetett ÁVH-ra 

támaszkodó Kádár-kormány és hatalmi apparátusa volt tisztában. A vádlottak 

legfeljebb azt tudták, hogy az ÁVH fegyvertelen emberek tömegét gyilkolta 

meg. 

Molnár Ferenc és Kóródi Károly cselekményénél a bíróság - valójában saját 

álláspontjának ellentmondva - szándékos emberölés bűntettét állapította meg, a 

vádtól eltérően. A bíróság Molnár Ferencnél a premeditációt azzal zárta ki, 

hogy a sortűznél jelen volt, „előtte, körülötte estek el, és sebesültek meg 

emberek". Az indokolás azt is 

megállapította, hogy a vádlott szándéka (Gyenes György laktanya-udvaron 

történt bántalmazásakor) ölésre irányult. A bíróság álláspontja hasonló Kóródi 

Károly esetében is. Mindkét vádlottnál mellőzte ugyanakkor az állam elleni 

bűncselekmény (tevékeny részvétel) megállapítását, mert „sem a cselekmény 

előtt, sem a cselekmény után magatartásukban ellenséges megnyilvánulás, sem 

származásuk, osztályhelyzetük nem ellenséges... Cselekményüket a tragédia 

tudatában s azon való felindulásukban hajtották végre." Valójában nincs 

logikus magyarázat arra, hogy e két vádlott részesült kedvezőbb elbírálásban a 

szándék és az erős felindulás értékelésénél. 

Fekete Istvánt a bíróság népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 

mozgalomban való tevékeny részvétel bűntettében marasztalta el: 

„Magatartása egyebekben semmiben sem különbözik a gyilkosok 

magatartásától, szándéka is azonos volt azokéval." Arról, hogy ez a gyilkos 

szándék miként hozható közös nevezőre Fekete István cselekedetével, amellyel 

Máté főhadnagy védelmére kelt, sőt aktívan közreműködött élete 

megmentésében, az ítélet nem tett említést. 

A legenyhébb minősítést Sipos Dezső vádlott tekintetében alkalmazta a 

bíróság. Őt izgatásban találta bűnösnek a bíróság, mert az a tény, hogy „a 

meghalt ÁVH s tiszt [Stefkó József - szerzők] holttestét bántalmazta a 

nyilvánosság előtt... az Államvédelmi Hatóság elleni gyűlölet felkeltésére, 

izgatásra alkalmas." A bíróság az öccsét elvesztett Sipos Dezsőt 6 hónapi 

börtönre ítélte. Az ítélet vele szemben az első fokú eljárásban jogerőre 

emelkedett. 

A büntetések 

»A büntetés kiszabásáról« című ítéleti fejezet majd három oldalon keresztül 

részletezi, hogy a per anyaga mi mindenben „igazolja" a kormány és az 

MSZMP politikai megítélését 1956 forradalmával kapcsolatban. Földes Gábor, 

Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos halálbüntetésének valódi indoka a forradalom 

menetében való vezető tevékenységnek minősített magatartása volt, amelyet 
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Földes Gábor „kommunista jelmezbe öltözve", Tihanyi Árpád osztályidegen, 

Gulyás Lajos pedig "lelkipásztori befolyását felhasználva" követett el. 

Varga Ernő büntetése 7 év börtön és mellékbüntetések. Az ítélet a büntetés 

mértékét Varga Ernő november 4-e után tanúsított, a konszolidáció érdekében 

végzett tevékenységével indokolta. 

Kiss Ernő életfogytig tartó börtönbüntetést és mellékbüntetéseket kapott. Az 

indokolás valójában semmitmondó_ 

A Weintráger Lászlóval szemben kiszabott halálbüntetés és a teljes 

vagyonelkobzás 16 soros indokolása (!) súlyosítóként a sértetthez fűződő 

barátságot említi ugyan, de hallgat arról a fenyegetettségről, amely a vádlott 

ellen irányult, s amelynek valós mértékét a bíróság nem tisztázta. 

Szalai Ferenc életfogytig tartó börtönre és mellékbüntetésekre szóló ítéleténél 

korlátozott mértékű beszámíthatóságát vették figyelem-be. Valójában az 

enyhítő szakasz formális alkalmazásával, ugyanis csupán egyetlen enyhítési 

fokozatot alkalmazott a korlátlan enyhítés helyett. 

Cziffrik Lajos halálbüntetése és a mellékbüntetések indokolása 7 

semmitmondó sort (!) érdemelt az ítéletben. 

Zsigmond Imre halálbüntetése és a mellékbüntetés indokai között 

nyomatékkal említi az indokolás, hogy „kérkedik az elkövetés után a 

cselekményével ". 

Molnár Ferenc 5 év börtönbüntetését és a mellékbüntetést a bíróság - mint 

igen enyhe büntetést - azért látta alkalmazhatónak, mert „cselekménye 

elkövetésében nagyban befolyásolta az az izgalmi állapot, amelybe a 

cselekmények következtében került, különösen a tömeghangulat, amely a 

győriek megjelenésével bosszúálló hisztériás hangulattá fajult". Ez az indokolás 

is tudatos torzítás. Célja, hogy a „győriek" megjelenését előtérbe állítva 

elterelje a figyelmet a megtalált agyonlőtt gyermek indulatokat kiváltó 

mozzanatáról. 

Kóródi Károly 7 év börtönbüntetést és mellékbüntetést kapott. 
Fekete István büntetése - a „szószólásért" - 2 év börtön. Mert „minden 

hasonló tevékenység alkalmas volt az egyébként is izzó tömeghangulatot to-
vábbfokozni ". 

Sipos Dezső esetében a bíróság, mint rendes bíróság járt el, miután 

cselekményét csupán izgatás bűntettének minősítették. 6 hónapi börtönt és 

mellékbüntetést kapott az az ember, akinek nem szabadott volna felháborodni 

azon, hogy a fegyvertelen tüntetésben részt vevő öccsét agyonlőtték. Az ítélet 

nyomban - mert senki sem fellebbezte meg Sipossal szemben - jogerőre 

emelkedett. 

Valamennyi vádlott védője - Sipos Dezső kivételével - a vádlottak javára 

fellebbezett. A vádlottak - kivéve Földes Gábort, aki a halálos ítéletet tudomásul 

vette - csatlakoztak védőjükhöz. Megjegyezzük, hogy egyedül Földes Gábor 

védője merészelte sérelmezni a bűnösség megállapítását is! 
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A másodfokú ítélet 

A katonai ügyész perbeszédében osztotta azt a védelmi álláspontot, hogy Földes 

Gábor, Tihanyi Árpád, Gulyás Lajos felbujtóként nem követték el a gyilkosság 

bűntettét. Ugyanakkor támadta az elsőfokú ítélet álláspontját a határőrtisztek 

bántalmazásában részt vett azon vádlottak esetében is, akik terhére az első fokú 

bíróság nem állapított meg államellenes büntettet, valamint gyilkossági 

szándékot. A legfontosabb politikai hangsúly a vádlottak november 4-e utáni 

maga-tartására esett. 

Földes Gábor esetében az indokolás nem hagyott kétséget az iránt, hogy a 

halálos ítéletet a november 4-e utáni magatartása miatt szabták ki. „Amikor 

november 4-én a felszabadító szovjet csapatok bevonultak Győrbe, akkor 

nemcsak Győr becsületes dolgozóit szabadították fel, hanem az I. r. vádlottat is, 

akit az ellenforradalom, miután a saját céljaira kellően felhasznált, egyszerűen 

félreállított. Ennek ellenére a vádlott november 4-e után újból az 

ellenforradalom szekértolójává válik és hónapokon keresztül minden 

igyekezetével, minden tudásával és energiájával azon van, hogy az általa nagyra 

tartott »forradalmi szellemet« ébrentartsa azzal a céllal, hogy a kormány 

erőfeszítéseit gyengítse és az ellenforradalmi erők felülkerekedését elősegítse." 

Tihanyi Árpád terhére megállapítja a másodfokú tanács a hazaárulás 

bűntettét, arra alapozva, hogy Tihanyi Ausztriában az amerikai 

követségen járt. „Kérelme az amerikaiak felé gazdasági és politikai 

segítség kérésére irányult. Nyilvánvaló, hogy ebben az időszakban a 

politikai segítség kérése egy nyugati imperialista hatalom hivatalos 

képviselőjétől olyan kényszerintézkedés fogalmát meríti ki, ami... 

hazaárulás bűntettének tényálladéki eleme." Továbbá a „győri nemzeti 

tanács nevében a városi nemzeti bizottságot újra választatta, melynek 

következtében a bizottságból valamennyi baloldali beállítottságú 

személyt kitették, tevőlegesen közreműködött abban is, hogy Fekszi 

alezredes a letartóztatott határőr tiszteket nem tudta magával vinni.. Az 

ellenforradalmat dicsőítette..." Miután része volt a határ megnyitásában, 

a halálbüntetést helybenhagyták. 

Gulyás Lajos terhére ugyancsak hazaárulást állapított meg a má-

sodfokú bíróság a Szabad Európa Rádiónak adott interjúért: „A rádió 

munkatársain keresztül a nyugati imperialista hatalmakhoz fordult abból 

a célból, hogy fegyveresen avatkozzanak bele az ellenforradalmárok 

érdekében a magyarországi eseményekbe..." Noha a gyilkossági 

felbujtás vádja elesett, az első fokon megállapított tényállás a 

halálbüntetés helybenhagyását eredményezte. 

Dr. Varga Ernő esetében a másodfokú bíróság a maga módján kö-

vetkezetesen alkalmazta a november 4-e utáni magatartásra vonatkozó 

politikai doktrínát. Megakadályozta az iskola „Nyugatra történő 

áttelepítését és minden igyekezetével azon volt, hogy a főiskolán a 
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tanítást minél előbb beindítsák". Ennek köszönhetően Varga Ernő 

büntetéseit lényegesen csökkentette: 4 év börtönre és 3 év közügyektől 

eltiltásra. 

A gyilkossági váddal kapcsolatban a másodfokú katonai különtanács 

éppen olyan könnyedén dobta sutba a legfontosabb alapelveket, mint az 

első fokú bíróság. A különbség az, hogy a másodfokú tanács 

indokolásában úgy hamisítja meg az orvosok megállapításait, hogy az ne 

tűnjön »bizonytalan fénynek«. „A rendelkezésre álló adatokból kitűnik, 

hogy a sértett földre esése után nyomban megtámadták és a tömeg 

pillanatok alatt végzett vele. Ebből kitűnik az, hogy Vági József minden 

körülmények között még olyan állapotban volt, amikor a halál nem állott 

be, tehát a vádlott is olyan személyt bántalmazott, aki halottnak nem volt 

tekinthető." Ez a megállapítás egyedül az 1957. február 6-án, tehát a 

boncolást megelőzően keletkezett rendőri jelentésben szerepel. Az 

elfogadott tényállás mégis alaptalan feltételezés marad, mert az eljárás 

egyetlen szakaszában sem sikerült bizonyítani, hogy a bántalmazásban 

részt vett vádlottaknál „már a cselekmény elkövetése előtt kialakult az a 

határozott szándék, hogy a kezükbe kerülő határőrtiszteket nemcsak 

bántalmazni fogják, hanem minden lehető eszközzel és módon az életüket 

is kioltják". 

Kiss Antal életfogytig tartó börtönbüntetését - helyt adva az ügyészi 

fellebbezésnek - a másodfokú bíróság halálbüntetésre súlyosította. 

Weintráger László halálos ítélete helybenhagyatott. A másodfokú bíróság sem 

volt kíváncsi arra, hogy kényszer vagy fenyegetés befolyásolta-e a vádlottat. 

Szalai Ferenc, Cziffrik Lajos és Zsigmond Imre büntetéseit - Szalai 

életfogytiglan, Cziffrik és Zsigmond halál - jogerőre emelte a másodfokú 

bíróság. 

Molnár Ferenc és Kóródi Mihály terhére a katonai különtanács megállapította 

a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való 

tevékeny részvétel bűntettét is (elvetve ezzel az első fokú bíróságnak e 

vádlottakkal kapcsolatos enyhébb mi-nősítését). Igen sajátos itt is a bíróság 

okfejtése: „A Legfelsőbb Bíróság sincs meggyőződve arról, hogy a vádlottak 

ellenforradalmi célzattal hajtották volna végre ölési cselekményüket, azonban 

bűnös magatartásuk objektíve az ellenforradalom ügyét szolgálta és ezt tudatuk 

is teljes mértékben átfogta." Molnár börtönbüntetését 10 év börtönre, Kóródi 

büntetését pedig 12 év börtönre emelték. 

Fekete István 2 éves börtönbüntetését helybenhagyta a fellebbezési fórum. 

Ennek indoka, hogy „a XII. r. vádlott Máté főhadnagy védelmére kelt és 

közreműködött megmentésében... November 4.-e után hatékonyan közreműködött 

a rend helyreállításában." 

Az eddigiekből kiderül, hogy a Földes Gábor és társai ellen indított 

büntetőeljárás minden ízében magán viseli a koncepciós megtorló perek 

valamennyi ismérvét. Kétségtelen tény, hogy egyetlen jogállamban sem 
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megengedett, hogy tömeg-felháborodás szolgáltasson igazságot. Ezért egy 

független bíróság jogállami keretek között is nyilván rosszallását fejezte volna 

ki. Minden bizonnyal irányadó e kérdésében Nagy Imre értékítélete:  

„Nem lehet helyeselni, sőt el kell ítélni az önkényes terrorcselekedeteket még 

akkor is, ha azt jogos ellenszenv is szüli. Mi sem helyeseltük és fel is léptünk 

ellene, de fel kell vetni a kérdést, miért fasiszta fehér-terror a felbőszült nép 

leszámolása azokkal a banditákkal, akik a kommunisták és nem kommunisták 

százait és ezreit kínozták halálra a legbrutálisabb, a hitleri fasizmust 

megszégyenítő válogatott kínzásokkal? Mert ezek ellen irányultak a 

terrorcselekmények." 

Hasonlóan vélekedett ezekről a kétségbeesés szülte drámákról a magyar 

társadalom többsége is, miként ez Faludy György - a közismert humanista, 

Recsket is megjárt költő - verséből is kitűnik: 

„Az ávó fogdmegjeiből néhányat 

felhúztak. Ezt még velem együtt nézted 

 a Körúton. »Népharag«, koncedáltad. 

Hosszú távon, mondjad, miben reménykedsz?" 

Nagy Imre megállapítása és Faludy versbe foglalt életérzése százszorosan 

igaz a mosonmagyaróvári sortűz ártatlan halottait kocsikra rakó és sebesültjeit 

segítő vádlottak esetében, akiknek a tragédia óráiban nem a gyilkosságra 

parancsot adó hatalom érdekeinek és tisztjeinek védelme, hanem a 

meggyalázott nép fájdalma irányította végzetes tetteiket. 

A halálos ítélet tehát - amelyet Kiss Antal és Zsigmond Imre esetében 1957. 

december 31-én, Cziffrik Lajos és Weintráger László esetében pedig 1958. 

január 15-én végrehajtottak - igazságtalan és erkölcstelen volt. 

A kizárólag politikai bűncselekményekben elmarasztalt vádlottak közül 

Gulyás Lajost és Tihanyi Árpádot 1957. december 31-én, Földes Gábort pedig 

1958. január 15-én végezték ki a győri börtön udvarán. Földi maradványaik 

hosszú időn keresztül jeltelen sírban feküdtek, s csak hosszú évtizedek, a 

diktatúra elmúltával kaphattak emberhez méltó végső nyughelyet. 

Az 1956-os forradalom leverése utáni megtorlás vérbíráinak és közel 400 

kivégzett áldozatuknak máig folyó nagy történelmi perében a végső ítéletet 

éppúgy az utókor hozza meg, mint ahogyan az 1848/49-es megtorlás után 

történt. Mindannyiukra érvényesek az agg Kossuth Lajos Turinban 

viaszhengeren megörökített mondatai:  

„A világ bírája, a történelem fog-e kérdésre felelni. Legyenek a szent emlékű 

vértanúk megáldottak poraikban, szellemikben, a honszabadság- Istennek leg-

jobb áldásaival az örökkévalóságon keresztül." 

 

A perek pedig folytatódtak a forradalom résztvevői ellen. Évtizedek múltán 
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ezekről elemző kötetek jelentek meg: a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi 

Bizottság elnökének, dr. Brusznyai Árpád és társai peréről (Kahler Frigyes: A 

Brusznyai - per. Kairosz, 1989), jobbágyi Gábor: Ez itt a vértanúk vére című 

kötete (Kairosz, 1989) öt pert elemzett. M. Kiss Sándor: Olvasókönyv 

(Forradalom Somogyban-1956) című (Püski, 1997.) dr. Lexla László perét 

ismertette. 

Miben hasonlatosak ezek a perek? Mezey Barna jogtörténész a Brusznyai -

perrel kapcsolatban párhuzamot vont az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc megtorlása és az 1956-os forradalom és szabadságharc 

megtorlása között. Rámutatott: „Hihetetlen a politikai párhuzam, a történeti 

párhuzam, azaz a perekben alkalmazott párhuzam is. Ez a párhuzamosság 

kínálja a modellkeresést, ami arra ad választ, hogy végső soron hogyan 

működik a megtorló apparátus, hogyan működik a megsértett politika és 

hogyan vesz elégtételt. Úgy gondolom, hogy Brusznyai Árpád perében egy 

olyan eljárást ismerhettünk meg, amelynek... időtlen szerkezete van." 

Valójában a perek egyazon forgatókönyv szerint készültek, mi-közben 

mindenki sorsát előre eldöntötte a mindenható párt. 

Hiányos lenne azonban a jogi megtorlás bemutatása, ha nem szólnánk 

azokról a dokumentumokról, amelyek a barikád másik oldalán részt vevő 

személyekről szólnak. Ilyen dokumentum, igaz, nem sok van, mert nem 

mindennapi az „osztályharcos egyének" ellen hozott jogerős bírói ítélet. Így 

például az Ipolyba lőtt forradalmárok vagy számos gyilkosság esetében még 

csak vizsgálat sem folyt. 

A MÁSIK OLDAL 

Létezik azonban „pufajkás ítélet" is. Senki se gondoljon kemény, „igazi" 

büntetőítéletre. Emberhalált okozó súlyos bántalmazásért nevetséges a 7, a 6 és 

5 hónapi felfüggesztett börtön. Mégis tanulságos az ügy, amelyet a Debreceni 

Katonai Bíróság karhatalmisták ellen folytatott 1957-ben. 

Önmagában véve nem mindennapi, hogy nyilvános tárgyaláson bizonyítást 

vettek fel és ítéletet hirdettek karhatalmisták ellen (meglátjuk, nem ok nélkül 

történt). Az elmarasztalás ténye sem szokványos, hogy bűnösnek nyilvánítottak 

négy karhatalmistát, majd tényállásként megállapították: az „ellenforradalmi 

magatartás" abban állt, hogy a sértett a tsz-ből hazavitte erőszakkal elvett 

fogatát. 

Lám, lám, mondhatnák: mégis létezett egyfajta „törvényesség', ha a négy 

karhatalmistát egyáltalán felelősségre vonta a katonai bíróság. Ha 

elolvassuk az ítélet indokolását, néhány figyelemre méltó momentum 

nyomban szembetűnik. Először is megismerkedünk a vádlottakkal, akik 

„osztályharcosan" látták el feladatukat, akik „agrárproletár szülők 

gyermekei", akik „munkáscsaládból" vagy „agrárproletár családból 
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származnak", s velük szemben a sértett: „osztályhelyzetére nézve a még 

meglévő kizsákmányoló réteghez tartozik, kulák származásúnak volt 

nyilvánítva... sorozatosan izgatott a téesz további fenntartása ellen", s 

leginkább: hazavitte a fogatát. 

Eddig az 1950-es évek jól ismert osztálybíráskodása és ennek fra-

zeológiája. De miért? Hiszen annyian haltak meg, s nem volt ügyészi 

vizsgálat és bírósági tárgyalás sem a katonai bíróságon. Mi értelme van egy 

olyan ítéletnek, ahol emberhalálért kezdő tyúktolvajokat sújtó büntetés 

születik? Választ ad erre az ítélet. A vád eredetileg hivatali hatalommal való 

visszaélés is volt. 

De mit mond erre a jogerős bírói ítélet? Nem kevesebbet, mint-hogy nem 

követtek el ilyen bűntettet a vádlottak (hiába verték halálra Gál Lajos 

„polgári egyént"), hiszen „könyörtelenül kellett fellépni belső 

karhatalmunknak az adott időszakban, ha az évtizedes proletárhatalmon 

alapuló vívmányainkat meg akarták védeni". Nos, tehát az 

„osztályellenség" halálra verése nem hivatali hatalommal való visszaélés. 

Kell-e büntetni egyáltalán a halálos kimenetelű bántalmazást, teszi fel a 

kérdést a hadbíró tollával a hatalom. Sajátos a válasz: „Ehhez kell tudni azt, 

hogy ezekkel tudniillik, az „ellenforradalmárokkal" szemben a tettlegesség 

megengedhető volt az adott időszakban". Ennek indoka az ítélet meghozói 

szerint az, hogy a kommunistákkal szemben százszor kegyetlenebbül léptek 

fel az osztályellenesség tagjai. (Ne elmélkedjünk itt a kollektív bűnösség, 

kollektív megtorlás kérdésén, nem érdemes, de arról igenis szólni kell, hogy 

a bosszú nyílt kifejezése e néhány sor. Mindegy, hogy kin, de meg kell 

torolni az „osztálysérelmeket" az „osztályellenségen". ) Ha úgymond 

„megengedett" volt a tettlegesség, akkor miért áll a bűnösség a többek 

bántalmazásából eredő, halált okozó súlyos testi sértésben? Nos, az ítélet itt 

valóban következetlen. Mert mi is a bűncselekmény a büntető törvénykönyv 

szerint? Olyan, társadalomra veszélyes, jogellenes cselekmény, amire a 

törvény büntetést ír elő. Az ítélet szerint a vádlottak cselekményének 

„veszélyessége, azokat az adott időszakban vizsgálva nem mondható 

nagynak" - de, mint kiderül, nem azért veszélyes e cselekmény a 

társadalomra, mert halálra vertek egy embert! Egyedül abban áll a vádlottak 

cselekményének a közéletre káros volta, hogy a beállt súlyos eredmény a 

dolgozók többsége előtt - azok politikai fejletlenségénél és kellő hozzá nem 

értésénél fogva - nem keltettek jó érzéseket a népi hatalmat megszilárdítani 

kívánó belső karhatalom iránt. 

Világos beszéd: halálra verni valakit nem bűnös dolog. Ez » osztályharcos 

magatartás« de ha kiderül, az bűn, mert rontja a karhatalom iránti szimpátiát, 

hiszen a nép »fejletlen«, és képes a gyilkosságot bűnnek felróni! Ezért, az 

óvatlanság miatt, tehát büntetést érdemel a karhatalmista (ha nem is súlyosat). S 

mindezt ki kell nyilvánosan hirdetni, hogy okuljon a »fejletlen« nép: botozhat 

vagy akár ölhet is a karhatalom (csak ne derüljön ki). Az ítéletben foglaltak 
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felérnek egy életveszélyes fenyegetéssel (gondoljunk csak Marosán szállóigévé 

vált, hírhedt kirohanására, hogy tudniillik ezután nem tárgyalunk, hanem 

lövünk). Ezzel eljutottunk a„»rejtély" megfejtéséhez: az ítélet meghozatalának 

valóságos indoka nem más, mint bírói emelvényről kimondott fenyegetés, 

a„»fortélyos félelem« kelléktárából. Mit is mond a katonai bíróság az ítélet 

indokolásában? 
„A megtartott tárgyalás adataira figyelemmel a bíróság a vádlottak személyi 

körülményeit és bűncselekményük tényállását az alábbiak szerint állapította meg 
és vette bizonyítottnak: 

I. Pócsi Imre alhadnagy vádlott agrárproletár családból származik, a 
felszabadulás előtt apja napszámos munkából élt. Terhelt iskoláit elvégezve se-
gédmunkásként dolgozott. 1948-tól 1953-ig honvéd tisztként teljesített szol-
gálatot, ekkor mint alhadnagyot szerelték le. Későbbiekben a berettyóújfalui 
járási tanácsnál mint büntetőbíró dolgozott, majd a községi tanács vb. titkára 
lett. 1956. november 26-tól önkéntes jelentkezés alapján a belső karhatalomnál 
teljesített szolgálatot. Munkáját az ellenforradalom után kiválóan végezte, 
parancsnoka véleménye szerint osztályharcosan látta el feladatát. Jelenleg már 
nem teljesített szolgálatot a karhatalomnál, mivel az egység feloszlott. 

II. Kristóf Gábor alhadnagy vádlott agrárproletár szülők gyermeke, apja a 
felszabadulás előtt gazd.[asági] cseléd volt. Ekkor 7 hold juttatott földet kaptak, 
melyen egyénileg gazdálkodtak, majd 1953-ban földjükkel az állami gazdaságba 
léptek be. Az utóbbi időben vádlott a berettyóújfalui állami gazdaságban 
dolgozott mint munkás. 1956. november 26-tól a járási karhatalmi 
parancsnokságon tett szolgálatot, ahol feladatát parancsnoka jellemzése szerint 
jól látta el. 

III. Mayer Barna hadnagy vádlott munkás családból származik, apja szo-
bafestő segéd volt. 1951-ben tiszti iskolát végzett, majd különböző alakulatoknál 
teljesített szolgálatot mint politikai helyettes. 1957. január 1-tót a be-
rettyóújfalui járási karhatalomnál látta el feladatát. Elöljárója véleménye 
szerint jól látta el munkáját. 

IV. Oláh Sándor honvéd vádlott osztályhelyzetére nézve agrárproletár 
családból származik, apja 100%-os hadirokkant. Honvédséghez való bevonu-
lása előtt mint péksegéd dolgozott. Nevezett 1955. november 14-tót teljesít 
tényleges kat. szolgálatot. Az ellenforradalmi események után a berettyóújfalui 
járási karhatalom parancsnoksághoz lett vezényelve. 

A berettyóújfalui járási pártbizottság értesült arról, hogy Nagyrábé községben 
ellenséges szándékú helyi lakosok a termelőszövetkezet ellen lázítanak. Emiatt 
intézkedés történt, a berettyóújfalui járási karhatalmi pság [parancsnokság] 
felé, hogy az ügyben a kellő intézkedést tegyék meg. 1957. február 5.-én az esti 
órákban Kiss Ferenc fhdgy. a belső karhatalmi egység parancsnoka utasítást 
adott I. Pócsi alhdgy.[alhadnagy] vádlottnak, hogy egy 6 fős részleggel együtt, 
induljon útba Nagyrábé községbe és a szövetkezeti mozgalom ellen izgató 
egyéneket vonja felelősségre. A faluba érve I. vádlott értesült arról, hogy a 
bűncselekményt elkövető egyik személy Gál Lajos polgári egyén, a másik pedig 
Sólyom Imre. Ezt követően I. Pöcsi alhdgy. vádlott utasította Kristóf Gábor 
alhdgy-ot és Mayer Barna hdgy-ot,[hadnagyot] hogy Gál Lajost állítsák elő a 
községi tanácshoz, és hasonló feladat ellátására kapott utasítást Sólyom Imre 
előállítására Papp József alhdgy. és Oláh Sándor honv. Az utóbbi intézkedés 
történt meg hamarabb, így először Sólyom Imre p. [polgári]  egyént állították 
elő a tanácshoz. Itt, I. vádlott a tanácstitkári szobában kérdést intézett S. 
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polg.[polgári] egyénhez, hogy miért gátolja tsz-ek újjáalakítását, majd mivel az 
tagadólag válaszolt, ezért őt több alkalommal arculütötte, majd a nála lévő 
gumibottal is ütlegelni kezdte. Ez alkalommal a bántalmazásnál vádlottak közül 
Oláh Sándor honv. jelen volt, majd a későbbiekben a feladatukból visszatérő 
másik két vádlott is megjelent a helyiségben. I. vádlott társai kisebb mértékben 
szintén bántalmazták Sólyom polg. egyént, majd ezt követően az egyik szobába 
zárták be. A történtek után Gál Lajos p. egyént vezették a tanács titkári irodába. 
Itt I. vádlott Gál Lajos p. egyént gumibotjával ütlegelni kezdte, majd a jelenlévő 
többi három vádlott szintén megkezdte Gál Lajos ütlegelését. III. Mayer hadgy. 
vádlott derékszíjával ütötte a polg. egyént és hozzá hasonlóan a többiek is 
hosszabb időn keresztül folytatták a bántalmazást. Az elszenvedett ütések 
következtében a polg. egyén vérezni kezdett és megállapíthatóan lábszárcsontja 
is eltört. Miután I. vádlott és társai a tettlegességet megelégelték, behívatták 
Sólyom p. egyént, hogy a magával tehetetlen és elmenni nem tudó Gál Lajost 
valamiképpen szállítsa haza, a vérnyomokat pedig mossa fel, tüntesse el. A 
feladatot S. Imre polg. egyén ellátta és társát, Gál Lajost, az utcára vitte ki, 
majd hozzátartozóit értesítette és a hazaszállítás megtörtént. A következő napon 
Gál polg. egyént a berettyóújfalui járási kórházba vitték. Orvosilag a sérültön 
segíteni már nem lehetett, az orvosszakértő véleménye szerint a bántalmazás 
következtében sokkos állapot lépett fel, amely a szív működését nagyban 
gyengítette, és a sérülések is annyira kiterjedtek és súlyosak voltak, hogy a 
gondos és szakszerű orvosi gyógykezelés sem tudta a halálos kimenetelt 
megakadályozni. Az eljáró tanács megállapította, hogy Gál Lajos p. egyén 
osztályhelyzetére nézve a még meglévő kizsákmányoló réteghez tartozott, kulák 
származásúnak volt nyilvántartva. Ellenforradalom leverése után polgári 
lakhelyén, Nagyrábé községben sorozatosan izgatott a tsz. további fenntartása 
ellen, azt köztudomásúan megkárosította, a tagság beleegyezése nélkül onnan 
lovasfogatot hozott el. Sólyom polg. egyén szintén hasonló magatartást 
tanúsított, ahol csak módja nyílt, igyekezett elégedetlenséget kelteni és 
támadólag fellépni a szövetkezeti mozgalom ellen. 1957-ben a Nagyrábén 
működő tsz-i tagok egyik gyűlésén olyan magatartást tanúsítottak és hangulatot 
keltettek, amely a tagságban olyan érzést váltott ki, melynek eredményeként 
többen úgy döntöttek, hogy nem lépnek vissza a szövetkezetbe. 

A leírt tényeket a bíróság részint vádlottak vallomására, részint a tanúval-
lomásokra és a szakértői véleményre figyelemmel állapította meg, s ezeknek 
alapján látta bizonyítottnak. III. vádlott kivételével a többi vádlott tagadta, hogy 
súlyosabb bántalmazás történt volna és nem érezte magát bűnösnek. A kat. 
bíróság az életben lévő sértett, továbbá Mayer Barna hdgy. vádlott és az ügy 
összes körülményeinek alapján a vádlotti védekezést nem fogadta el, mivel azzal 
ellentétes tények nyertek megnyugtató módon bizonyítást. 

A bírói előkészítő ülésen az eljáró tanács módosította mind a négy vádlottal 
szemben a jogi minősítést, éspedig akként, hogy a vádlotti magatartásokat 
többek bántalmazásából származó súlyos testi sértés bűntettének látta. Vádlottak 
a bántalmazásban szándékosan valamennyien résztvettek, de nem tudható ki, 
hogy a halálos eredményt melyik súlyos ütés okozta, illetve az állapítható meg 
az orvosszakértő véleményét elfogadva, hogy az ütlegelések összessége vezetett 
sérült sokkos állapotának, majd későbbi halálának beálltához, így a fennálló 
ténykörülmények a jogi minősítés tekintetében érthető voltuknál fogva minden 
kétséget kizártak. 
A vádlotti cselekmények társadalmi veszélyessége, azokat az adott idő-szakban 
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vizsgálva, nem mondható nagynak. Az ellenforradalom leverésének időszakában 

léptek fel és nyíltan lázító, ellenséges érzelmű és indulatú egyénnel szemben. 

Könyörtelenül kellett fellépni belső karhatalmunknak az adott időszakban, ha az 

évtizedes és a proletárhatalmon alapuló vívmányainkat meg akarták védeni. 

Egyedül abban áll vádlottak cselekményének a közéletre káros volta, hogy a 

beállt súlyos eredmény a dolgozók többsége előtt - azok politikai fejletlenségénél 

és kellő hozzá nem értésénél fogva , nem keltet jó érzéseket a népi hatalmat 

megszilárdítani kívánó belső karhatalom iránt. Nyilvánvaló, hogy jelen 

időszakban ez a forma már nem lett volna megengedhető és veszélyessége is már 

sokkal nagyobbnak lett volna mondható. Személyükre nézve vádlottak a szoc. 

társadalom építésének harcos tagjai, proletár szülők gyermekei, akik az 

irányításnak megfelelően legjobb elhatározásuk szerint akartak eljárni, és 

súlyos tettleges felelősségrevonás mellett sem akarták sértett halálát okozni. 

Erre való figyelemmel, egyéniségük a szoc. [szocialista] társadalomra nem 

veszélyes. 

A büntetés kiszabásánál a kat. bíróságot az a kérdés foglalkoztatta, hogy 
büntetnie kell-e azokat a tiszteket és hogyan, akik erőszakosan és hatásosan 
léptek fel azokkal az uszítókkal és ellenforradalmárokkal szemben, kik 
megmozdulásuk leverése után sem hagytak fel izgága magatartásukkal - és to-
vább lázították az egyszerű, könnyen félrevezethető parasztságot. Ehhez kell 
tudni azt, hogy ezekkel szemben a tettlegesség megengedhető volt az adott 
időszakban. Ismerni kell az ellenforradalmárok rémtetteit, szándékait és elha-
tározásait. Tudni kell, hogy a munkásosztállyal és a kommunistákkal szemben 
százszor kegyetlenebbül léptek volna fel az olyan osztályellenség tagjai, mint 
amilyen sértett volt. Ha ez fennáll, akkor csak kisfokban vétkesek a terheltek, 
magatartásuk elbírálásakor csakis figyelmeztető jelleggel kellett élnie az eljáró 
tanácsnak, mivel megnevelésük ilyen formában a legcélszerűbb. A 
továbbiakban a büntetés kiszabásánál a bíróság egyetemlegesen vádlottak 
javára vette figyelembe a karhatalomnál végzett és egyéb esetben tanúsított jó 
munkájukat, a parancsnokság által róluk adott kiváló jellemzést, büntetlen 
előéletüket, részben beismerésüket, míg velük szemben a bíróság súlyosító 
körülményt nem észlelt. A leírtak alapján vádlottakat méltónak látta az eljáró 
tanács olyan büntetésben részesíteni, melynek próbaidőre való felfüggesztése 
lehetséges. Ilyen ítélet kiszabása szolgálta leginkább mind vádlottak 
megnevelését, mind a szoc. társadalom érdekeit. 

Az írásban előterjesztett vád szerint a debreceni kat.[katonai] ügyész vádat 
emelt mind a négy vádlott ellen szolgálati hatalommal való visszaélés bűntette 
miatt is, azon tényállás alapján, hogy feladatuk ellátása közben visszaéltek az-
zal a hatalommal, amely őket, mint karhatalmista tiszteket megillette és polgári 
egyéneket bántalmaztak. I. és II. terhelt azzal is vádolva volt, hogy Sólyom polg. 
egyént tettlegesen bántalmazták, aki a sérülések következtében 8 napon túl, 20 
napon belül gyógyuló betegséget szenvedett. A vádhatóság képviselője az 
említett két vonatkozásban végindítványában a vádat elejtette. 

Az eljáró tanács, mivel a vádhatóság álláspontja nem köti, e vonatkozásban is 
bizonyító eljárást folytatott le, és tényként állapította meg, hogy vádlottak 
szolg.[álati] hatalmukkal nem éltek vissza akkor, mikor az adott időszakban, 
melyet az ellenforradalom leverésének időszakaként vehetünk figyelembe, el-
lenséges szándékú polg. egyéneket bántalmaztak. Ez a vádlotti magatartás a 
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terhükre rótt más bűncselekménybe egyébként is beleolvad. Erre figyelemmel a 
bíróság a szolg. hatalommal való visszaélés bűntettének vádja alól, mind a négy 
terheltet bűncselekmény hiányában felmentette. Tényként állapítható meg, hogy 
I. és II. vádlott S. polg. egyént, aki demokratikus államrendünkkel szembe 
helyezkedett és a tsz. alakítása ellen izgatott, bántalmazták. Abban az 
időszakban, mikor belső karhatalmunk hatalmas munkát fejtett ki az el-
lenforradalom leverésében, a sértetthez hasonló ellenséges beállítottságú 
egyének ilyen módon való megfékezése csaknem törvényszerűnek és jogosnak 
mondható. Az ilyen magatartásnak az egész dolgozó társadalom érdekében a 
társadalom veszélyessége olyan csekély jelentőségűnek mutatkozik, hogy a 
törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is szükségtelen, ezért a bí-
róság velük szemben a bűnösség megállapítását és a bűntetés kiszabását mel-
lőzte és álcet a Btá. 56. §-ára figyelemmel az ellenük emelt súlyos testi sértés 
bűntettének vádja alól, büntethetőséget kizáró körülmény fennforgása alapján 
felmentette. A bűnösség megállapítása mind a négy vádlottat szemben a BHO. 
367. pontján alapul. A büntetést a bíróság ugyanezen törvényhely utotsó 
rendelkezése szerint alkalmazta, éspedig III. és IV. vádlott vonatkozásában a 
Btá. 51. §. felhívása mellett. Vádlottak felmentése a Bp. 180. §. b.) pontján és a 
II. vádlott felmentése pedig a Btá. 56. §.- ára figyelemmel a Bp. 180. § c.) 
pontján alapul. 

Debrecen, I957. április 29. 

dr. Csohány László hb. főhadnagy Várkonyi József törzsőrmester 

a tanács elnöke jegyzőkönyvvezető 

Az ítélet jogerős! 

Debrecen, 1957. április 29. a tanács 

elnöke" 

EGY TÁBORNOKI KARRIER – Gyurkó László 

1957. június 22-én ülést tartott az MSZMP Központi Bizottsága (továbbiakban 

KB). Az ülés végén szokatlanul éles szóváltásra került sor Révész Géza 

honvédelmi miniszter és Kádár János között Gyurkó Lajos tábornokról. 

Eredendően az volt az eldöntendő kérdés, hogy Ugrai Ferenc vezérkari főnök 

vagy Martits Pál hadosztályparancsnok kerüljön-e a KB-ba póttagnak. E közben 

azonban - mintegy véletlenül - Gyurkó Lajosra, a kecskeméti 3. hadtest volt 

hírhedt parancsnokára, a Katonai Tanács tagjára, a Tiszti Felülvizsgáló Bizott-

ságok elnökére, volt hadseregparancsnok-helyettesre, majd Kiképzési 

Főcsoportfőnökre, a határőrség országos parancsnokára terelődött a szó, a 

hiteles jegyzőkönyv tanúsága szerint ekképpen: 

 
„Révész elvtárs: Nincs szó arról, hogy én akarom gáncsolni azokat az em-

bereket, akik megállták a helyüket. - 
Kádár elvtárs: De vigyázz rá, mert igenis el akarják gáncsolni őket...  
Révész elvtárs: Hát én se vagyok hülye!... 
Kádár elvtárs: Én se vagyok hülye ... 
Révész elvtárs: Én se vagyok hülye és nem engedek elgáncsolni ilyen em-
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bereket. Én kihangsúlyoztam, hogy a Martits elvtársra vonatkozó javaslattal 
nem értek egyet... 

Kádár elvtárs: Vigyázz rá, mert minden embered, aki helytállt, vádolva 
van!... 

Révész elvtárs: Például? 

Kádár elvtárs: A Gyurkó is!... 

Révész elvtárs: Nincs vádolva a Gyurkó semmivel... 

Kádár elvtárs: Te vádoltad! 

Révész elvtárs: Én vádoltam? 

Kádár elvtárs: Hogy cserbenhagyta a csapatát... 

Révész elvtárs: Az nem igaz! 
Kádár elvtárs: Mert a füledbe rágták!... mert nem szeretik az ilyen embe-

reket a hadseregben! 
Révész elvtárs: En a Gyurkót nem vádoltam... 

Kádár elvtárs: Te mondtad nekem, hogy a Gyurkóval baj van. 
Révész elvtárs: Nem. En mást mondtam. A Gyurkóval korrupciós baj van. 

Baj van vele. 
Kádár elvtárs: Kérdeztem, mi a baj, ezt mondtad - cserbenhagyta a csapa-

tát, megszökött. 

Révész elvtárs: Tévedés van akkor... 
Kádár elvtárs: Ezt mondtad te, hát a fülem lukas és hallok rajta. Ezt mondtad 

nekem, egy hete voltál a Parlamentbe. 
Révész elvtárs: Kérem, ha az elvtársak úgy látják, hogy én nem tudok ob-

jektíven és politikusan dolgozni, jó, én nem ragaszkodom, nem kértem magam 

honvédelmi miniszternek, nekem semmiféle ambícióim nincsenek... 

Kádár elvtárs: Révész elvtárs! 
Révész elvtárs: Elvtársak! Hát vagy bíznak bennem és hagynak dolgozni... 
Kádár elvtárs: Egy pillanatra. Révész elvtárs, vedd komolyan a Központi 

Bizottság figyelmeztetését! A hadseregben nem szeretik azokat a tiszteket, akik 
helytálltak! Ezt vedd komolyan! 

Marosán elvtárs: Ez az igazság! 

Kádár elvtárs: Ez a mi kérésünk tőled...  

Révész elvtárs: Kérem nekem megvan az egyéni véleményem Gyurkó 

elvtársról. Ezt megmondom, ha már szóba került. Én tényleg mondtam azt, 

ilyen értelemben, valamivel kapcsolatban. Én nem vádoltam őt semmivel. 

Hogy azért a Gyurkó elvtárs 30-án eltűnt és elment külföldre, 30-án Mun-

kácsra és... 
Kádár elvtárs: Hát szóval Révész elvtárs... nem lehet így vitatkozni. Az a 

Gyurkó volt az egyetlen hadosztályparancsnok, aki a pártszerv felhívására 
végigpásztázta a Duna-Tisza közét hatszor, szétvert mindent és a végén... 
[közbeszólás: 24-én] És a végén mi beadtuk a kulcsot. Igen. Erre a forradalmi 
bizottság le akarta tartóztatni, szerintem helyesen megszökött. 

Marosán elvtárs: Mert felakasztották, vagy agyonverték volna." 

 

Nem érdemes elmélkedni most azon, hogy mi lett volna a Kecskeméten 

ágyúval, az ún. Cigányvárosban (Kecskemét külvárosa volt) tankkal, 
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Tiszakécskén és Kiskőrösön repülővel és minden más gyilkos eszközzel lövető 

Gyurkó Lajos tábornokkal - a tiszakécskei „hiénával" -, ha a Forradalmi 

Katonai Tanács elnöke, Gyulai Mihály ezredes tényleg letartóztatja, vagy ha 

szökését követően a forradalmat nem verik le... Tény, hogy Gyurkó 

vezérőrnagyot november 4-e után ismét a tábornoki karban találjuk, ha nem is 

az első számú katonai döntéshozók között (mint ahogy hadseregparancsnok-

helyettesi kinevezéséből következne), de feltétlen az első számú parancs 

végrehajtatók között tartjuk számon. E minőségében a Katonai Tanács tagjaként 

vállalt irányító szerepet a véres egri sortűz megszervezésében és 

végrehajtásában, ide értve a korábban már tárgyalt gyöngyösi gyűlést is. 

A forradalom leverése után újra szolgálatba lépő Gyurkó Lajos vezérőrnagy 

pályája mindezek ellenére leszálló ágba került, még ha ez 1956 decemberében 

nem is volt nyilvánvaló. Mindazonáltal Gyurkó Lajos személye aligha tarthat 

igényt történelmi érdeklődésre, nem így a Gyurkó-jelenség, amely jellemző 

mind a forradalmat megelőző időszakra, mind a korai Kádár-korszak valóságára. 

A tábornok karrierje voltaképpen jellegzetes kommunista pártkarrier, amely 

kizárólag a párthűség szárnyán pillanatok alatt emelt a magasba egy olyan 

embert, akinek sem előképzettsége, sem tehetsége, sem emberi tulajdonságai 

nem voltak arányban a vele befuttatott pályával, amely a hatvanas évek elejére 

„a mór megtette kötelességét, a mór mehet" szállóige jegyében hullott a 

semmibe, amikor már nem volt szükség - sőt, egyenesen kényelmetlenné vált - a 

tűzparancsokat osztó, folytonosan áskálódó, sztálinista vakhitében 

megingathatatlan, az újabb idők szavát, a kifinomultabb módszerekkel uralkodó 

hatalom kívánalmait nem értő, duzzogó és okvetetlenkedő „káder". 

A szédületes emelkedés a hatalom magaslataira - amely az egyénben (a 

Gyurkó Lajosénál sokkal magasabb intelligenciaszint mellett is) bizonyos 

keretek között érthető elkötelezettséget alakít ki - valójában olyan 

kiszolgáltatottságot is eredményez, amely nem teszi lehetővé, hogy az érintett 

pályát módosítva visszatérjen eredeti önmagához, kilépjen a közéletből 

(pontosabban a pártelitből), és „normális, köznapi emberként" folytassa napjait. 

Az ilyen manipulált „lombikember" kiszolgáltatottsága több irányú. Rabja egy 

messianisztikus ideológiának - a vakhit fanatizmusával, amit súlyosbít, hogy 

elemi ismeretek hiányában esélye sincs a kritikus gondolkodásra. Rabja önma-

gának is, mert elhitették vele nem létező tehetségét, sőt karizmatikus voltát is, 

míg saját lehetőségeinek korlátaival aligha jöhetett tisztába. Ez utóbbi 

bukásának egyik fő okozója, mert nem veszi észre, hogy bármilyen csillogó is a 

tábornoki zubbony, ő valójában csak eszköz, amelyet levetetnek vele, ha jónak 

látják. Nem érti, mi is történik vele és körülötte. Miért lett egyszerre rossz, amit 

tesz (hiszen hasonló tette-kért korábban kitüntették), miért lett fölösleges, sőt 

terhes istenített pártjának, amikor ő mindent megtett, „a pártszerv felhívására 

végigpásztázta a Duna-Tisza közét hatszor, szétvert mindent..." majd„»gyorsan 

és kegyetlenül« leszámolt mindenkivel, akire ez a parancs adatott ki. 

Másrészt - és ez a bolsevik rendszer sajátja - a hatalom csak igen szűk körben 
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biztosít visszavonulási lehetőséget a volt vezetőknek. Különösen a magas 

beosztású kikopott vezetők, nem is szólva a kegyvesztettekról - magánvagyon 

hiányában - teljes egészében a párt vezetői döntéseinek voltak kiszolgáltatva. 

Gyurkó Lajossal a kegyvesztettség után viszonylag humánusan járt el a puhulni 

készülő diktatúra. Más kérdés, hogy Gyurkó az új helyzet elfogadására és 

életvezetése „civillé" alakítására alkalmatlan volt. Mert ez is a „jelenséghez" 

tartozik. Az üstökösként felfuttatott (nem csak katonai) „káderek" ugyanis - ezt 

számos dokumentum bizonyítja - beosztásukat anyagi javak megszerzésére 

használták fel. Az anyagi visszaélések és a korrupció elharapózása addig volt 

megtűrt, amíg az érintett vezető szolgálataira igényt tartottak. Nyomban 

elővették azonban az „ügyet', amikor a bizalom megingott (ide értve azt is 

természetesen, ha egy parancsnok túllépte a párt által neki megengedett 

határokat), és meneszteni kellett a korábbi kegyencet. Ekkor lépett működésbe a 

gépezet, és rendszerint nagyobb zaj nélkül - néha bírósági úton - eltávolították a 

magas rangú, ám nemkívánatos személyt. 

Hogyan és miként indult az 1912. május 26-án született, öt elemit végzett 

péklegény a katonai karrier útján? Gyurkó Lajos kiválasztásának valódi 

indokait aligha tárhatja fel a bizonyosság erejével a kutatás, mert ugyan ki 

állítaná, hogy az 1945 utáni nagy elitváltás felfutó csillagai a természetes, 

tehetségen alapuló kiválasztódás útján kerültek az élvonalba. Van szerző, aki 

Gyurkó anyja (Popov Mária) orosz származásában látta a karrier indulásának 

okát. Nem zárható ki természetesen, hogy ez a tény is közrejátszhatott, de az 

anyai származás ilyen hangsúlyos beállítása a kérdés egyfajta leegyszerűsítése. 

Tény, nincsenek adatok arra sem, hogy Gyurkó Lajos partizánként vagy az 

illegális kommunista mozgalomban való részvételével szerzett volna 

érdemeket. Valószínű, hogy ez a pálya is, mint annyi sok más, a MKP-ban 

1945-ben vállalt szerepre vezethető vissza. Kevéssé köztudott ugyanis, hogy 

Gyurkó Lajos 1945. január 1-tól 1948. november 5-ig az MKP gyöngyösi 

városi bizottságának volt a titkára. Ez a tisztség már elégséges volt ahhoz, hogy 

hat hónapos törzstiszti tanfolyamra vezényeljék, amelynek elvégzése után 

nyomban alezredesként kezdte szolgálatát zászlóaljparancsnoki beosztásban. 

1950-ben Gyurkát egy öt hónapos magasabb parancsnoki tanfolyamon találjuk. 

Ezredesi váll-lapot kap, és lövészhadosztály-parancsnoki beosztásba helyezték. 

Itt sem időzik azonban sokáig. 1952-1954 között az illetékesek a Szovjetunióba, 

a Vorosilov Akadémiára küldik, amelynek elvégzése után már tábornoki 

tölgyfalombbal ékesítve vehette át a Kecskeméten (és környékén) állomásozó 3. 

hadtest parancsnokságát. 

Gyurkó Lajos a forradalom alatt valóban úgy cselekedett, ahogy azt egy hithű 

sztálinista kommunista hadtestparancsnoktól elvárták pártbeli felettesei. 

Politikai helyettesével - Sucin Józseffel - együtt 1956 forradalmát első perctől az 

utolsóig fasisztának, ellenforradalmi bandák garázdálkodásának ítélték meg, és 

kizárólag a fegyverek erejében látták a „megoldást". Tettei igazolják egykori 

tiszttársa jellemzését: „Durva, farkas típusú, másokat leigázni akaró ember volt 
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és nem válogatott az eszközökben." Beosztott tisztjei hasonló módon vélekedtek 

róla. Egyöntetűen állították, hogy Gyurkó vezérőrnagy legnagyobb „erénye" a 

félelem légkörének fenntartása a beosztottak körében. 

A „megszökött", majd újból szolgálatba álló Gyurkó vezérőrnagy - aki miatt 

Kádár oly éles szóváltásba került honvédelmi miniszterével - nem okozott 

csalódást, és a tőle elvárható kíméletlenséget tanúsította 1956 decemberében. 

1957 tavaszán megkezdődött a karhatalom leszerelése, az erőszakszervek új 

struktúrájának kialakítása. Ennek megfelelően a munkástanácsok hatalmát 

fegyverrel megtörő magasabb katonai parancsnokokat, így a Katonai Tanács 

tagjait is új be-osztások várták. Gyurkó Lajos a Honvédelmi Minisztérium 

kiképzési főcsoportfőnökségére szóló kinevezést még ugyanabban az évben 

felcserélte a határőrség országos parancsnoki tisztével. 

Gyurkót megelőzően a határőrség főparancsnoka Szalva János ezredes volt, 

aki a forradalom alatt is ezt a posztot töltötte be, de az új hatalom nem bízott 

benne. A bizalom kérdése ebben az időszakban újból különös súllyal vetődött fel 

a hatalom legmagasabb köreiben, és gyűrűzött le a helyi vezetés szintjéig. Jól 

emlékezünk még az ötvenes évek éberségi kampányára és a kampány 

„eredményeire". Most, 1957 elején különösen azokkal a vezetőkkel szemben 

éledt fel a gyanú, akik a forradalom napjaiban gyakorolták hivatalukat. Azok, 

akik valamilyen formában együttműködtek a forradalom szervezeteivel - mint 

látni fogjuk, akkor is, ha a kommunista hatalom érdekében tevékenykedtek -, 

„ellenforradalmi magatartásban" voltak bűnösök. 

Az 1957. június 22-én tartott MSZMP KB-ülés anyagában legfontosabb 

napirendi pont „A Párt Konferenciával kapcsolatos kérdések" c. téma volt. 

Kádár János felszólalásából nem volt nehéz következtetni arra, hogy a 

következő időszakban tág lehetőség nyílik azok számára, akik meg tudják 

ingatni a bizalmat vetélytársaikkal szemben. Melyek a Kádár-beszéd erre utaló 

fontosabb kitételei? 
„A mi politikai vonalunknak lényeges elemei a következők: minden területen 

és mindenféle eszközzel harcolni az ellenforradalom, a Magyar 
Népköztársaság ellenségeivel szemben... Ennek a harcnak egy része az, hát úgy 
mondjam a szavak csatája, agitáció, a sajtó vonalán folyik, ideológiai harc 
jellegét ölti. Más tekintetben ez a harc igénybe veszi a proletárdiktatúra 
eszközét: az elnyomást, az internálótábort, a bűnügyi eljárást, a börtönt, a 
halálbüntetést is, a halálbüntetést is, ahol ez indokolt. Ez a mi politikánk egyik 
fontos dolga... Itt a K. B. elfogadta és helyeselte azt az álláspontot, hogy ha a 
Magyar Népköztársaság ellenségei elleni harcról beszélünk, ez alatt nemcsak a 
régi ellenségeket értjük, a horthysta katonatiszteket, Mindszentyt és a hasonlót, 
hanem értjük alatta azokat az újabb keletű ellenségeket is, akik az árulást a 
párttal szemben elkövették. A Nagy Imre-féle csoportról van szó lényegében, de 
természetesen más hasonló elemekről is kell beszélni. ... Ez a párton belül 
természetesen feltétlenül megköveteli - és enélkül az ellenség elleni harc nem 
mehet , hogy a párton belül harcoljunk a revizionista nézetek, revizionista 
ideológia fellépése és az abból eredő megalkuvó politika ellen. Ha ez a harc a 
pártban nem folyik, akkor nem lehet kívül az ellenség ellen harcolni. Mert 
akkor a párt nincs felfegyverezve, hanem le van fegyverezve." Kádár rámutatott, 
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hogy a párton belüli harc lényege „a revizionizmus elmélete és az 
osztályellenséggel való megalkuvás politikája elleni harc..." 

Ezek a mondatok valóban semmi újat sem tartalmaznak: bármelyik Rákosi-

beszédben is helyt kaphatnának, amelyet a Rajk - ügy, a szociáldemokrata vagy 

éppen a cionista összeesküvők leleplezése ürügyén mondott el a Kádár ellen 

éppen akkor Moszkvában áskálódó diktátor. Mi új van a Kádár beszédben? 

Csupán a nevek! Új nevekre (csoportokra és egyénekre) kaptak útmutatást a 

hatalom emberei, ezeket a belügyben már listázták is! A listák annak az elvi 

iránymutatásnak a figyelembevételével készültek, amelyet az MSZMP KB 

Adminisztratív Osztálya Marosán György részére fogalmazott meg az 

„adminisztratív főelőadók értekezletén felvetett problémákról". Magától 

értetődő tehát, hogy az osztályellenséggel való megalkuvás elleni harc jegyében 

Szalva János ezredes is - 1957. április 8-án - egy 174 nevet tartalmazó névsort 

küldött Garamvölgyi Vilmosnak azokról a határőr tisztekről, akikkel 

kapcsolatban - mint írja - „olyanirányú tapasztalataink vannak, hogy tőlük 

meg nem felelő, vagy éppen ellenforradalmi magatartás ingadozás miatt 

elbocsátottak a karhatalomnál, illetve más fegyveres szervnél igyekeznek 

elhelyezkedni... Javaslom megnézni, nem-e [sic!] a rendőrség állományában 

szolgálnak, mert úgy gondolom, ha nálunk nem voltak alkalmasak, akkor a 

rendőrségnél sem felelhetnek meg." Garamvölgyi Vilmos rendőr vezérőrnagy a 

„honvédségtől elbocsátott kompromittált tisztek" névsorát nyomban 

továbbküldte a „budapesti és valamennyi megyei rendőrfőkapitányság 

vezetőjének" azzal a szigorú meghagyással, „hogy ha a névsorban 

feltüntetettek közül valaki szolgálatra jelentkezik, azt utasítsa el. Amennyiben 

állományában nevezettek közül valamelyik már szolgálatot teljesítene, annak 

elbocsátására, illetve leszerelésére az intézkedést tegye meg." 

Mindez nem mentette meg a legfelsőbb pártvezetés bizalmát nem bíró Szalva 

ezredes pozícióját. Tömpe István hivatkozott jelentésében a határőrségről ezt 

írta: „A határőrség parancsnoki tisztje kivételével a vezető helyek megfelelő 

emberekkel vannak betöltve." Ez megpecsételte Szalva ezredes sorsát. 

Menesztették. A helyére lépő Gyurkó Lajos - s ez is természetes -- a 

rendcsinálással kezdte meg parancsnoki ténykedését. A határőrségnél 

tapasztalható visszaélések fő felelőseként kézenfekvő módon elődjét nevezte 

meg Marosán Györgynek írott feljegyzésében, amelyet 1958. február 10-én 

keltezett. Feljegyzése önmagában nem túl sok figyelmet érdemelne, ha nem 

volna jellemző egy általánossá váló vezetési stílusra, amely nemcsak a fegyveres 

erőknél uralkodott ebben az időben, hanem tért hódított az egész államéletben. 

Ez jellemző volt frazeológiájában éppúgy, mint a „vezetés" módszereiben és 

eszközeiben. A feljegyzés tudtul adja, hogy a 15000 főt számláló határőrség 11 

kerületre osztva teljesít szolgálatot és „tiszti, tiszthelyettesei és harcos 

állománya becsületes és párthoz hű, azonban akad egy néhány olyan személy, 

akiknek az ügyét szükségesnek tartom tisztázni, a további helyes munka 

érdekében". 
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Az I. Kerület parancsnoka Fekszi László alezredes. Róla Gyurkó azt jelenti, 

hogy „jó képességű parancsnok", aki azért tarthat igényt az utókor nagyobb 

érdeklődésére, mert a mosonmagyaróvári vérfürdő idején ő látta el az I. Határőr 

Kerület parancsnoki tisztségét. Mint köztudott -, a mosonmagyaróvári határőr 

laktanya Fekszi László fennhatósága alá tartozott, aki a tragikus sorsú Földes 

Gábor és társai perében vallomást tett a Győri Megyei Bíróság Gyepes István 

bíró vezette különtanácsa előtt.  

Tanúvallomásában többek között ezeket mondta: 
„26-án Mosonmagyaróvárról felhívott egy kétségbeesett hang, hogy a 
határőrséget megtámadták. Kiadtam a parancsot, aki a laktanyát megtámadja, 
azt le kell lőni. Ha tűzharcra kerül sor és nem lehet a laktanyát tartani, 
vonuljanak ki és robbantsák fel a lőszerraktárt. Ellentmondtak, hogy akkor a fél 
város oda lesz, de mondtam, hogy minden körülmények között ezt kell csinálni, 
mert a határbiztosítás a legfontosabb." Most ne firtassuk - Gyepes bíró sem tette 
- miként lehet a lőszerraktár és a „fél város" felrobbantásával a határt biztosítani, 
és ha nem lehet, akkor valójában kiknek és miért volt érdeke ez a parancs. Az 
erre vonatkozó feltevéseket az óvárral foglalkozó fejezetben fejtettük ki. Tény, 
hogy 26-án Fekszi alezredes a legembertelenebb parancsot adta ki. Tény az is, 
hogy a gyilkos sortűz után volt bátorsága megjelenni Óváron, és megkísérelte 
magával vinni a népharag elől Máté Lajos, Vági József határőrtiszteket 
(,,odasúgtam nekik, hogy megmentésükre érkeztem"), és a korházban fekvő 
Stefkó József főhadnagyot, de a terve nem járt sikerrel. A bírósági 
jegyzőkönyvből nemcsak Fekszi alezredes emberéleteket nem kímélő, a 
szolgálatot és a felettesei parancsát mindenek felé helyező magatartása tűnik ki, 
hanem - ezt Földes Gábor észrevételéből tudjuk - szavainak szuggesztív ereje is. 
Több mint megdöbbentő, amit Földes Gábor - élet és halál mezsgyéjén - 
nyilatkozott: „Fekszi László tanúvallomására gondolva módosítom egy-két 
előbbi kijelentésemet... Most lett világos előttem: azzal a tettel, hogy 
lefegyvereztem a határőrséget, Magyarország egyik legfontosabb határvédelmi 
objektumát fegyvereztem le. E miatt bűnösnek érzem magam és a felelősségemet 
érzem. A 101 halott és a később meglincselt - véleményem szerint ártatlan - 
három határőrtiszt áldozatok... Már látom, hogy az, aki Magyaróvárott a 
tűzparancsot kiadta, a Magyar Népi Demokráciát védelmezte akkor is, ha a 
parancsnak borzalmas következményei lettek." 

Megdöbbentő és érthetetlen ez az észrevétel. Külön elemzésért kiált ez a 

mondat! Nemcsak azért, mert az Óváron történteknek semmi köze a határ 

megvédéséhez, amelyet Földes Gábor tevékenysége egyébként semmiben sem 

befolyásolt, hiszen a határőrség e nélkül is szétesett. Még ennél is abszurdabb 

azt állítani, hogy a fegyvertelen tüntetők tömeges legyilkolására adott parancs a 

„Magyar Népi Demokráciát védelmezte". 

Fekszi mindenesetre olyan rendkívüli hatással volt a forradalmi 

tevékenységéért később kivégzett Földes Gáborra, amely az idézett vallomás 

megtételére késztette. Fekszi tehát valóban szuggesztív hatást gyakorolt Földes 

Gáborra, ami igazolja Gyurkó megítélését, hogy ti Fekszi alezredes „jó 

képességű parancsnok". 

Mégis: Gyurkó tábornok előtt a gondolkodás nélkül lövető, a „fél várost" 
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felrobbantani kész „jó képességű" Fekszi László alezredes nem kívánatos 

személy. „Az ellenforradalom ideje alatt a Győr - i [sic!] ellenforradalmi 

kormánytól a fasiszta Szigeti [Szigethy] Attila aláírásával ellátott igazolvánnyal 

rendelkezett. Ezzel mindenhol mozoghatott." A „győri ellenkormány" az első 

számú közellenség rangjára emelkedett, s ezt szó szerint átvette az MSZMP PB 

1957. július 2-i határozata is. Gyurkó „gyanúja" tehát a „főcsapás irányában" 

nem téveszthetett célt. 

Gyurkónak azonban nem Fekszi alezredes az első számú ellenfele, hanem 

Szalva ezredes. A Szigethy Attila igazolványával „kompromittált" Fekszit ezért 

nyomban összekapcsolja Szalva ezredessel. Leírja tehát, hogy Fekszi utasítást 

adott „az ellenforradalom leverése utáni hónapokban... a Komáromi Forgalom 

Ellenőrzési pont parancsnokának - vásároljon 3000 Ft-ért cseh Koronát - azon 

cseh személyektől, akik átjönnek hozzánk". A megbízást a főhadnagy teljesítette, 

majd amikor utóda feljelentést tett ellene valutaüzérkedés miatt, „félelmében 

öngyilkos lett... Feksziék eltemették, mint hősi halottat. Erről Szalva ezds 

[ezredes], Körösi ezds, Kun ales [alezredes], Siklós őrgy [őrnagy]-nak 

tudomásuk volt. Az ügyben vizsgálás folyt, de elkenték. Senkit az ügyben 

felelősségre nem vontak. A legjobb tudomásom szerint a Korona vásárlásra 

Szalva ezds. adott engedélyt." 

Az alig hihető, hogy a csekély 3000 Ft-ért cseh koronát vásárló főhadnagy 

félelmében lett öngyilkos. Ezért a cselekedetéért a legszigorúbb ítélet sem lett 

volna több 1-3 hónapi szabadságvesztésnél, amit a tiszti fogdán kellett volna 

letöltenie. A szerencsétlen sorsú fiatalember öngyilkossága szolgált tehát 

ürügyül Fekszi alezredes és végső soron Szalva ezredes ellen. 

A II. és IV. Kerület parancsnokai elleni vád - hogy ti. Szűcs György őrnagy 

és Bárány Imre őrnagy fegyvereket adott ki a soproni, illetve miskolci 

diákoknak - Kőrösi ezredes ellen irányult, aki Szalva ezredes után a határőrség 

második embere volt. 

A feljegyzésnek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. A feljelentett 

parancsnokok - ha kénytelenek is voltak hátrébb szorulni - végeredményben 

tovább szolgálták a kádári diktatúrát, hiszen emlékszünk Tömpe jelentésére: „a 

határőrség parancsnoki tisztje kivételével a vezető helyek megfelelő emberekkel 

vannak betöltve." Végtére Tömpe István jelentését Gyurkó nem hazudtolhatta 

meg. Az ismertetett feljegyzés mindettől függetlenül jól érzékelteti azt a 

légkört, stílust és szellemi színvonalat, amelyet „az újabb keletű ellenségek" 

elleni harc meghirdetése eredményezett, s amelyet Kádár elengedhetetlennek 

ítélt a párt számára ahhoz, hogy sikeresen vegye fel a harcot „kívül az ellenség 

ellen'. 

Gyurkó tábornok buzgalmát 1959-ben annyira méltányolták, hogy 

beválasztották az MSZMP KB-ba póttagnak. Nem sok idő pergett le azonban a 

história homokóráján: 1960-ban Gyurkó Lajos vezérőrnagy felállni kényszerült 

a határőrség első emberének kijáró székből. 1960. szeptember 1-én felkerült a 

kartonjára: »Nemtényleges viszonyba helyezve«. Az új időszakra készülő 
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diktatúra nem sok mindent tudott kezdeni »Cigányváros« ostromfájával, a 

tiszakécskei légicsapást, az egri sortüzet elrendelő parancsnokkal, aki sehogy 

sem értette az új idők szavát. Gyurkónak nem volt ugyanis politikai érzéke, csak 

vakhite. Így nem tudott mit kezdeni a körülötte lassan változó világgal, s a világ 

sem vele. A tábornok végső soron szembekerült Kádár stabilizációs 

politikájával. Mindinkább teherré vált, különösen akkor, amikor napvilágra 

kerültek azok a panamák is, amelyeket Gyurkó gátlástalanul folytatott. 

Igazolódott tehát Révész 1957. júniusi gyanúja, hogy ti. »Gyurkóval korrupciós 

baj van. Baj van vele.« Egyébként az ügy bőven kimerítette a büntető 

törvénykönyv több tényállását is, de büntetőeljárásra nem került sor. A politikai 

vezetés nem akart botrányt. Nem maradt más hátra, mint a »nemtényleges 

viszony«. Egy KB póttagot azonban aligha lehet egyik napról a másikra cím és 

rang nélkül hagyni. Így lett vezérigazgató Nagytétényben a sertéshizlaldában. 

Személyisége - ide értve a rábízott javak „kezelését" is - itt sem változott. KB 

póttagsága 1962-ben megszűnt (valójában 1960 óta mellőzték), s ezzel levette 

róla kezét a mindenható párt. A pálya véget ért. 

Nem érdektelen emlékeztetnünk arra sem, hogy ekkortájt több, a változó 

kádári politikát el nem fogadó első vonalbeli politikus is kénytelen volt 

megválni magas beosztásától. Elsőként Dögei Imre (1960. január 15.) távozott a 

földművelésügyi minisztérium éléről, hogy rövid időre pekingi, majd hanoi 

nagykövet legyen (1960. június 11-ig). Marosán György - a megtorlás 

kulcsembere - ugyancsak 1960. január 15-el volt kénytelen megválni 

államminiszteri székétől. Az Elnöki Tanács helyettes elnöki posztja (amelyet 

1961. október 7- 1963. március 21.-ig töltött be) köztudottan a politikai 

süllyesztőt jelentette. Biszku Béla - aki belügyminiszteri beosztásából előbb 

felfelé bukott (1961. szeptember 13 - 1962. november 27.-ig a minisztertanács 

elnökhelyettese volt), majd - 41 évesen - végleg távozni kényszerült a 

közéletből. Kádár nem tűrt ellentmondást. Mégis, annyi történt a korábbiakhoz 

képest, hogy a hatalomból kiszorultak már nem hóhérkézben, börtönben vagy 

internálótáborban végezték, mint Rákosi vélt vagy valós párton belüli 

ellenfelei. Mindez ekkoriban csak a nemzeti ügyet szolgálóknak járt ki. Ahogy 

Kádárnak megfogalmazta az egyik, felszólalását előkészítő anyag: „Az elv 

legyen az, hogy aki kezet emel a hatalomra, annak le kell törni a kezét... " 

Nem részletezzük tovább az emberi ronccsá vált, egykor nagyhatalmú Gyurkó 

Lajos tragikomédiába torkolló végső másfél évtizedét. Ez már nem a történetírás 

feladata. A Gyurkó jelenség története 1962-ben ért véget. Az a szerep, amit 

Gyurkó tábornok eljátszott pályafutása alatt a történelmi felelősség mércéjén, 

természetszerűen lényegesen alatta marad nemcsak Kádár János és Münnich 

Ferenc felelősségének, de nem éri el Marosán György és Biszku Béla felelőssé-

gét sem, mégsem jelentéktelen. Gyurkó Lajos, aki jelentős fegyveres erő felett 

rendelkezett, aki figyelmen kívül hagyta a fegyveres erkölcsre vonatkozó 

szabályzatokat, a nemzetközi hadijogot, és tömeggyilkosságok végrehajtója lett. 

Nem menti őt a beleoltott vakhit sem. 
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A többi már magánélet, amely 1979. június 15-én Pécsett ért véget. A 

szolgálaton kívüli vezérőrnagyot elérte az utolsó behívó... 

Egy bíró a Kádár - korban –  Vida Ferenc 

Vida Ferenc nevét hallva alig van magyar, akinek ne a Nagy Imre – per jutna 

eszébe először, s második gondolata, a „vérbíró” , aki ártatlan embereket küldött 

a halálra egy bűnös rendszer megrendelésére. 

Ki volt Vida Ferenc, az ember, a bíró, a politikus? 

Vida Ferenc dr. (Csongrád,1911.máj.4.-Budapest,1990. nov.7.) kommunista 

politikus, ügyvéd, bíró.  Apja tehetős ügy véd volt. 1932-1933-ban a cionista 

mozgalom tagjaként tartották számon. 1934-ben a Palesztíniai Kommunista Párt 

tagja lett Tel – Aviv - ban. Hazatért Magyarországra, majd ügyvédjelöltként – 

mint kommunista – a szociáldemokrata mozgalomban tevékenykedett. Részese 

volt az MKP újjászervezésének. 1942-ben kommunista tevékenysége miatt 

életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, amelyet különböző börtönökben 

töltött, végül Németországba hurcolták. 1945. április 24-én szabadult s hazatérve 

az MKP V. kerületi titkára lett. Még ugyanebben az évben a Nagy Imre,majd 

Rajk László vezette Belügyminisztérium, Rajk letartóztatása után  az Állami 

Ellenőrzési Központ munkatársa. 1951 februárjától az IM-ben osztályvezető-

helyettes majd osztályvezető. 1953 novemberétől a Legfelsőbb Bíróság Bírája 

majd tanácselnöke,1972 októberétől kollégiumvezető-helyettes. 20 halálos 

ítélettel jegyzik a vérbírák sorában Nagy Imre és mártírtársai ügyében hozott 

ítélete – amely teljes egészében megfelel az MSZMP PB követelményeinek – 

megalapozta a további előmenetelét.. Számos – a megtorlás folyamatában 

kulcsfontosságú – ügyet bízott rá a politikai vezetés, amelyet mindenkor az 

elvárásoknak megfelelően „oldott meg”. Vida Ferenc ítélte halálra többek közt 

Iván Kovács Lászlót a Corvin köz első parancsnokát, a csepeli fegyveres 

felkelők – Szente Károly és társai – 6 vádlottat, a miskolci összecsapás ügyének 

– Balázs Géza és társai – vádlottai közül pedig 6 felkelőt. 

A Magyar Szabadság Érdemrenddel tüntették ki. Megérte Nagy Imre és 

mártírtársai felmentő ítéletét.  Budapesten - öregek otthonában – fejezte be 

életét. 

A hivatkozott népbírósági ítéletek Nagy Imrét halálra, Donáth Ferencet 12 év 

börtönre, Gimes Miklóst halálra, Tildy Zoltánt 6 év börtönre, Maléter Pált 

halálra, Kopácsi Sándort életfogytiglani börtönbüntetésre Dr. Jánossi Ferencet 8 

év börtönre, Vásárhelyi Miklóst 8 év börtönre, Dr. Szilágyi Józsefet ugyancsak 

halálra ítélte a Vida Ferenc vezette népbírósági tanács. A halálos ítéleteket 

végrehajtották. 

A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági tanácsa ítélete ellen fellebbezési lehetőség 

nem adatott. 
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A Legfelsőbb Bíróság felmentő ítéletének kihirdetése után dr. Vida Ferenc – aki 

1972 óta nyugdíjasként élt és visszavonult a politikai élettől is – két terjedelmes 

interjút adott az 1989-es felmentő ítélet után. Egyiket Borenich Péternek (168 

óra 1989. július 25 és augusztus 1.) másikat, Faragó Jenőnek. (Dr. Vida Ferenc 

– Faragó Jenő: Perbe fogott ítélet- Interjúk a Nagy Imre per tanácsvezető 

bírájával. Oral History Archívum, 1989 kézirat 1- 132.) 

A Faragó Jenőnek adott interjú a Borenich interjút követte és sok tekintetben 

kiegészítette. 

Vida Ferenc mindkét interjújában arra törekedett, hogy a Nagy Imre - perben 

1958-ban meghozott ítéletét megmagyarázza és bizonyítsa, hogy az ügyben 

minden külső befolyástól mentesen és törvényesen járt el. Befolyás sem 

eljárásjogi kérdésekben , sem az ügyet érdemben eldöntő anyagi jogi 

kérdésekben – nem érte, állította. 

 Hangsúlyozta továbbá, hogy a Nagy Imre - ügyben bírói meggyőződésének, 

valamint az ügy idején érvényes anyagi és eljárásjogi szabályoknak megfelelően 

járt el.  

A mindkét apologetikus interjúban cáfolni igyekezett a Legfelsőbb Bíróság 

elnökségi tanácsának 1989-es ítéletét, egyben hitet tett kommunista 

meggyőződésének alapjairól is, amelyek – később látni fogjuk - a tényállás 

megállapításánál továbbá a bűnösség alapjául szolgáló anyagi jogi büntető 

szabályok értelmezését indokolták. 

 

Felkészülés az idő szorításában 

 

Keresve a választ a Vida Ferenc által előadottak valóságtartalmára, s nyilatkozó 

szavahihetőségére – első lépésként - a szokásos jogszabályelemzés és értelmezés 

helyett – amelyre ugyancsak később kerül sor - egy eddig fel nem tett kérdésből 

indulunk ki: Megkíséreljük tisztázni, hogy Vida Ferenc a Nagy Imre - per 

tárgyalására miként készülhetett fel és miként vezette a tárgyalást? 

A kérdésekre adott válasz súlyosan befolyásolja ugyanis Vida állításait a korrekt 

bírói eljárásról és külső befolyástól mentes döntésről mondottak kérdésében is. 

 

A 83 vaskos kötetre rúgó nyomozati és bírósági anyag 4,11 iratfolyóméter (ifm) 

amelyből 3,37 ifm papíralapú, 74 orsós magnetofon kazetta, 52 magnetofon 

kazetta, 4 doboz 35 mm-es fényhangos pozitív filmkópia.  

Tény az is, hogy a Nagy Imre - per tárgyalását dr. Radó Zoltán kezdte meg és 

1958. február 5-én és 6-án tartott az ügyben tárgyalást, majd az ügy 

„elnapolására” került sor. 

A Nagy Imre - pert ezt követően a Legfelsőbb Bíróság elnöke – dr. Domokos 

József - Vida Ferencre szignálta, aki 1958 áprilisában a Nagy Imre pertől 

elkülönített Dr. Szilágyi József perével folytatta a tárgyalást. A Szilágyi- ügyben 

1958. április 16. és 17. napján tárgyalt a Vida tanács s a halálos ítéletet 18-án 

hirdette ki. 
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Vida Ferenc - a Borenich Péternek adott interjúban - úgy nyilatkozott, hogy a 

Nagy Imre per anyagát ezt követően kezdte tanulmányozni. 

A Vida – tanács - Dr. Vida Ferenc tanácselnök, Lakatos Péterné, Bíró Mihály, 

Fehér Kálmán, Sulyán György népbírák összetételben ítélkezett. Nagy Imre és 7 

társa perében (Dr. Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, 

Kopácsi Sándor, Dr. Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós) 1958. június 9, 10, 11, 

12, 13 és 14. napján tartott zárt tárgyalást és az ítéletet június 15-én hirdette ki. 

Az ügy nyomozati iratainak terjedelmét – a már említett 83 kötetni anyagot – 

Vida Ferenc Faragó Jenőnek adott interjújában 35-40 ezer oldalra becsülte. Más 

becslés szerint – teljes gépelt oldalra számítva – 25-30 ezer oldal terjedelemről 

van szó.  

Visszatérve most már a felkészüléshez szükséges idő megbecsülésére elsőnek 

megemlítem – a Rainer M. János által idézett Szalai József legfőbb ügyész 

helyettes – megdöbbenését: „Óriási anyag, hogyan tudnak vagy tudunk vele egy 

hét alatt, vagy 1-2 nap alatt végezni…. Amit 4 hónapig hallgattak ki, hogy 

tudjuk azt 2 nap alatt megtanulni….” 

Vida Ferenc sehol nem említi, hogy a hatalmas iratmennyiség tanulmányozására 

kevés idő állt rendelkezésére. A Szilágyi - ügy ítéletének írásba foglalását is 

számítva, Vidának április 6 - 8 napja, május hónap a június elején 8 nap állt 

rendelkezésre az iratok „megtanulására”.  

A jelzett terjedelmű ügy felkészülésének időigénye legalább 3, de inkább 4 

hónap. Ez esetben el lehet készíteni azokat a jegyzeteket, amelyek egy 

perrendszerű tárgyalás lefolytatásához nélkülözhetetlenek, hiszen a több ezer 

órás nyomozati kihallgatások anyagát azok ellentmondásait azok szembesítési 

szükségleteit »fejből« képtelenség foganatosítani. Nem is szólva olyan technikai 

segédletek elkészítéséről, amelyek megmutatják, hogy az egyes vallomások 

feltárásánál a nyomozati iratok mely kötetének, mely jegyzőkönyvét kell 

elővenni a tárgyalás folyamán. 

A következő neuralgikus pont a tárgyalási napok száma.  

Tudjuk, hogy az ügyben 1958. június 9-10, 11-12, 13 és 14. napján volt érdemi 

tárgyalás és 15-én ítélethirdetés. Azt is tudjuk, hogy egy-egy tárgyalási nap 12-

14 óra időtartamú volt, ami önmagában kérdésessé teszi a perrendszerű eljárást, 

hiszen ennyi ideig az ügy résztvevői – legyenek bármilyen perjogi pozícióban – 

képtelenek az ügy komolyságához szükséges figyelmet tanúsítani.  

Ha leszámítjuk a tanuk kihallgatásának időtartamát, az iratismertetés több mint 

félnapos tartamát valamint a perbeszédeket a vádlottak érdemi kihallgatására 

alig jutott idő.  

Vida Ferenc a törvényes perrendet megkerülve eljutott az általa meghozott ítélet 

tényállásáig. Most csupán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Feri Sándor az MKP 

jogi ügyeinek intézőjeként miként is adott instrukciókat Demény-ügyben. 

Íme: „Megfelelő bíró és ügyész legyen kiválasztva. Úgy a bíróval, mint az 

ügyésszel előzőleg beszéljen az arra megfelelő elvtárs.”  

Továbbá: „Azt javaslom, Major Ákos tárgyalja az ügyet. Pervezetési 
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tevékenysége csak arra korlátozódjék, hogy a nyomozási eljárás során 

lefolytatott egész egyszerű tényállás a tárgyaláson ugyanazon tanúk 

kihallgatásával bizonyítást nyerjen.”(Kiemelés tőlem. K. F.)  

Sajátos módon Vida Ferenc is beszél erről - a Faragó Jenőnek adott interjúban -

említést téve Erdei Ferenc igazságügy miniszternek a bírák irányítása elleni 

tiltakozásáról, majd kárhoztatja Jankó Pétert, aki kiszolgálta a „külső befolyást”.  

Vida tárgyalási módszere a Nagy Imre - perben pontosan ezt az instrukciót 

követi, s így természetes, hogy a perrendszerű vádlotti kihallgatások elmaradtak 

s helyette a hangszalagon gyakran észlelhető a vádlottak és a bíró egyidejű 

hangos szóváltása, amellyel Vida Ferenc hatalmi eszközökkel akadályozta meg 

a vádlottakat egy perrendszerű kihallgatásban. 

Vida Ferenc valójában nem volt ura a teljes peranyagnak csupán egy erősen 

leszűkített – a vádra koncentráló – felkészítés mellett hajtotta végre az tárgyalási 

szakaszát, amely ilyen módon valójában színjátékká silányította a büntető 

eljárást. 

Kitűnik ez az interjú egy másik fontos – Vida felfogását tükröző - 

megnyilatkozásából is. Vida Ferenc ebben a részben egy 1976- ban „az illetékes 

pártszervek részére” készített írásáról beszél, „amellyel reagáltam a Stern 

magazinnak az 1956-os események 20. évfordulója alkalmából (1976. 42-49. 

sz.) megjelent cikkére.” 

Vida állításának idején 1989 második felében még nem álltak rendelkezésre a 

történetkutatás eredményei pl. a Köztársaság téri pártház ostromáról, Mező Imre 

haláláról a Tóth Ilona perben sűrített rágalmakról, Földes Gábor és társai 

perében valamint Nickelsburg László és társai konstruált koncepciós perének 

valós tartalmáról,  s ez megkönnyítette Vida valótlan állításainak hangoztatását. 

Ugyanakkor az un. köztörvényes bűnözés hangoztatása már az interjú idején is 

hamisan hangzott. A jogtörténeti kutatás ugyanis már ebben az időben is 

tisztában volt azzal, hogy a forradalmárok harci cselekményeit emberölésnek 

vagy emberölés kísérletének, fegyver vagy más a harchoz szükséges anyagok és 

eszközök megszerzését társadalmi tulajdont károsító rablásnak vagy lopásnak, a 

harcok során épületekben vagy más vagyontárgyakban okozott károkat 

társadalmi tulajdon rongálásának is minősítették és ezzel is nyomatékot akartak 

adni külföld felé a Vida által is hangoztatott hamis állításoknak, hogy ti. a 

forradalmi cselekmények bűnözői körök produktuma volt.  

Ugyancsak nyilvánvalóan valótlan azaz állítása is, hogy: „……nálunk 20 éven 

aluliakat – bármit tettek is – nem lehetett kivégezni és annak betartására, hogy 

20 éven aluli személyt magyar bíróság ne ítéljen halálra, a Legfelsőbb Bíróság 

különös gonddal ügyelt (emlékszem, hogy bírói elvétés folytán ilyen egy 

esetben történt, de 24 órán belül ezt az ítéletet, - mint törvénysértőt – a 

Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette)”. 

Kizártnak tartjuk, hogy Vida Ferenc ne tudott volna Vágó Tibor ítéletéről, 

amelyben a fiatalkorú Manszfeld Pétert halálra ítélte és az ítéletet 

végrehajtották. Vida nyilatkozatát azért sem lehet tévedésként értékelni, mert 
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tudnia kellett, hogy az akkor hatályos magyar jog szerint 16 évet betöltött 

fiatalkorúval szemben lehetséges volt halálbüntetés kiszabása és végrehajtása. 

Az 1945. évi VII. tv. 49. és 50. § - ához kapcsolódik a 16 évet betöltött 

fiatalkorúak ellen hozható és végrehajtható halálbüntetés intézménye is, 

amelyet később az 1946. évi VII. tv. 11. § (3) bekezdése kiterjesztett az állam 

elleni bűncselekményekre is, s mind ez tovább élt az 1956-os forradalom 

megtorlásának joganyagában is, és alkalmazták is Manszfeld Péter ügyében. 

Vida tudatos valótlanságot állít akkor is amikor a következőket nyilatkozza: „Az 

ellenforradalmi események feletti bírói ítélkezés 2 éve alatt tehát az MSZMP 

állandóan figyelemmel kísérte az ítélkezés menetét, nagy súlyt helyezett az 

ítélkezés helyes politikai vonal vezetésének érvényesülésére. Az ítélkezés 

valóságos problémáit igen nagy következetességgel elemezte anélkül, hogy 

konkrétan beavatkozott volna az elveknek az egyes ügyekre alkalmazásába.” 

A megtorló ítélkezés - mint tudjuk - nem 2 év időtartamban zajlott 

Magyarországon. Azt Vida Ferencnek - úgyis, mint a Legfelsőbb Bíróság 

büntető kollégiuma helyettes vezetőjének - hivatalból is tudnia kellett, hogy 

Nickelsburg László és társai ügyében a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági 

Tanácsa Borbély János elnökletével 1961. augusztus 15-én hirdette ki az első 

fokon jogerős halálos ítéleteket, amelyeket 1961. augusztus 26-án hajtottak 

végre. 

Vida nyilatkozatának további állításai már úgy valótlanok, hogy nem tények, 

hanem kommunista dogmás tényként való előadásával akarja meggyőzni a 

társadalmat, arról, hogy csak a bolsevik dogmák üdvözítők. 

Az egyik az a fikció, hogy létezik „a párt” amely „felismeri a bajokat” valamint 

a revizionista Nagy Imre és a szektások. Kettejük küzdelme akadályozza meg „ 

a párt helyes politikájának érvényesülését. 

A másik abszurd állítás „a munkásosztály hegemóniája” létezése. Milovan 

Ðilasz : Az új osztály – A kommunista rendszer elemzése c. művéből ismerjük, 

a munkásosztályra hivatkozás valójában a pártnómenklatura uralmát hivatott 

leplezni! 

Ez a fikció egyrészt hivatva volt elfedni a valóságot, a kommunista 

nomenklatúra uralmát.  

. A Faragó interjút Vida így fejezi be: „Szeretném megélni, hogy a fiatal 

nemzedékek magukévá tennék Lukács György kedvelt mondását, amely szerint 

»a legrosszabb szocializmus« is jobb, mint a legjobb kapitalizmus”. És a 

»legrosszabb szocializmust« úgy  definiálnák, mint olyan rezsimet, amely 

önhittségében, önteltségében az emberi haladás csúcsteljesítményének tartja 

önmagát, ám valójában »az időt meg akarja állítani«”. 

Vida interjújának teljes összeomlását a Kádár János páncélszekrényének 

felnyitása jelentette, amely írásban rögzítette: Nagy Imre – ügyében nem Vida 

hanem az MSZMP PB döntött. 

Rainer M János e fontos kérdésről az alábbiakat írja:  

„A Nagy Imre - per nem volt egyéb, mint a politikai akarat igazságszolgáltatási 
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»kivitelezése«. 

Mindent összegezve az a meggyőződésünk, hogy sem tartalmában, sem 

módszereiben nincs lényegi elmozdulás a Sztálinista és a poszt - Sztálinista 

diktatúra uralmának időszakában a hatalom tartalmát és gyakorlásának módját 

illetően.”  

Csak egy példa: Zinner Tibor kutatásaiból tudjuk, - s ez alátámasztja Kádár 

április 5.-i mondatainak valóságtartalmát - hogy Nezvál közvetlenül 

instrukciókat adott Gyepes Istvánnak a Földes Gábor és társai ügyének 

tárgyalása előtt, amint ezt Zinner Tibor kutatásai igazolták. Ennek 

eredményeként hat végrehajtott halálos ítélettel végződött.  

S most vissza Nagy Imre- perhez: 

Az MSZMP PB döntése alapján11 személyt – Nagy Imrét, Losonczy Gézát, 

Donáth Ferencet, Gimes Miklóst, Maléter Pált, Kopácsi Sándort, Tildy Zoltánt, 

Jánosi Ferencet, Vásárhelyi Miklóst, Szilágyi Józsefet és Király Bélát (ő ekkor 

már nyugatra menekült. Szerzők.) „mint az összeesküvők vezető magját” 

elkülönítették. A pert az MSZMP PB szeptemberre tűzte ki és egyben döntött a 

kiszabandó büntetéseket illetően: „….a vádlottak között differenciálni kell, s 

bűnösségük fokának megfelelően a legsúlyosabb büntetést kell kiszabni Nagy 

Imrére, Losonczyra, Donáthra, Gimesre, Szilágyira és Király Bélára.” Mint 

tudjuk a „legsúlyosabb büntetés” a halálbüntetés volt Magyarországon. 

S minő csoda : Vida ítélete mindenben követi a PB döntését és az indokolás is 

Kádár „indokolását” fordítja le „ítéletire.” 

Az MSZMP PB 1957. december 21 –i zárt ülésen határozott, amelyben „szabad 

folyást kell engedni a törvényes eljárásnak Nagy Imre, Donáth Ferenc, Szilágyi 

József, Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós, Fazekas György, Tánczos[Gábor] és 

Haraszti Sándor állampolgárokkal szemben.” 

Kádár itt valójában már ítélkezett is. Ez kitűnik a döntés indokolásából: Nagy 

Imre „osztályáruló” – évek óta konspirál, s a „munkásosztály hatalmi 

pozíciójának feladására, a koalíciós pártok visszaállítására és a és a varsói 

egyezmény felmondására.” Az indokolás utal még a „népköztársaság 

elárulására” is, amely állami aktusok folyamán „valósult meg”.   

A Végkövetkeztetés: Vida Ferenc valójában megszólalásaiban egy rendszert 

véd, védi a védhetetlent, abban a hitben, hogy tudottan valótlan állításait 

megvédi a párt- és államtitok. Nem így történt. A titok napvilágra került. 

Emlékeztetőül: Sic transit gloria mundi!   [»Így múlik el a világ dicsősége«]. 
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A korszak fontosabb szereplőinek névjegyzéke 

Aczél György [Appel György] (1917-1991) kommunista politikus. 

Árvaházban nevelkedett, Építőmunkás, 1935-től a MKP tagja. 1945-től 

kerületi, majd megyei párttitkári tisztségeket töltött be. 1949-ben koholt 

vádak alapján letartóztatták, 1954-ben szabadult, majd gazdasági területen 

töltött be vezető tisztségeket. 1956 novemberétől 1988-ig az MSZMP IKB 

KB tagja, 1970-1985- között PB tag. 1957.április 12-től művelődésügyi 

miniszter-helyettes. 1958 és 1967 között a miniszter első helyettese. 1967-

1974-ig MSZMP KB titkár, ezt követően miniszterelnök-helyettes. 1982 és 

1985 között ismét KB titkár. 1985-.1989 között a Társadalomtudományi 

Intézet főigazgatója. A Kádár-korszak kultúrpolitikájának mindenható 

irányítója. 

Andropov, Jurij Vlagyimirovics (1914-1984) 1937-től az SZKP 

funkcionáriusa. 1953-1954-ben a Szovjetunió magyarországi 

nagykövetségének diplomatája, 1954-1857 között nagykövet. 1957-1961-ig 

az SZKP KB osztályvezetője, majd a KB titkára. Az Államvédelmi 

bizottság elnöke, majd az SZKP főtitkára és államfő. 

Angyal István (1928- 1958) családjával együtt - zsidó származása miatt - 

Auschwitzba deportálták, ahol anyját és nővérét elvesztette. A háború után 

leérettségizett, majd a bölcsész  kar hallgatója lett. 1949-ben - Lukács 

György melletti felszólalása miatt - két évre kizárták az egyetemről. 

Kitanulta a vasbetonszerelő szakmát és az építőiparban dolgozott.1956. 

október 23-án csatlakozott a Bem-szobornál a diáktüntetéshez, majd a rádió 

ostrománál sebesülteket szállított és lőszert rakodott. 27-én kapcsolatba 

került a Tűzoltó utcai felkelőkkel, akiknek hamarosan parancsnokuk lett.  

Csoportja november 8-ig folytatott védelmi harcokat a szovjet csapatok 

ellen. A fegyvere harc befejezése után a Péterfy Sándor utcai korházban 

röplapokat, felhívásokat írt és terjesztett. November 16.-án 

letartóztatták,majd halálra ítélték és kivégezték. 

Apró Antal [Klein Antal] (1913-1994) Szobafestő, építőmunkás, 

kommunista politikus. 1945-től a MKP KV osztályvezetője 1949-ig. 1951-

ig a SZOT főtitkára.1952.január 15 - 1953.júliusig építőanyag ipari, majd 

1956.október 26 - október 31-ig építésügyi miniszter. 1956.november 4- 

1957.május 9-ig a Kádár - kormány az ipari ügyek vezetésével bízta meg. 

Az országgyűlés alelnökeként 1984.december 19-én vonult nyugdíjba. 
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Bata István (1910- 1982) villamosvezető, kommunista politikus, hivatásos 

katona. 1977-től a MKP III. kerületi bizottságának titkára. 1949. június 1- 

től hivatásos katona, ezredesi rendfokozatban az Országos Légvédelmi 

Parancsnokság parancsnok-helyettese (1949-1950) Moszkvában végzett 

katonai akadémiát, majd vezérőrnaggyá léptetik elő. 1950. november 7.-től 

altábornagy és a Vezérkar főnöke. 1953.július 4-től vezérezredes és 

honvédelmi miniszter 1956. október 26-ig. 1958-ban kizárták az MSZMP - 

ből és 1959. február 13-tól megfosztották katonai rendfokozatától is. 1958.- 

tol a Budapesti Közlekedési Vállalat telepvezetője. 

Beer János - A Komárom- Esztergom Megyei karhatalom egyik 

parancsnoka. Pártaktivistákból szervezet alakulatot, amely községről 

községre járva verte az embereket és kegyetlenkedett. A falvakban 

különösen a felbomlott termelőszövetkezeteket akarták gumibottal 

helyreállítani. A népharag joggal fordult ellenük számos panaszt küldtek a 

Kádár kormányhoz is, de Beer Jánossal és csapatával szemben semmilyen 

rendszabályt nem léptettek életbe. 

December 7- én Tatabányán az MSZMP székháza előtt lépett fel erőszakkal 

a Beer csoport ahol – a szovjet harckocsi támogatásával tüzet is nyitottak, 

hat halott és több sebesült maradt a kövezeten.   

Bérces Emil (1920- 1997) lemezlakatos, kommunista politikus, hivatásos 

katona. 1943-tól kommunista párttag. a Budapesti Pártbizottság munkatára. 

1949. május 1 től századosi rendfokozatban a 12. lövészhadosztály 

zászlóaljparancsnoka, 1950-től őrnagyi rangban a gépesített hadosztály 

törzsfőnöke, majd még ebben az évben harckocsi rohamlöveg ezred 

ezredparancsnoka.1953-ban alezredes. 1957.novemberétől a Heves megyei 

Karhatalom parancsnoka..1957.április 4-től ezredes, 1961.november 7.-től 

vezérőrnagy, a gépesített lövészhadosztály parancsnoka, majd 1969-től a 

Magyar Néphadsereg Központi Harcálláspont parancsnoka. 19975 

december 1 napjával helyezték nyugállományba. 

Biszku Béla (1921- 2016) szerszámlakatos, kommunista politikus. 1946-tól  

különböző pártfunkciókat töltött be. A X., majd a XIII. kerületi titkári 

(1951-1956) beosztás után az MSZMP budapesti első titkára (1956-1957). 

1957-1980-ig MSZMP KB tagja, PB tag. 1962-1978 között KB titkár. 

1957.február 28-tól a BM vezetője, március 1-től 1961. szeptemberig 

belügyminiszter, majd 1962-ig miniszterelnök-helyettes. Kádár baloldali 

ellenfeleként távozni kényszerült a politikai életből. 

Bohlen, Charles Ernstin (1904 – 1974) 1956-ban az USA moszkvai 

nagykövete 
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Borbás Máté (1916-1991) hegesztő, hivatásos katona. 1949. május 1.-től - 

a törzstiszti tanfolyam elvégzése után - őrnagy, majd "különleges 

tanfolyamra" küldik. 1950-ben a Szovjetunióban tüzér tanfolyamot 

végez.1951. január  - től alezredes, a Magyar Néphadsereg tüzérparancsnok 

törzsfőnöke.1952 május 1.-től ezredes, 1953-tól a Magyar Néphadsereg 

tüzérparancsnoka. 1954.július 1-től vezérőrnagy. 1955 - 1957 között a 

Szovjetunióban a Vorosilov Akadémia hallgatója. A forradalom idején 

hazaküldik. 1956.november 15- 1975.január 2-ig a 2. karhatalmi ezred 

parancsnoka. 1957-ben befejezte a Vorosilov Akadémiát. Vezérőrnagyi 

rangban az Országos Légvédelmi Parancsnokságot vezette 1961-ig. Ekkor 

a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokának nevezték ki. 1969 - 

1971-ig - nyugállományba vonulásáig - a Kiképzési főcsoportfőnök 

helyettese. 

Brenner János (1931 – 1957) római katolikus pap, segédlelkész. 1950 

augusztusában jelentkezett Zircen ciszterci novíciusnak, majd a 

szombathelyi szemináriumban folytatta tanulmányait, amelyeket Győrben 

fejezett be.1955 június 19 –én szentelte pappá Kovács Sándor 

megyéspüspök. Rábakethelyen, első szolgálati helyén a hívekkel kitűnő 

kapcsolatot teremtett, fellendítette a hitéletet. Az állami hatóság áthelyezési 

kérelmét nem fogadta el. 1957. december 14. – én éjjel kicsalták 

betegellátás ürügyén a plébániáról és 37 késszúrással egy csoport 

meggyilkolta, testét meggyaláztál. 2018 –ban a katolikus egyház boldoggá 

avatta. 
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Borbély János dr. bíró (1905– 2000) Jogi tanulmányai elvégzése után, 

1933 októberében egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1938. május 18-

ától a Battonyai Járásbíróságon, 1939. július 18-ától a Nagykátai 

Járásbíróságon, majd 1941. október 21-étől a Pestvidéki Járásbíróságon 

bíráskodott. 1942. március 16-án került a Pestvidéki Törvényszékhez, ahol 

előbb bíró, majd a háború befejezése után, 1946. január 1-jétől 

törvényszéki tanácselnök lett. 1946 és 1948 között az Igazságügy-

minisztériumban, az ügyész felügyeleti osztályon dolgozott, majd 1948. 

július 3-ától 1950. március31-ig a Népfőügyészség vezetőjeként 

tevékenykedett. Több koncepciós per ügyészeként részt vett törvénysértő 

eljárásokban, a vádat képviselte a „Rajk”-, az „SZDP”-, és a „Kádár”-

ügyben is. A legfőbb államügyész helyetteseként tevékenykedett 1949. 

november 25-e és 1953. május 30-a között, majd törvénytelen eltávolítása 

után az Állami Fuvarozási és Kordélyozási Vállalatnál lett jogtanácsadó. A 

Legfelsőbb Bíróságra az elnök, dr. Domonkos József javaslatára került, 

ahol 1957. május 21-től bíró, majd 1958. november 1-jétől tanácsvezető 

volt..A forradalom utáni megtorlás kapcsán nevéhez fűződik a legtöbb 

kihirdetett és végrehajtott halálos ítélet, összesen 66 főt ítélt halálra, akik 

közül egyet távollétében ítélt el. A halálos ítéleteket a politika kívánsága 

szerint – minden erkölcsi gátlás és emberség – mellőzésével hozta meg és 

hirdette ki.  Másodfokon ő döntött a legtöbb halálos ítéletet eredményező 

ügyben. Nyugdíjazásakor úgy hírlett kegyvesztettség okán távolították el 

hivatalából a legtöbb halálos ítéletet hozó ítészt. 1962 nyarán az MSZMP 

KB Adminisztratív Osztálya javasolta felmentését, amit az Elnöki Tanács 

1962. szeptember 14-én fogadott el, így nyugállományba kényszerült. A 

kormány kivételes nyugdíjat állapított meg 

Brusznyai Árpád dr. (1924-1958) latin – görög - történelem szakos tanár. 

Kiváló klasszika-filológus, Eötvös kollégista, Moravcsik Gyula professzor 

demonstrátora, majd polgári származása miatt (apja csendőr volt, testvére 

katolikus pap) eltávolítják az egyetemről. Egy ideig kántorkodott és tanított 

a váci szemináriumban. 1952-től Veszprémben a Lovassy Gimnázium 

tanára. 1956.október 26-án a Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanács 

tagja, majd elnöke. A forradalom békés, megvalósításán fáradozott. 1957. 

október 19-én - a Győri Katonai Bíróság életfogytig tartó börtönre ítélte. A 

z MSZMP Veszprém megyei vezetői (elsősorban Pap János titkár) levélben 

szorgalmazta a halálos ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság1958 január 7-én 

halálra ítélte , az ítéletet 9-én hajtották végre. 
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Bulganyin, Nyikolaj Alexandrovics (1895 - 1975) szovjet politikus. 1917-

től a bolsevik párt tagja, a CSEKA alkalmazottja (1918-1922). Többek 

között a Moszkvai Városi Tanács elnöke (1931-1937) Először az 

Oroszországi Népbiztosok Tanácsának elnöke, majd a SZU Népbiztosok 

Tanácsának (kormány) elnökhelyettese (1938-1941) Több harcoló front 

haditanácsának tagja, mint politikai referens, 1944-1945-ben az Állami 

Honvédelmi bizottság tagja, 1947-től a SZU. marsallja Az SZKP PB 

(1948-1942) illetve KB elnökségi tagja (1949-1958). Hruscsov 

támogatójaként 1955-től - így forradalom idején is - a Szovjetunió 

minisztertanácsának elnöke. 

Csémi Károly (1922-1992) munkás, katonatiszt. 1945. március 4-én 

sorállományból vették át a honvédség, hivatásos állományba. 1946. 

március 1-től alhadnagy, hadnagy (1947.III.1.), majd egy rendfokozat 

átlépésével százados (1947.VII.1.).1950.május 1-től őrnagy. Beosztása 

1945-től hadosztálynevelő, majd 1953. május 1-től a Honvéd Akadémia 

Páncélos Tanszékének vezetője. 1954.április 4-től alezredes. az.5. 

gépesített hadosztály parancsnoka. 1956 novemberétől az 1. karhatalmi 

ezred parancsnoka. 1957. április 4.-től ezredes, beosztása 1957.január 24-

től a Zrínyi Katonai Főiskola parancsnoka. 1961.augusztus 1-től 

vezérőrnagy. 1963-1973-ig vezérkari főnök, a HM államtitkára és a Varsói 

Szerződés Egyesített Fegyveres Erők  Parancsnokának magyar helyettese. 

1966.október 31-től altábornagy, 1978.november 7.-től vezérezredes. 1966-

1985 között az MSZMP KB tagja.1984.december 6-tól nyugállományba 

vonult. 

Czinege Lajos (1924 - 1998) kovácssegéd, kommunista politikus.1945-től 

MKP tag, 1947-ben a MKP karcagi titkára, 1948-tól MDP Szolnok megyei 

Bizottságának osztályvezetője. 1951.április 17-től százados, majd őrnagy, 

politikai tiszt. 1951.október 10.-től a Magyar Néphadsereg Tüzér 

Parancsnokság politikai osztályának vezetője. (1952. nov. 2-től alezredes). 

1954-től az MDP KV Adminisztratív osztály helyettes vezetője, majd 

vezetője (1956). 1956.október 26-tól az MDP Katonai Bizottságának tagja. 

1956. novembertől az MSZMP KB Adminisztratív Osztály vezetője. 

1957.júliustól az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága első titkára. 1957 

szeptemberétől - 1960 májusáig tartalékos állományba helyezik. 1960. 

május 13-tól ismét aktív állományú katona altábornagyi rendfokozattal (!). 

1960. május 5 - 1984. december 6-ig honvédelmi miniszter. 1962.május 

23-tól vezérezredes, 1978.november 7-től hadseregtábornok. 1984. 

december 6-án nyugállományba helyezik1985-1988. január 1-ig 

miniszterelnök-helyettes. 1959- 1988-ig KB tag, 1961-1970 között PB 

póttagja.. A Magyar Köztársaság Elnökének 107/1989.(november 21) sz. 

határozata alapján katonai rendfokozat viselésére nem jogosult. 
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Darázs István százados, munkásőrtiszt. A háború alatt Nógrádi Sándor 

partizán csoportjának tagja volt. A forradalom napjaiban kommunista 

csoportot szervezet első sorban pártfunkcionáriusokból és ÁVH-s 

tisztekből. 1956. november 4.-ig részben a karancslapujtői hegyekben 

húzták meg magukat, miközben Csehszlovákiából kaptak lőszert és 

fegyvereket.  

november 5-én a szovjet erők oldalán rátörtek a megyei Nemzeti 

Bizottságra majd Salgótarjánban kegyetlenkedtek a korábbi – sztálinista – 

vezetők hatalmának visszaállítása érdekében. Az egység aktívan vett részt a 

november 8.-i mészárlás kivitelezésében azzal, hogy tagjai lezárták a 

rendőrség előtti teret és az oda beszorított embereket a sortűz előtt nem 

engedték eltávozni.  

Darázs István a karhatalmi tevékenységének befejezése után a 

Munkásőrség kötelékében kapott hivatásos beosztást és főtisztként vonult 

nyugdíjba.  

Décsi Gyula dr. [Damweber Gyula Antal](1919-1990) államvédelmi 

alezredes. 1950. június 23-tól az Igazságügyminisztérium államtitkára, 

majd a miniszter első helyettese.1952. november14.től 1953.február 2-ig 

igazságügyminiszter. 1953. január 16.-án letartóztatták, lemondását a 

börtönben írta alá) 

Demény Pál (1901-1991) kommunista politikus. Felsőkereskedelmi 

végzettségű. 1919-ben a Kommunisták magyarországi Pártjának tagja, a 

kommün alatt ifjúmunkás vezető. 1925-1932 között a MSZDP tagja, 

kommunista nézetei miatt azonban kizárták a MSZDP - ből. Szembe került 

az illegális kommunista párt vezetőivel. Önálló frakciót szervezett - 

különösen Csepelen volt nagy befolyása. 1921- 1942 között kommunista 

tevékenység miatt hat és fél évet töltött börtönben. 1944-ben az ellenállási 

mozgalomban vett részt. 1945. februárjában a kommunista vezetés alatt 

álló politikai rendőrség letartóztatta (»a párt fogja«) , négy és fél évi 

börtönre ítélték. 1953-ban szervezkedés vádjával további 10 évet kapott, 

amelyből 1956.október 15.-én szabadult. Fordítóként dolgozott 

nyugdíjazásáig. 1957-ben az 1953.-as vád alól felmentették, de az 1946-ban 

emelt vádak alól csak 1989-ben mentették fel. 1989.-től az MSZP tagja és - 

1990-től - országgyűlési képviselője haláláig. 

Déry Tibor (1894-1977) író. 1953 után az ellenzéki író vezetője.1956 

nyarán kizárták az MDP-ből.195. szeptemberétől az Írószövetség 

Elnöksége tagja.1956.november 21-én megalakított Magyar Értelmiségi 

Forradalmi tanács tagja. 1957. április 20-án letartóztatták és a 

forradalomban tanúsított magaratása miatt 9 évi börtönre ítélték. 1960. 

április 1-én kegyelemmel szabadult Ítélete az 1989 évi XXXVI. tv alapján 

semmis. 
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Ðilasz, Milovan (1911- 1995) Jugoszláv kommunista politikus, 

politológus. 1932-től a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) tagja. 1938- ban 

a Tito vezette JKP- hoz csatlakozott. 1941-1945 között a partizánháború 

főparancsnokságának tagja. 1945-1953 között tárca nélküli miniszter, majd 

miniszterelnök-helyettes (1953-1954). A párt főideológusa. 1948-ban 

Moszkvában őt is árulónak nyilvánították. A negyvenes évek végére 

antisztálinista, majd a Borba c. pártlap hasábjain megkérdőjelezte az 

egypártrendszert. 1954-ben letartóztatták s ezért, valamint a külföldön 

megjelent Új osztály (The New Class) c könyvéért súlyos börtönbüntetésre 

ítélték. 1961-ben szabadult. 1989-ben rehabilitálták. 

Dobi István (1898-1968) kisgazda, majd kommunista politikus. 1948-1952 

között miniszterelnök, majd 1952.augusztus 15- 1967. április 14-ig a NET 

elnöke. 1959.november 20-tól az MSZMP tagja. 
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Domokos József dr.[Deutsch József] (1890-1978) ügyvéd, ügyész majd 

bíró.  

1918-tól MSZDP tag, majd 1919-ben az MKP júniusi kongresszusának 

küldötte. Emigrált. 1931 től ügyvéd, kommunisták védelmét látta el. 1944-

ben a német megszállás után Mathausenbe hurcolták. 

1945. augusztustól 1946. áprilisig legfőbb államügyész majd az IM 

adminisztratív államtitkára. 1953-ban nyugdíjazták, de 1954 októberében 

kinevezték a Legfelsőbb Bíróság elnökének és ezt a tisztet 1958. május 28-

án történt nyugdíjazásáig töltötte be. E minőségében nem csak a megtorlás 

gyakorlati lebonyolításában volt jelentős szerepe, de részt vett azoknak a 

jogszabályoknak az előkészítésében is, amelyek a megtorlásnak nyitottak 

kaput. Így az általa előkészített anyagon alapult az un. gyorsított eljárást 

lehetővé tevő 1957. évi 4. sz. tvr. és közreműködött a Legfelsőbb Bíróság 

Népbírósági Tanácsát életre hívó jogszabály megalkotásában is. 

Domokos József vezényelte le a Legfelsőbb Bíróság forradalom utáni 

„megtisztítását” és a megbízhatatlanná vált bírák és dolgozók eltávolítását. 

Domokos József a legkeményebb megtorlást szorgalmazta. A Legfelsőbb 

Bíróság (1957. március 28.-i) értekezletén az alábbi iránymutatást adta a 

bíráknak: „Elvtársak tanuljuk egy kis osztályharcot a fasizmus 

igazságszolgáltatásától. Ne engedjük magunkat áll-jogtudósok 

magyarázataitól félrevezetni, akik egyik kezükben a talmudot, a másik 

kezükben régi fóliánsokat tartva igyekeznek megmagyarázni, hogy 

november 4.-e előtt nem lehetett gyilkosságot elkövetni, és hogy a 

gyorsított eljárásban 3 hónapi börtönt is ki lehet szabni. Ne üljünk fel 

ezeknek, és ne feledjük, hogy a Magyar Népköztársaság bírái vagyunk, a 

proletárdiktatúra bírái, akiknek az a kötelességük, hogy a proletáriátus 

államát erősítsék, s annak minden ellenségét, akik a proletárforradalomra 

kezet emel, kíméletlenül megsemmisítsük.” 

Donáth Ferenc (1913-1989) agrárközgazdász, kommunista politikus.1945-

ben az Országos Földrendező Tanács elnökhelyettese. 1945.novembertől 

1948-ig a Földművelésügyi Minisztérium politikai államtitkára. 1945. év 

májustól a MKP KV tagja s még ebben az évben a KV Falusi Osztályának 

vezetője. 1948-1951 között a MDP Főtitkári Irodavezetője, a MDP KV 

tagja.1951 februárjában letartóztatták és koncepciós perben 15 év 

szabadságvesztésre ítélték.1954-ben szabadult, s a Magyar Tudományos 

Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Igazgatója lett. Nagy Imre 

híveként 1956.október 23. -24-én az MDP KV tagjává és titkárává 

választották. November 1-től az MSZMP IB tagja, s Nagy Imre 

miniszterelnökségi titkárságán dolgozott. November 4-én a jugoszláv 

nagykövetségre menekült, ahonnan 23-án Romániába 

hurcolták.1957.április 8.-n letartóztatták. as Nagy Imre-per II. r. 

vádlottjaként 12 évre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult. 

Szabadulása után csak tudományos tevékenységet folytatott. 
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Dudás József (1912-1957) gépészmérnök, politikus. Trianon utáni 

Romániában, a kommunista mozgalomban való részvételéért 5 és fél évet 

töltött börtönben.1939-ben szabadult, majd Magyarországon műszaki 

egyetemi tanulmányokat folytatott. Részt vett a németellenes ellenállási 

mozgalomban, tagja a nem hivatalos fegyverszüneti bizottságnak és a 

Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának. 1945- ben - noha 

nem szakítja meg kapcsolatait a kommunistákkal - a kisgazdapárthoz 

kapcsolódik. A Magyar Testvéri Közösség ügyben letartóztatták. 

Kistarcsán és Recsken raboskodott, miközben a román államvédelem 

kikérte (1951). Előzetes letartóztatása után - bizonyítékok hiányában az 

eljárást megszüntették - 1954-ben került vissza Magyarországra. 1956. 

augusztusában rehabilitálták.. A forradalom kitörése után bekapcsolódik 

forradalmi eseményekbe. Október 27-én a Széna téren tartott beszédet. 29.-

én létrehozta a II. kerület nemzeti bizottmányát. Elfoglalta a Szabad Nép 

székházát Magyar függetlenség címmel lapot indított, ugyanakkor 

biztosította az MSZMP lapjának megjelenését is. Október 30-án tárgyalt 

Nagy Imrével, de folyamatosan támadta a kormányt. November 4.-én 

megsebesült. 21.-én tárgyalás ürügyével a Parlamentbe csalták, 

letartóztatták, halálra ítélték és - az elsők között - kivégezték. Elítélése az 

1989. évi XXXVI. tv. alapján semmis. 

Eisenhower, Dwigh Davis (1890-1969) katonatiszt, 1941-

tőldandártábornok,1942-ben Észak Afrika legfőbb szövetséges 

parancsnoka, Szicília megszállásának parancsnoka.1944-ben a normandiai 

partraszállás parancsnoka. 1944 decemberétől öt csillagos tábornok. 1945-

1948 között az USA hadseregének vezérkari főnöke volt. 1948-tól a 

Columbia Univerity elnöke.1950-től a NATO főparancsnoka.1953. január 

20. és 1961.január 20 között két alkalommal az USA elnöke. 
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Erdei Ferenc (1910– 1971) szociológus, népi író (kommunista) 

politikus.1943-ban a szárszói találkozón meghirdette a kommunistákkal 

való együttműködést. A Nemzeti Parasztpártban kriptokommunista. 1944. 

dec. -1945. nov. belügyminiszter a Politikai Rendészeti Osztály 

megszervezője. 1949 -1953 földművelésügyi miniszterként az erőszakos 

kolhozosítás és a kuláklisták megteremtője. 1953.júlliustúl 

igazságügyminiszter, majd 1955.-ben rövid ideig földművelésügyi 

miniszter. 1956.-os forradalom alatt miniszterelnök –helyettes, a szovjet 

küldöttséggel tárgyaló delegáció vezetője. Tökölön a KGB letartóztatta, 

majd Kádár János kívánságára szabadon engedik. 1957.-től a Magyar 

Tudományos Akadémia főtitkára. 1959-ben a mezőgazdaság újabb 

kollektivizálásának szervezésével hozzájárult a hagyományos magyar 

paraszti társadalom felszámolásához. 

Faludy György (1910-2006) költő, műfordító. 1938-tól Párizsban, 

Algériában, 1941-től az USA -ban élt. 1946-ban tért haza Magyarországra 

és a Népszava munkatársaként dolgozott. 1950-ben hamis vádak alapján 

letartóztatták, 3 évet töltött a recski internálótáborban. a forradalom után 

Nyugatra emigrált, s csak 1989-ben tért ismét haza. 1994-ben Kossuth díjat 

kapott. 

Farkas Mihály [Lőwy Herman] (1904-1965) nyomdász, kommunista 

politikus. 1944-ig emigrációban élt a Szovjetunióban. 1944-1945-ig MKP 

(MDP) KV tagja. 1945 májusától 1953 júniusáig, majd augusztustól 1955 

áprilisig a PB tagja; 1945 - 1951-ig főtitkár - helyettes. 1945.július 15. - 

1945.november 23-ig a BM politikai államtitkára. 1948.szeptember9 - 

1953.július 4-ig honvédelmi miniszter. 1956.október 13-án letartóztatták, 

1957, márciusában 6 évre, majd 1957.április 19-én 14 évi börtönre ítélték. 

1960.április 5-én egyéni kegyelemmel szabadult. 

Farkas Vladimir (1925-2002) A kommunista elkötelezettségű Farkas 

Mihály fia Lenin tiszteletére kapta utónevét. farkas Vladimir 1945-ben tért 

haza a szovjetunióból és az MKP Központjában rádiósként dolgozott. 

1946-tól a titkos rendőrség alhadnagya, operatív technikai beosztásokban. 

Később vizsgáló tiszt majd az ÁVH III. Főosztályának vezetője 1951 

áprilisától alezredesi rendfokozatban. A főosztály átszervezését követően a 

VIII. Hírszerző főosztály majd a BM II. osztály helyettes vezetője 1951. 

szeptember 28-tól. 1955 februárjában beosztásából önként távozott és 1956 

márciusáig a Lenin Intézet hallgatója lett. 1956. október 5.-én letartóztatták 

és a Legfelsőbb Bíróság 12 év börtönbüntetésre ítélte koncepciós perekben 

végzett tevékenysége miatt. 1960. április 1.-én egyéni kegyelemmel 

szabadult. Ezt követően statisztikus majd üzemgazdász. A Volán TRÖSZT 

tanácsadójaként vonult nyugdíjba. Megjelentette „Nincs mentség” című 

kötetét, amelyben államvédelmi pályafutásáról ír és bocsánatot keres. 
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Fazekas György (1914- 1984) újságíró. 1945-től különböző lapok 

munkatársa volt. 1953-tól a Magyar Rádióhoz került. Nagy Imre híve. 

1954-től a tájékoztatási Hivatalban, majd a Magyar Nemzetnél dolgozott 

1955 tavaszáig. Ekkor kizárták az MDP-ből. 1956. október 28-tól Nagy 

Imre miniszterelnök titkárságán dolgozott. November 4-én ő is a jugoszláv 

nagykövetségre menekült, innen november 23-án Romániába deportálták 

1958-ban 10 év börtönbüntetést kapott. 1961-ben amnesztiával szabadult. 

Később a Magyar Hírlap munkatársa lett. 

Fehér Lajos (1917-1981) újságíró, kommunista politikus. 1945 januártól - 

1946 őszéig a politikai rendőrség helyettes vezetője. 1947- 1954.-ig a 

Szabad Föld c. lap felelős szerkesztője, 1954 júliustól 1955.májusig a 

Szabad Nép főszerkesztő-helyettese. 1955-1956-ban a Balatonnagyberki 

Állami Gazdaság Igazgatója. 1954-156 között az MDP KV póttagja. 

1956.október 26- 31-ig az MDP Katonai Bizottságának tagja. 1956 

novembertől 1981-ig az MSZMP IKB (KB), 1975-ig IIB majd PB tagja. 

1956.november 8-24-ig a Népszabadság főszerkesztője. 1956.december 12-

től 1957 áprilisig »szénkormánybiztos«. 1957.februártól 1959 decemberig a 

KB Mezőgazdasági Osztály vezetője és a KB titkára. 1962- 1974 között 

miniszterelnök helyettes.  

Fekszi László (1926 - 1997) - a győri határőrkörzet parancsnoka, telefonon 

parancsot adott a salgótarjáni határőrlaktanya parancsnokságának a 

tüzelésre. 

Feri Sándor dr. [Fusch Sándor] (1895– 1986) jogász, banktisztviselő, 

ügyvéd kommunista politikus.. MKP Jogügyi Osztály vezetője (1945. jan. 

– 1950. dec. 31) 1946-tól közjegyzői gyakorlatot is folytatott. Szoros 

kapcsolatban állt a szovjet állambiztonsági szervekkel. A Legfelsőbb 

Bíróság bírája (1950 – 1957. jan.31. 1953.máj 31.-én elbocsátották, de 

dec.21.-én visszavették.) 

Földes Gábor (1923-1958) színész, rendező (főrendező). 1951-től a győri 

Kisfaludi színház tagja 1945-től az MKP (MDP) tagja és aktivistája. 1954-

tól Nagy Imre híve. Az 1956.október 13.-án a győri Petőfi Kör alapító 

elnöke Október 25-i győri tüntetés jelentős személyisége. Október 26-ná 

részt vett a Győri Nemzeti Tanács megalakításában, az értelmiségi tanács 

elnökévé választották. Szigethy Attila megbízásából a sortűz után 

Mosonmagyaróvárra ment, hogy megakadályozza a további vérontást. 

November 4-e után a forradalom továbbélését szorgalmazta. 1957.május 3-

án letartóztatták. 1958.január 15-én kivégezték 
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Földes László [Fischer László] (1914 - 2000) Kommunista politikus, 1944-

ben részt vett az ellenállásban,1946-tól az MKP (MDP) Budapesti 

Bizottsága Káder Osztály vezetője. 1949-1951-ig az MDP KV Káder 

Osztály osztályvezető-helyettese. 1955-1957-ig külkereskedelmi 

miniszterhelyettes. 1956.október 26-tól az MDP Katonai Bizottsága tagja. 

1956.novembertől 1970-ig MSZMP IKB (KB) tagja.1956 novembertől 

részt vett az MSZMP szervezésében. 1968-1964-ig belügyminiszter .- 

helyettes, majd a Hungexpo vezérigazgatójaként vonult nyugdíjba. 

Futó Dezső (1916 - 1994) kereskedő, újságíró, politikus. Debrecenben 

szerez kereskedői képesítést.1932-től a Szabadság, a Magyar Út - ban és 

más ellenzéki lapokban írt. Szabó Pálon keresztül kapcsolódott a FKGP- 

hoz. 1937-ben a Márciusi Front szervezője.1944.december 21-től a FKGP 

programjával az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. A Kis Újság belső 

munkatársa., fellép Rákosi ellen, bírálja módszereit, törekvéseit.1947 

márciusától független képviselő, majd Pfeiffer Zoltán Magyar 

Függetlenségi Pártjához csatlakozott, a párt lapjának az Ellenzék- nek 

szerkesztője. 1947 augusztustól októberig országgyűlési képviselő, majd 

lemondott mandátumáról.1952-ben letartóztatták, hamis vádak alapján 10 

évre ítélték 1956 júliusában helyezték szabadlábra. A  forradalom  alatt 

újból a Kis Újság felelős szerkesztője. 1958-ban felmentik az 1952-ben 

ellene emelt vád alól. Különböző fizikai és adminisztrációs munkákból élt. 

1986-ban a Bajcsy-Zsilinszky Társaság egyik alapítója.1990-ben az 

újságírók szakmai szervezete is rehabilitálta. 

Gerő Ernő [Singer Ernő] (1898 -1980) kommunista politikus. A 

Szovjetunióban élő emigráns 1944-ben érkezett Magyarországra. 1944 

végétől a MKP majd MDP KV és PB tagja (1945 - 1956.októberig) 1948-

1951-ig MDP KV főtitkár helyettese.1951-1953-ig a KV 

titkára,1956.júliustól októberi 25-ig az MDP KV első titkára. MSZMP 

tagságát 1962-ben szüntették meg. A gazdaságpolitika irányítója:1945-

1949 között közlekedésügyi ,1949 -1952-ig pénzügy,majd államminiszter. 

1949 - 1952-ig a Népgazdasági tanács elnöke.1952 - 1956 között 

miniszterelnök-helyettes. 1953-1954-ig belügyminiszter. 1956.október 28-

án a Szovjetunióba menekült s itt élt 1960-ig. 

Gimes Miklós (1917-1958) újságíró, kommunista politikus.1945-től a 

Szabad Nép munkatársa, később a külpolitikai rovat vezetője.1955-ben a 

Magyar Nemzet munkatársa. Nagy Imre híveként 1955 májusában kizárták 

a MDP-ből, 1956nyarán helyreállították a párttagságát.1955-1956-ban a 

Corvina könyvkiadó lektora. 1956 októberében a Szabad Nép munkatársa, 

október 30-án a Magyar Szabadság c. lap alapítója. November 4-e után  az 

illegális Október Huszonharmadika c. újságot adta ki, s szervezte a Kádár-

kormánnyal elleni ellenállást. 1956.december 5-én letartóztatták és a Nagy 

Imre - perben halálra ítélték. 1958.június 16.-án kivégezték. A Legfelsőbb 

Bíróság 1989-ben a vádak alól felmentette. 



247 

 

Gulyás Lajos (1918-1957) református lelkész 1942-től Gellénen és 

Balatonszepezden. 1944 novemberében a nyilasok letartóztatták és 

internálták az ellenállási mozgalommal való kapcsolatai miatt.1947-ben a 

kisgazdapárt listáján pótképviselő, 1948-tól képviselő. de még ebben az 

évben lemondott mandátumáról. 1956.október 26-án levél községben lévő 

parókiáján értesül a mosonmagyaróvári vérengzésről, óvárra sietett, hogy a 

rend helyreállításában közreműködjön. A hivatalos szervek elutasították. 

Több falubeli emberrel tért vissza, a határőr laktanyánál ekkora elfoglalták, 

saját testi épségének veszélyeztetésével mentett meg egy tisztet. Beszédet 

tartott a tanácsházán, ahol a törvényes felelősségre vonást hangsúlyozta. 

Felhívta a fegyveres erőket, hogy a forradalmi szerveknek 

engedelmeskedjenek. November 3-án beválasztották a járási forradalmi 

tanácsba. Valótlan tényállás alapján hozott ítélettel halálra ítélte a Gyepes - 

tanács, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Katonai kollégiuma Ledényi - 

tanácsa helybenhagyott.1957.december 31-én a halálos ítéletet 

végrehajtották.  

Gyepes István dr.(1922 - 2000) péksegéd, bíró a Győri Megyei Bíróság 

elnöke. A kommunista párt megbízható kádereként küldték a Bírói és 

Államügyészi Akadémiára. Innen kikerülve nyomban megyei bírói 

beosztásba került. A forradalom alatt együtt vonult fel - későbbi 

áldozatával - Földes Gáborral a győri tüntetésen. A forradalom leverését 

követően ezt a „ballépését” is jóvá akarta tenni. 

Gyepes – aki ekkor még nem végezte el a jogi egyetemi tanulmányait – 

továbbra is bírta az MSZMP bizalmát és így ő lett a Földes Gábor és társai 

ellen indított nagy koncepciós per bírája. A per megkezdése előtt Gyepes 

István „személyes megbeszélés” formájában tudta meg Nezvál Ferenc 

igazságügy-minisztertől azokat az elvárásokat, amelyet a hatalom ettől a 

nagy ívű pertől várt. A koncepció érdekében Gyepes István tudatosan 

hamis tényállást állapított meg az ügyben. Hamis a nyugati határ teljes 

őrizetlenségéről a mosonmagyaróvári sortűz történetéről és az azt követő 

eseményekről rögzített ítéleti tényállás. 

Megszegve az eljárásjogban akkor is kötelező szabályokat orvos-szakértői 

vélemény ellenében egy halott sértettet élőnek tekintve gyilkosságban 

mondta ki bűnösnek a halottat megrúgó személyt és halálos ítéletet hozott 

elmebeli állapota miatt súlyos fokban korlátozott beszámítási képességű 

személlyel szemben is. 

Bűnös bírói magatartásával kielégítette a kádári hatalom igényeit. Földes 

Gábort, Tihanyi Árpádot, Gulyás Lajost, Weintráger Lászlót, Cziffrik 

Lajost, Zsigmond Imre végrehajtott halálos ítélete Gyepes István bíró és a 

kádári ítélkezés bűneként él az emlékezetben. 

Gyepes István véres tettének jutalmaként, - a rendszerváltozásig - a Győri 

Megyei Bíróság elnöke volt. Nyugdíjasként – békében – halt meg. 
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Gyurkó Lajos (1912-1979) Pék, katonatiszt. 1946-tól az MKP gyöngyösi 

titkára.1949.május 5.-től a hadseregben szolgált parancsnoki 

beosztásokban. Alezredes (1949) ezredes (1950.III.15), majd szovjet 

katonai akadémia elvégzése után vezérőrnagy (1954.XI.18). 1954 - 1956 

november 3-ig a kecskeméti 3. hadtest parancsnoka. Kegyetlen 

parancsaival - különösen a Tiszakécske repülőről történő lövetésével vált 

hírhedté. 1956. november 4 után a Katonai Tanács tagja, a 

hadseregparancsnok helyetteseként a vidéki karhatalom parancsnoka,végül  

a határőrség országos parancsnoka 1960-ig. 1959-1962.ig az MSZMP KB 

póttagja. 1960.szeptember1-től nem tényleges állományba helyezték. Ezt 

követően a Nagytétényi Sertéshizlalda vezérigazgatója, majd benzinkút 

kezelő. 

Haraszti Sándor (1897-1982) szerkesztő, újságíró.1945 után a Szabadság 

c. lap szerkesztője1948-ban az MKP (MDP) KV propaganda Osztály 

osztályvezető-helyettese. 1950.-ben letartóztatták és koncepciós perben 

halálra ítélték, de az ítéletet nem hajtották végre.1954-ben szabadult, és a 

Béke és Szabadság c. folyóirat főszerkesztői állását kapta meg. A Nagy 

Imre körül csoportosuló pártellenzék tagja. 1955-ben kizárták a pártból. 

1956.november 1-től az MSZMP IB tagja, november 2-4.-ig a 

Népszabadság főszerkesztője. A jugoszláv nagykövetségre menekült, 

ahonnan Romániába deportálták.1958-ban 6 év börtönre ítélték, amelyből 

1960-ban amnesztiával szabadult. Ez után az Akadémiai Kiadó lexikon 

szerkesztőségében  

dolgozott. 

Hazai Jenő (1921 - 1998) géplakatos, kommunista politikus, hivatásos 

katona. 3 hónapos pártiskolát követően (1948) politikai munkás, majd 

1950.május 23-tól ezredesi rendfokozatban a politikai főcsoportfőnök 

helyettese. 1952.november 7-től vezérőrnagy. 1955.április 15-től május 5-

ig a OLP parancsnoka, 1955.május 6-1956 december 22-ig politikai 

főcsoportfőnök . Ekkor »nemtényleges« viszonyba helyezik . 1957.április 

15-1962.július 31-ig a BM osztályvezetője rendőr ezredesi rangban. 

1962.augusztus 1. től az Esztergomi Szerszámgépgyár igazgatója.1984-ben 

nyugdíjba vonul. 



249 

 

Házi Sándor (1911 - 2003) szabósegéd, kommunista politikus, áv. tiszt. 

1945-ben rendőrkapitány, majd 1946-ban az ÁVO  tisztje. 1948-ban 5 

hónapos törzstiszti tanfolyam elvégzése után 1949. április 1-től alezredes, 

az 1. lövészezred parancsnok, majd a 12. hadosztály parancsnoka. 1950. 

március 15-től ezredes, május 23-tól vezérőrnagy.. 1951-től Légierő 

parancsnoka 1955.április 28-ig. közben - 1952-ben magasabb parancsnoki 

tanfolyamon vett részt ( 4 hónap). 1955 áprilisában kinevezték a 3. hadtest 

törzsfőnökének.  1956 novemberében Salgótarjánban kormánybiztos, így - 

Ladvánszky Károly r. alezredessel jelen van a sortűznél. Szerepe egyelőre 

tisztázatlan. 1957. február 11-től a Hadtápszolgálat csoportfőnöke. 

1957.június 10-től nyugállományba helyezik. Az Elnöki Tanács lefokozza 

honvéddé, mert »szolgálatait az ellenforradalomnak ajánlotta fel«. Ezt 

követően egy kisiparos alkalmazásában szabósegédként dolgozott, majd 

vállalat igazgatóként fejezte be pályafutását. 

Hegedűs András (1922-1999) közgazdász, szociológus, kommunista 

politikus. Országgyűlési képviselő volt 1945-ben,1947-ben és 1949-1957 

között.1950-1956-ig MDP KV, 1951-1956-ig a PB tagja. Az MSZMP-ből 

1973-ban zárták ki. Több miniszteri tárcát vezetett. 1953július 4-től a 

minisztertanács elnökének első helyettese, 1955.április18-tól kormányfő 

1956.október 24-ig. a forradalom alatt a Szovjetunióba  menekült.. A 

forradalom után tudományos tevékenységet folytatott, 1988-tól c. egyetemi 

tanár. 

Hruscsov, Nyikita Szergejevics (1894-1971) Szovjet politikus.1938-1949 

között az Ukrán kommunista párt első titkára. 1949-1953 között a SZKP 

KB titkára, 1953 szeptemberétől első titkára. 1958-1964 között a szovjet 

minisztertanács elnöke. 
Hungaricus - Fekete Sándor (1927- 2001) újságíró, irodalomtörténész. 1952- 

1956 között a Szabad Nép munkatársa. 1955-től a pártellenzékhez csatlakozott, 

Nagy Imre híve. A forradalom leverése után Hungaricus álnéven politikai 

vitairatban száll szembe a forradalmat leverő hatalommal..1958 őszén tartóztatták 

le és 1959-ben 9 évi börtönre ítélték. 1963-ban közkegyelemmel szabadult. 1963-

tól az Irodalomtudományi Intézet munkatársa, 1976-tól  1989-ig az Új Tükör 

szerkesztője, majd főszerkesztője. 



250 

 

Ilku Pál (1912-1973) tanító, kommunista politikus.1947-től országgyűlési 

képviselő. 1948-ban a MKP KV Oktatási Osztály helyettes vezetője, majd a 

HM - ben politikai csoportfőnök helyettes.1945.szeptember 1-től tartalékos 

főhadnagy, majd 1948.december 1-től ezredes, 1950.november 7-től 

vezérőrnagy. 1956.október 30-tól a Katonai Tanács tagja.1957-ben a - től a 

HM politikai csoportfőnöke, miniszterhelyettes. 1958.február 10-től 

nemtényleges viszonyba helyezik. 1957. június 29-től az MSZMP KB 

póttagja, 1959-1973-ig KB tag. 1962-1970 között a PB póttagja. 1958 

februártól művelődésügyi miniszterhelyettes, 1961-1973 között művelődési 

miniszter. 

Jankó Péter dr. (1907 - 1955) bírói pályáját Budapesti Népbíróságon 

kezdte (1945. máj. 9. – 1948. jan.28.). 1946. febr.13-tól a Budapesti 

Népbíróság másodelnöke. Több nagy horderejű koncepciós perben járt el 

(Testvéri Magyar közösség, Kovács Béla – ügy stb.). Már a NOT – nál 

tárgyalt, de a Rajk –per tárgyalására visszament as Budapesti 

Népbírósághoz. 1949-nov. 2-től a Legfelsőbb Bíróság bírája. 1950-okt. 16-

tól másodelnökként (elnök hiányában) – haláláig – irányította a Legfelsőbb 

Bíróságot. Önkezével vetett végett életének. 

Ivasutyin, Pjotr Ivanovics (1909 - 2002) hadseregtábornok, az SZKP KP 

vezető tisztviselője. 1958 – tól a KGB elnökének helyettese, 1963-tól 

vezérkari főnök helyettes. 

Jánosi Ferenc (1916-1968) református lelkész, tanár, politikus. 1951-1954 

között a népművelési miniszter első helyettese. 1954-1955-ben a Hazafias 

Népfront főtitkára, Nagy Imre veje. A jugoszláv nagykövetségről őt is 

Romániába internálták, majd a Nagy Imre-perben 8 év börtönre ítélték, 

1960-ban szabadult. 1989-ben a Legfelsőbb Bíróság felmentette a vádak 

alól. 

Janza Károly (1914 - 2001) vasesztergályos, hivatásos katona. 1932-től 

tagja a MKP-nak.  A Ganz hajógyár igazgatója. 1949-1957-ig 

országgyűlési képviselő. Párthatározat alapján 1949.július 1-től a 

hadseregbe került, s minden katonai előképzettség nélkül - a II. 

világháborúban őrmesterként szolgált - ezredesi rendfokozatban kezdte 

meg szolgálatát. 1950. március 1-től vezérőrnagy, 1952 novemberétől 

altábornagy. 1949-ben a Magyar Néphadsereg Hadtápszolgálat 

főnökhelyettese, majd főnöke (1950); 1956.október 26 - október 31. között 

honvédelmi miniszter. November 4-én több tábornokkal együtt parancsot 

adott ki a csapatoknak, amelyben megtiltják a szovjet ellenes harcot. 

1958.február 21-én - pszichikai kényszer hatására altábornagyi 

rendfokozatáról lemondott. A NET 16/1958 (II.21) határozatával 

rendfokozatától megfosztotta. A rendszerváltozás után rendfokozatát 

visszakapta. 
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Kádár János (Csermanek János) (1912-1989) kommunista politikus, aki a 

háború előtt és alatt Magyarországon élt.1945 elején Budapest 

rendőrfőkapitány helyettese. 1944-1945-ig KV titkára, 1946-1951-ig 

főtitkárhelyettes. 1951.április 20-án letartóztatták, majd életfogytig tartó 

börtönre ítélték. 1954. július 22-én - rehabilitálásának napján - 

szabadult.1955-1956 Pest megyei MDP első titkára. 1956.július 18 - 

október23-ig KV titkára, majd első titkára október 28.-ig. Ezt követően az 

MDP 6 tagú elnökségének elnöke. MSZMP KB első- majd főtitkára, utóbb 

elnöke 1989.május 9.-ig. Állami tisztségei: Belügyminiszter 

1948.augusztus 5 - 1950.június 23-ig. A Nagy Imre - kormány 

államminisztere (október 30-ig, majd november 4-ig), ugyancsak 

államminiszter 1958.január 2- 1961.szeptember 13 között. Kormányfő 

1956.november 4- 1958.január 28 valamint 1961. szeptember 13- 

1965.június 30 között. Az MSZMP első- majd főtitkára, végül elnöke 1989 

május 8. – ig. 

Kaganovics, Lazar Mojszejevics (1893-1991)  1930 – tól 1957 –ig az 

SZKP PB tagja. 1956 – 57 –ben a Szovjetunió első miniszterelnök 

helyettese. A Hruscsov elleni puccskísérletben való részvétel miatt kizárták 

a pártvezetésből. 

Kállai Gyula (1910 - 1996) újságíró, kommunista politikus. 1945-ben a 

Szabadság, majd a Szabad Föld szerkesztője. 1945-1951 között az MKP 

(MDP) KV tagja. Miniszterelnökségi, majd tájékoztatásügyi államtitkár. 

1946-1481 között a MKP KV  Kulturális Osztályát vezette. 1949-1951 

között külügyminiszter, 1951-ben koholt vádak alapján letartóztatták és 15 

év börtönre ítélték,1954-ben szabadult és 1954-1955-ben a Kiadói 

Főigazgatóság vezetője lett.1956.júliustól az MDP KV Kulturális Osztálya 

vezetője a KV tagja. 1956.november 4-től az MSZMP IKB(KB) tagja, 

1989-ig az IIB (PB) tagja. 1957. februártól 1959-ig KB titkár. 1958-1989 

között a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnöke, 1968-tól 

államminiszter, 1961-1965 között miniszterelnök-helyettes, 1965-1967 

között miniszterelnök. 1967- 1971 között az Országgyűlés elnöke. 

Kazakov, Vaszilij (1898 – 1968) szovjet hadseregtábornok. 

Kenyeres Károly Lajos (1908 – 1957) római katolikus pap, 

plébános.1930- ban szentelték pappá Vácot. Több településen szolgált, 

hitoktatói tevékenysége kiemelkedő volt, a népiskolák számára 

hittankönyvet is írt. Tiszavárkonyi plébános a forradalom idején, ahonnan 

Vezsenye községbe járt kerékpáron hitoktatni.  1957. február 28.- án a 

Tisza gátján hét karhatalmista támadta meg, brutálisan megverték, majd  

Fekete János rendőr agyonlőtte. 
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Kéri József dr. – (1924 – 1985) jogász, kommunista politikus. Piarista 

gimnáziumban érettségizett, majd különböző egyetemeket látogatott. 1943 

– tól a Györffy kollégium tagja. 1945 – től joghallgató, a MADISZ és 

NÉKOSZ mozgalom aktivistája..1945 – ben a földosztó biztos. 1953 –tól 

Kiss Károly miniszterelnök – helyettes személyi titkára. Nagy Imre első 

miniszterelnöksége alatt a miniszterelnökség párttitkára és az 

adminisztrációs csoport vezetője. 1955 – ben leváltották, Győr megye 

ügyésze lett. 1956 – ban az ügyészség forradalmi bizottságának tagja. 

Tiltakozik a törvénytelen letartóztatások  -  így Földes Gábor letartóztatása 

– ellen, s támogatta a vagongyár munkástanácsát. 1956. november 4. – e 

után nem lépett be az MSZMP – be. 1957 márciusában letartóztatták és 7 

évre ítélték, amelyből 1961 áprilisában szabadult. 1963 – 1976 között a 

Nehézipari Minisztérium Iparigazgatási és Üzemszervezési Intézetének 

igazgató helyettese. Nyugdíjba vonulása után az Országos Vezetési 

Központ osztályvezetője. 

Kéthly Anna (1889 - 1976) magántisztviselő, szociáldemokrata 

politikus.1945-1948 között a SZDP PB tagja, 1956.október 31-től elnöke. 

Országgyűlési képviselő 1922-1944-ig, majd 1945-1948 -ig. 1945-1948 

között - megszakításokkal -  a nemzetgyűlés, majd országgyűlés alelnöke. 

1956.november 2-től a Nagy Imre-kormány államminisztere. 1950.június9-

én letartóztatták, majd 1954.január 20-án életfogytig tartó börtönre ítélték, 

de 1945 novemberben szabadult. A Legfelsőbb Bíróság 1962.november 15-

én bizonyítékok hiányában felmentette a főbenjáró bűntettek (hűtlenség, 

szervezkedés) vádja alól, de izgatás miatt 3 évre ítélte. Ezt az ítéletet 

1994.július 7-én semmisnek nyilvánították. 

Király Béla (1922 - 2009) hivatásos katona. A II világháború alatt a HM. 

I.a osztály elvi osztályának vezetője. 1946-tól az újjászervezett hadsereg 

tisztje. 1949-től a honvédség gyalogsági parancsnoka. Koncepciós perben 

1952-ben halálra ítélték. Az ítéletet életfogytig tartó börtönre enyhítették. 

1956 őszén szabadult. 1956.október 31-én a legfelsőbb Bíróság rehabilitálta 

és visszakapta katonai rendfokozatát is. A forradalom alatt a nemzetőrség 

főparancsnoka. A forradalom leverése után külföldre távozott. 1957-ben az 

1952-es ítéletét hatályába visszaállították és 1958-ban újabb vádat emeltek 

ellene. A Legfelsőbb Bíróság valamennyi vád alól felmentette. 1990-1994 

között országgyűlési képviselő, nyugállományú vezérezredes. 

Kiss Károly (1903-1983) cipész, kommunista politikus. 1944-1956 között 

a MKP (MDP) KV tagja és a PB póttagja. 1946-1956 között a Központi 

Ellenőrző Bizottság elnöke.1949-1951 Között a NET elnökhelyettese. 

1951-1952-ben külügyminiszter, 1952-1953-ban miniszterelnök helyettes. 

1956.október 28-tól az MDP Elnökség tagja. 1956. november 4. e- től az 

MSZMP titkári teendőit látta el, 1957 februártól- 1961-ig KB titkár. 1956. 

novembertől 1983-ig az IKB (KB) tagja, 1962-ig PB tag. 1958-1961-ig a 

NET alelnöke, majd titkára.  
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Kopácsi Sándor dr. (1922-2001) antifasiszta ellenálló, rendőrtiszt.  1945 

után rendőri szolgálatot teljesített, 1956-ban a Budapesti 

Rendőrfőkapitányság vezetője volt rendőr ezredesi rangban.1956. október 

29. -től a nemzetőrség szervezője, október 31-től a Honvédelmi Bizottmány 

tagja. November 5-én letartóztatták és a Nagy Imre perben életfogytig tartó 

börtönre ítélték..1963-ban szabadult. Vasesztergályosként helyezkedett el, 

később műszaki tisztviselő lett, majd emigrált (1975). Hosszú ideig 

Kanadában élt.1989-ben a vádak elől felmentette a Legfelsőbb Bíróság. 

Még ebben az évben visszatelepült Budapestre. 1994-től nyugalmazott 

rendőr altábornagy. 

Kossa István (1904-1965) villamoskalauz, kommunista politikus. 1945 - 

1948 között a Szakszervezeti Tanács főtitkára. 1945- 1951 között a MKP 

(MDP) KV és PB póttagja, 1951 -1956 között az MDP KV póttagja. 1948-

1951 között iparügyi, majd pénzügyminiszter. 1951 - az Állami 

Egyházügyi Hivatal vezetője. 1952-től kohó és gépipari (majd gépipari) 

miniszter, 1953 -1954 között a Munkaerőtartalékok Hivatala elnöke, 1945 

végétől az országos Tervhivatal elnökhelyettese.1956. október 27. - 

november 3. -ig, illetve november 7- 1957. május 9-ig pénzügyminiszter, 

majd 1963-ig közlekedés és postaügyi miniszter. 1957.február 26. - 1965-ig 

az MSZMP  IKB, majd KB tagja 

Kovács Imre (1909-1984) géplakatos, 1949 - től hivatásos tiszt. Század 

zászlóaljparancsnoki tanfolyam után őrnagyi rendfokozatot kapott, majd a 

Szovjetunióba került a Frunze Akadémiára (1949-1952). Ezt követően 

alezredes, a 3. hadtest parancsnokhelyettese, majd 1953-1968-ig a 9. 

hadtest parancsnoka.. 1952 május 1-től alezredes,, 1953 november 7-től 

ezredes, 1955 november 5-től vezérőrnagy, a HM Személyügyi 

Csoportfőnöke (1957.január 24-től) majd a HM- ben kiképzési 

csoportfőnök 1962-ig. 1962-1967-ig Budapest Helyőrség parancsnokság 

parancsnoka. 1967.február 15.-én nyugállományba helyezik. 

Köböl József (1909-2000) műasztalos, kommunista politikus.1945 - 1949-

ig a MKP (MDP) Budapesti Bizottsága titkára. 1946- 1948 között MKP 

KV póttagja, 1948 -1956 között a MDP KV tagja. 1949 -1950-ben 

Budapest alpolgármestere. 1950 -1954 között az Építők szakszervezetének 

főtitkára. 1954 decemberétől 1956-ig a MDP KV Párt és Tömegszervezeti 

osztály vezetője. 1956. október 24.- október 29.-ig MDP PB tagja. 

1956.október 29-től MDP Budapesti Bizottságának első titkára. 

1956.novembertől 1957.júniusig az MSZMP IKB tagja; 1956. novembertől 

1957.februárig az MSZMP Szervező Bizottságának tagja. 1957 májusától 

az építésügyi miniszter helyettese. 1961 - 1972-ig az Országos Tervhivatal 

főosztályvezetője. 

Kristóf István (1912-1979) cipész, kommunista pártfunkcionárius. 

1956.február 27 - 1961. október 7-ig a NET titkára, majd a MSZBT 

főtitkára 1968-ig. 
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Ladvánszky Károly (1928-2014) hentes és mészáros, rendőr altábornagy. 

1945-től az MKP (MDP) tagja, 1945 januárjától rendőr. Járőr,később 

politikai nevelőtiszt. A Szovjetunióban folytatott tanulmányok után 

parancsnoki beosztásokban dolgozott. 1956.november 4 -e után  

belügyminisztériumi megbízott Salgótarjánban. Jelen volt és 

közreműködött a Salgótarjáni sortűznél és ő küldte a sortűz utáni első – a 

valósággal ellentétes – jelentést Budapestre. Részese volt sortűz másnapján 

összehívott pártértekezletnek kis, hogy elítéljék »a provokátorokat és a 

közel négy ezer fasiszta ellenforradalmárt«, ezzel meghamisítva az 

eseményeket és meggyalázva áldozataik emlékét.  

Ladvánszky 1962-től a BM-ben csoportfőnök majd főcsoportfőnök, 1971-

től belügyminiszter-helyettes, 1977 áprilisa és 1989 áprilisa között országos 

rendőrfőkapitány. 1981 októberétől altábornagy 1989-ben helyezték 

nyugállományba. 

Lee Tibor dr. (1890-1974) jogász. Menekült ír család leszármazottja. 

Jogot végzett majd 1922-től az igazságszolgáltatásban dolgozott. 1928-tól 

ügyész Sátoraljaújhelyben ezt követően Budapest Főügyész-helyettese 

(1942-1947), budapesti főügyész 1948-1950. A legfőbb államügyész 

helyettese 1951-től 1953 között internált. 1954-ben szabadult. 1954-1956-

ig ügyvédi gyakorlatot folytatott . 1957-ben rehabilitálták,  1957 januárjától 

a Legfelsőbb Bíróságon kollégiumvezető. E minőségében a megtorlás bírói 

gyakorlatának alakítója és felügyelője. Személyesen is részt vett olyan 

törvényességi óvás elbírálásában ahol a Legfelsőbb Bíróság nem szabott ki 

halálbüntetést és a legfőbb ügyész e miatt óvott. Az általa vezetett tanács 

ítélete után 3 főt kivégeztek. Az általa alakított és szorgalmazott ítélkezési 

gyakorlatnak köszönhetően 48 alkalommal változtatta halálbüntetésre a 

Legfelsőbb Bíróság a korábbi enyhébb ítéletet. Az általa szerkesztett 

kollégiumi állásfoglalás nyomán alakult ki az a bírói gyakorlat, amely 

Kádár János november 4.-i büntetlenségre utaló ígéretét nem értelmezte 

kegyelmi aktusként. 

Lomax, Bill - angol történész, a forradalom történetének első külföldi 

kutatója. 

Losonczy Géza (1917 - 1957) újságíró, kommunista politikus. A MKP 

(MDP) KV póttagja. a Szabad Nép belpolitikai rovatvezetője, 1948-ban a 

Tovább c. hetilap főszerkesztője. Belpolitikai államtitkár a 

miniszterelnökségen (1948.december 4 - 1949.szeptember 5) és a 

Népművelési Minisztériumban (1949.szeptember 5 - 1951.január 27) 

1951.február 17-én letartóztatták, majd 14 év fegyházra ítélték. 

1954.július.31-én szabadult, 1955 április 30-án rehabilitálták. A Nagy Imre 

- kormány államminisztere és a kormány - kabinet tagja 1956.október 23 - 

november 4-ig. November 11-én letartóztatták, 1957.december 21-én a 

börtönben meghalt. Mesterséges táplálás közben életét vesztette, felmerült 

a gyanú, hogy meggyilkolták. 
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Lukács György [Lőwinger György] (1885-1971) filozófus, esztéta, 

egyetemi tanár, kommunista politikus. Az 1919-es kommün közoktatási 

helyettes-népbiztos, majd a kulturális ügyek népbiztosa. Megtizedeltette az 

egyik katonai egységet »gyávaság« miatt. A kommün bukása után Bécsbe, 

majd a Szovjetunióba emigrált. Az emigrációból hazatérve 1945- 1949 

között a KMP (MDP) vezető ideológusa. Egyetemi tanár 1946- 1958 

között, a Fórum c. folyóirat szerkesztője (1949-1956) 1949- 1956 között 

ellenfelei - Révai József és Rudas László - háttérbe szorították. A Nagy 

Imre - kormány népművelési minisztere 1956.október 27. - november 3.-ig. 

1956.október 23. – 24.-ig MDP KV tagja november 1-ig. MSZMP IB tagja 

november 4-ig. November 23 -án Romániába internálták, 1957 április 10-

én tért haza. MSZMP tagságát 1967-ben visszaállították. Hazatérése után 

csak elméleti munkákkal foglalkozott. 

Major Ákos [Maróthy Major Ákos](1908– 1987) 1927-ben katonai 

szolgálatba lépett. 1933-tól hadbíró, illetve katonai ügyész volt. 1942. 

május 31.-től 1943. május 26-ig a keleti fronton szolgált. Ilovszkoje 

faluban részt vett Horthy István halála körülményeinek vizsgálatában. 

1940-től 1945-ig századosi rendfokozatot viselt. 1945 januárjában 

igazolták, majd gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán és 1946-ra 

szolgálaton kívüli hadbíró vezérőrnagyi rendfokozatot ért el. 1945. elején a 

Budapesti Népbíróság elnöke, majd 1946-tól 1948-ig a Népbíróság 

Országos Tanácsa (NOT) elnöke. Személyi lapján ez a minősítés olvasható: 

»kiszolgál bennünket«. Számos koncepciós per tanácselnöke. 1956 után 

ügyvéd. 

Mau Ce tung (1893-1976) 1943-tól haláláig a Kínai Kommunista Párt 

elnöke. 

Maléter Pál (1917-1958) katonatiszt, a II., világháborúban a magyar 

királyi hadsereg tisztje, majd ejtőernyős partizán. 1945 után páncélos 

ezredes. 1956. november 2-től vezérőrnagy, október 31-től honvédelmi 

miniszter –helyettes, november 2-től honvédelmi miniszter. November 4. - 

én hajnalban a magyar kormányküldöttség vezetőjeként Tökölön a KGB 

letartóztatta. A Nagy Imre - perben 1958.június 15-én halálra ítélték és 

kivégezték. 1989.június 6-án a Legfelsőbb Bíróság felmentette. 

Malin, Vlagyimir Nyikiforovics (1906-1982) a hruscsovi idők kezdetétől 

1965-ig az SZKP KB apparátus Általános Osztály vezetője 

Malinyin, Mihail Szergejevics (1899-1960) hadseregtábornok. 1919-től a 

Vörös hadsereg katonája.. 1933-ban a Frunze Katonai Akadémián végzett, 

részt vett a szovjet-finn háborúban. A második világháborúban a moszkvai, 

sztálingrádi, kurszki csatában és Berlin bevételében vett részt. 1952-től 

haláláig a Vörös hadsereg vezérkari főnökének első helyettese volt. 
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Mansfeld Péter (1941-1959) esztergályos tanuló. Csatlakozott a szénatéri 

felkelőkhöz, de nem vett részt a harcokban. Gépkocsin fegyvert, élelmet 

szállított. 1958-ban fegyvert akart szerezni barátjával, egy szolgálatban 

lévő rendőrt lefegyvereztek, majd szabadon engedték. Első fokon 

életfogytig tartó börtönre, másod fokon halálra ítélték 1959. március 19.-

én. Két nap múlva kivégezték. 

Markója Imre dr. (1931-2008) jogász, kommunista politikus. 1953-1958-

ig a Társadalmi Szemle c. lap rovatvezetője. 1957.júliustól az MSZMP 

Adminisztratív Osztályának alosztályvezetője 1963-ig. Ezt következően 

igazságügy miniszter - helyettes, majd államtitkár.1978-1988-ban történt 

nyugdíjazásáig igazságügyminiszter. 1957.júniustól 1966-ig az MSZMP 

KB tagja. 

Marosán György (1908-1991) pék, kommunista politikus.1945-1948 

között az SZDP PB tagja, vezető titkár; az MKP és az SZDP egyesítésének 

érdekében felszámolta a SZDP-t. A pártfúzió után az MDP KV és PB tagja, 

főtitkár-helyettes, az MDP Budapesti Pártbizottságának első titkára. 1949-

1950-ig könnyűipari miniszter. 1950-ben halálra ítélték, majd az ítéletet - 

tisztázatlan körülmények között - életfogytig tartó ítéletre változtatták, 

amelyből 1956 márciusában szabadult. 1956.júliustól az MDP KV és PB 

tagja; 1956 novembertől 1962-ig az MSZMP IKV, majd KB, PB tagja. 

1957.november 7-től 1960-ig államminiszter, a forradalmat követő 

megtorlás irányításában döntő szerepet vitt. 1962-ben összeütközésbe 

került Kádárral, lemondott minden tisztségéről és visszavonult a politikai 

életből. 

Mecséri János (1920-1958) lakatos, katonatiszt. A lakatos szakma 

elsajátítása után - szakmájának gyakorlása mellett 1941-től a SZDP - ban és 

1943-tól a Vasas Szakszervezetben tevékenykedett. 1944-től behívták 

katonának. 1948-ban jelentkezett tiszti iskolába. 1950-1952 között 

Moszkvában tanult. A forradalom alatt - november 1-től - a kormányőrség 

parancsnoka. Tökölön fogták el, ahová a magyar kormányküldöttség 

kíséretében érkezett. Szervezkedés vádjával halálra ítélték és 1958 

november 15-én kivégezték. 
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Mikoján, Anasztaz Ivanovics (1879-1978) 1915-től a kommunista párt 

tagja.1916-ban papi szemináriumot végzett, majd hittudományi akadémián 

tanult. 1917-től hivatásos pártmunkás Tifliszben, Bakuban majd a Vörös 

Hadseregben. 1923-1976 között az SZKP KB tagja, 1935-1966 között as 

PB tagja. 1926 - 1953.-ig különböző tárcák minisztere (népbiztos) 1937-

1964 között a Szovjetunió Népbiztosok Tanácsának (minisztertanács) 

elnökhelyettese, majd elnöke.  

Mező Imre [Mehrel Izsák] (1905–1956) kommunista politikus. Szabóinas, 

majd emigrált Belgiumba (1927) ahol belépett a kommunista pártba. 

Harcolt a spanyol polgárháborúba, majd a francia ellenállási mozgalomba. 

1945.- ben hazatért. A MKP, MDP aktivistája. 1956 júliusától a MDP KV 

tagja. 1956. október 23. –tól a párt Katonai Bizottságának tagja. A 

budapesti pártbizottság épületébe küldik, ahol október 30- án kitörtek a 

harcok. Két tiszttel – fehér zászlóval – ki akart lépni az épületből a 

megadás letárgyalására. Hátulról lelőtték a kapuban. A Corvin – közi 

nemzetőrök vitték kórházba, ahol életét vesztette. 

Mindszenty József [Pehm József] (1892-1975) Földműves szülők 

gyermeke. 1915-ben szentelték pappá. 1919-ben februárjában őrizetbe 

vették, majd a kommün hatóságai internálták. A két háború közötti 

időszakban (Zalaegerszegen plébános) konzervatív közéleti személyiség. 

1944 márciusában XII. Pius pápa veszprémi püspökké nevezte ki. Élesen 

szembe került a nyilas hatalommal, amiért 1944.november 27-én 

letartóztatták. 1945. április 20-án térhetett csak vissza Veszprémbe. 1945 

szeptember 15-től esztergomi érsek, 1946 február 18-tól bíboros. Bírálta a 

kitelepítéseket, felszólalt a hadifoglyok érdekében fellépett a 

vallásszabadság és az egyházi iskolák érdekében. Rákosi első számú 

ellenségének tekintette. 1948.december 26-án az letartóztatták, 

megkínozták, és koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték. A 

forradalom kiszabadította fogságából. November 4-én a szovjet támadás 

idején az USA nagykövetségére menekült, ahonnan 1971. szeptember 28. - 

án Rómába távozott, majd Bécsben telepedett le. Idős korában még több 

lelkipásztori utat tett a világban szétszóródott magyarokhoz és közzétette 

emlékiratait. 1975.május 6-án halt meg. 

Molotov, Vjacseszlav Migajlovics (1890-1986) Szovjet politikus. 1939- 

1949-ig, majd 1953-1956 között külügyi népbiztos, illetve külügyminiszter 

és miniszterelnök - helyttes.1957. június 29 –én kizárták a KB – ból. 

Nagykövet Mongóliában, majd a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél 

Bécsben A XXII. szovjet pártkongresszus megfosztotta párttagságától, amit 

1984 júliusában kapott vissza. 
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Münnich Ferenc dr. [Flatter Ottó] (1886-1967) jogász, kommunista 

politikus. A Szovjetunióban töltött emigráció után tért haza a II világháború 

végén. 1945-től Baranya megye főispánja. 1946-1949 között Budapest 

rendőrfőkapitánya, majd diplomáciai szolgálatot látott el (helsinkii, szófiai, 

moszkvai követ illetve nagykövet). 1956.október 27-től a Nagy Imre-

kormány belügyminisztere. Október 23-24 között a MDP KV tagja, október 

28-tól az elnökség tagja. Az MDP Katonai Bizottságának tagja (október 

26). Kádár Jánossal Moszkvába szökik. A Kádár - kormány alapító 

tagjaként a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere (1957.február 

28-ig) majd a miniszterelnök első helyettese. 1958-tól miniszterelnök, 

1961-től államminiszter. 1956.novembertől 1967-ig az MSZMP IKB, majd 

KB tagja, 1966-ig az IIB majd PB tagja. 

Nagy Imre (1896-1958) munkás, agrárközgazdász, kommunista politikus. 

A Magyar Tudományos Akadémia tagja. A két háború közötti időben a 

Szovjetunióban élt Az emigrációból 1944 végén tért haza. Az MKP (MDP) 

KV tagja 1955.április 14-ig és 1956.október 24- 31-ig. PB tag 1945- 1949 

között, 1951-1955 között, majd 1956. október 24-28-ig. Állami tisztségei: 

földművelésügyi miniszter (1945), belügyminiszter (1945-1946), 

élelmezésügyi miniszter ((1950 végétől 1952 elejéig), majd begyűjtési 

miniszter. 1952. novemberétől miniszterelnök-helyettes. 1953.június 4- 

1955.április 18-ig miniszterelnök. 1955.decemberében kizárták az MDP -

ből, tagságát 1956.október 13-án állítják vissza . 1956 október 24-től 

miniszterelnök. Október 28-tól az MDP Elnökség tagja, november 1.-tő az 

MSZMP IB tagja. Az 1956.november 4-i szovjet támadás miatt a budapesti 

jugoszláv nagykövetségre menekült. November 23-án hamis ígéretekkel 

kicsalták a követségről és a szovjet katonai hatóságok letartóztatták, majd 

Romániába - Snagovba - deportálták. 1957.április 17-én a magyar politikai 

rendőrség tartóztatta le és Snagovból Budapestre szállította. Koncepciós 

perben 1958.június 15-én halálra ítélték és másnap kivégezték. A Magyar 

Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1989. július 6-án az ellene emelt vádak 

alól felmentette. 

Németh Károly (1922-2008) kommunista politikus. 1945-től a 

kommunista párt tagja 1946- ban a Zala  megyei pártbizottság munkatársa, 

később titkára.1954 és 1960 között a Csongrád megyei pártbizottság  

titkára A MDP KV póttagja (1956). Az MSZMP KB tagja (1956-1988), 

országgyűlési képviselő (1958 - 1988). Az MSZMP KB Mezőgazdasági 

Osztály vezetője (1960- 1962), majd a KB titkára, 1985 és 1987 között 

főtitkárhelyettes. 1987 júniusa és 1988 júniusa között az Elnöki Tanács 

elnöke. 



259 

 

Nezvál Ferenc dr. (1909-1987) cipész, jogász, kommunista politikus. 

1945-1948 között a MKP kerületi titkára Budapesten. 1945-1954 között 

Budapest alpolgármestere,majd a Fővárosi Tanács VB elnökhelyettese. 

1954-1956 között város- és községgazdálkodási miniszter első helyettese, 

1956.október 27 - november 3-ig a tárca minisztere. 1956.november 12-től 

a Kádár-kormány vezetése alatt működő helyreállítási kormánybizottság 

tagja, majd az igazságügyminisztérium megbízott vezetője. 1957.május9-

1966-ig igazságügyminiszter. 1957. június 29.- 1966-ig az MSZMP KB 

tagja. 

Obersovszky Gyula (1927-2001) újságíró, dramaturg, író- költő. 1949 és 

1954 között Debrecenben a Hajdú - Bihar megyei Napló munkatársa, majd 

Budapesten a Népművelési Intézetben dolgozott. 1956.október 24-én 

elindította az Igazság c. lapot, november 7-e után pedig az Élünk c. illegális 

újságot, amelyet a Péterfy Sándor utcai korházban állítottak elő. A Tóth 

Ilona - per V. r. vádlottjaként első fokon 3 évre, majd másodfokon halálra 

ítélték, de az ítéletet kegyelemből életfogytig tartó börtönre 

változtatták.1963-ban közkegyelemmel szabadult. A TIB alapító tagja volt 

(1988). 

Pesti Endre (1920-1992) katonatiszt 1947-től. Különböző beosztásokban 

teljesített szolgálatot. A Petőfi Politikai Tiszti Iskola parancsnoka. 1956 

novembertől a budai, majd a pesti karhatalmi ezred parancsnoka. 1957 

áprilistól a HM személyügyi csoportfőnök helyettese, majd csoportfőnöke. 

Péter Gábor [Eisenberg Benjámin](1906-1993) Szabó, pártmunkás, áv. 

altábornagy. 1931-től a kommunista párt tagja. Többször letartóztatták a 

Vörös Segély munkatársa, 1932-ben Moszkvában jelen volt a Vörös Segély 

konferenciáján. életrajz kutatói szerint a GPU beszervezte, ettől kezdve 

Moszkva ügynöke. 1945-ben a PRO, majd a BM ÁVO (ÁVH) vezetőjeként 

mindenben kiszolgálta Rákosi akaratát. 1953. január 3.-án Rákosi 

parancsára letartóztatták (angol ügynökség, majd cionista összeesküvés 

vádjával).  Előbb életfogytig tartó, majd 14 év szabadságvesztésre ítélték 

ítélik.1957.április 25.-én új tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság 7 évi börtönre 

ítélte. 1959. január 10. – én kegyelemmel szabadult. Szabadulását követően 

könyvtárosként dolgozott. 
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Piros László (1917-2006) hentes segéd, kommunista politikus.1945-től a 

Szakszervezeti Tanács ifjúsági titkára, majd főtitkár-helyettese. 1945 - 

1957-ig országgyűlési képviselő 1948-1949-ben a MDP KV póttagja, majd 

1949-1956-ig rendes tagja. 1950-1851-ig, majd 1855-1956 között a PB 

póttagja. 1950-től az ÁVH Határőrség, 1953-tól az ÁVH parancsnoka 

vezérőrnagyi rangban. 1953-1954-ben a belügyminiszter első helyettese, 

1954 – 1956.október 24 -ig belügyminiszter. 1956.október 28-án a 

Szovjetunióba menekült, majd november 3-án visszatért az országba. Részt 

vett Maléter Pál tököli letartóztatásában. Novemberben ismét a 

szovjetunióba távozott, és csak 1958-ban jöhetett haza. Visszatérése után a 

Szegei Szalámigyár főmérnöke (1958- 1969) majd  nyugdíjazásáig (1977) 

igazgatója lett. 

Pius XII. - Eugenio Pacelli (1876-1958) pápa; bíborosként 1938-ban - 

pápává választása előtt egy évvel - járt Magyarországon. Keményen elítélte 

Mindszenty hercegprímás letartóztatását és elítélését. Fellépett a 

kommunista diktatúra ellen. 

Pongrácz Kálmán (1898-1980) vasesztergályos. 1947-től a Ganz 

Vagongyár vezérigazgatója. 1949-1958 között Budapest polgármestere, 

illetve a Fővárosi Tanács VB elnöke. az MDP KV póttagja, majd 1949-

1956 között tagja. 

Pőcze Tibor dr.(1919-2003) lakatos, rendőrtiszt, kommunista politikus. 

1951-től a belügyminiszter első helyettese. 1953.  júliustól 1956. december 

6-ig az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője. 

Rácz Sándor (1933-2013) szerszámkészítő. 1948-tól a Standard, majd 

Beloiannisz Híradástechnikai Gyár dolgozója volt.1956. október 29. - től a 

gyár munkástanácsának tagja, november 15-től a Nagy-Budapesti Központi 

Munkástanács elnöke. 1956. december 11. - én  tárgyalások ürügyével a 

parlamentbe csalták és letartóztatták, 1958-ban koncepciós perben 

életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.1963 - as amnesztiával szabadult. 

Ezt követően a híradástechnikában dolgozott több mint két évtizedig. 

Radó Zoltán dr. (1902-1977) 1848 – ig ügyvédi gyakorlatot folytatott. Ezt 

követően – 1956 szeptemberéig a néphadsereg különböző katonai 

ügyészségein és bíróságain szolgált. Ezt követően az V. kerületi, majd a 

Fővárosi Bíróság bírája. 1957. április 13 tól 1971.január 29 – i 

nyugdíjazásáig a Legfelsőbb Bíróság bírája, majd tanácselnöke. A  Nagy 

Imre  - per első kijelölt tanácselnöke. Szívrohama miatt az ügyet dr. Vida 

Ferenc vette át. 
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Rajk László (1909-1949) kommunista politikus. 1945-1949 között a MKP 

(MDP) KV és PB tagja, 1945-ben KV titkára. 1945-1946-ban a MKP 

Budapesti területi Bizottság titkára, majd a párt főtitkár helyettese. 1946-

1948-ig belügyminiszter, majd külügyminiszter. 1948-1949 között a MDP 

KV titkára. 1949-ben a Magyar Függetlenségi Font  főtitkára. 1949.-ben 

koncepciós perben elítélték és kivégezték. 1955-ben rehabilitálták. 

1956.október 6-án Rajk László és társai temetése a rendszer elleni politikai 

tüntetéssé vált. 

Rajk Lászlóné Földi Júlia (1914-1981) férje kivégzése után Györk 

Lászlóné néven is szerepelt.1946-1948 az MNDSZ főtitkára, 1948-1949-

ben elnöke. 1949-ben letartóztatták és koholt vádak alapján 5 évi börtönre 

ítélték dr. Szebenyi Endre és társai ügyében. 1954-ben szabadult, 1955-ben 

rehabilitálták. A Szabó Ervin Könyvtárban dolgozott. 1956. november 4-én 

a jugoszláv nagykövetségre menekült. Innen november 23-án Romániába 

internálták. 1958 végétől az Országos Levéltár munkatársa volt. 

Rajnai Sándor [Reich Sándor] (1922- 1994) a forradalom előtt áv. 

alezredes. 1950-től az ÁVO Belső reakció elleni harc osztályán a II. 

alosztály vezetője volt. 1956.október 28-án az ÁVH feloszlatásakor - 

többedmagával - Tökölre ment a szovjet csapatokhoz, majd jelentős 

szerepet vállalt az '56-os forradalom megtorlásában, mint a Politikai 

nyomozó főosztály helyettes vezetője. Ő tartóztatta le Nagy Imrét és 

készítette elő a Nagy Imre - pert. 1968-tól rendőr vezérőrnagy. 1978-tól 

diplomata, bukaresti majd - 1982-1989-ig - moszkvai nagykövet. 1992-ben 

elhagyta Magyarországot. 

Rákosi Mátyás [Rosenfeld Mátyás] (1892-1971) kommunista politikus. 

Az 1919-es kommün népbiztosa, majd a Horthy-korszakban 16 éves 

börtönbüntetés után a Szovjetunióba került. KOMINTERN politikus. 1945-

től a MKP (MDP) főtitkára, első titkára (1953), a PB tagja. 1945-1952 

között államminiszter, miniszterelnök-helyettes, 1952-1953 között 

miniszterelnök. 1956 augusztusától a Szovjetunióban élt, a szovjet vezetés 

életében nem engedte visszatérni Magyarországra. 1957-ben átigazolták az 

MSZMP-be, ahonnan 1962-ben zárták ki. Súlyos törvénysértései miatt más 

úton nem vonták felelősségre. 

Révai József [Léderer József] (1898-1983) újságíró, kommunista politikus, 

az MKP (MDP) vezető ideológusa.1944-1956 között a MKP (MDP) KV 

tagja. 1945-1953 között, majd 1956 júliustól októberig  PB tag. 1945 és 

1953 között több alkalommal KB titkár. 1945-1950 között a Szabad Nép 

főszerkesztője. 1949-1953-ig népművelési miniszter. 1953-1958 végéig a  

NET elnökhelyettese. 1956.október 31-én a Szovjetunióba menekült. 1957 

áprilisában tért vissza Magyarországra. 1957.június 29-től az MSZMP KB 

tagja. 
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Révész Géza (1900-1977) ezüstműves, hadmérnök, kommunista politikus. 

Az 1919-es kommün után 10 évi börtönre ítélték, majd kicserélték a 

Szovjetunióban raboskodó tisztekért. 1932-ben a Vörös Hadsereg tagja, s 

ilyen minőségben szerzett hadmérnöki képesítést. Szovjet tisztként jött 

1945-ben Magyarországra. Az MKP KV Katonai és Karhatalmi Osztály 

vezetője. Az angolul és németül is tárgyalóképes tiszt 1947-48 ban 

diplomáciai szolgálatot teljesített, mint varsói nagykövet. 1948-tól 

altábornagyi rangban HM csoportfőnök. 1954-től 1957-ig az országos 

Tervhivatal elnökhelyettese, majd 1960-ig honvédelmi miniszter. 1960-

1963-ig moszkvai nagykövet. 1957. február 26 - 1977-ig az MSZMP IKB 

(KB) tagja. 

Rónai Sándor (1892-1965) szociáldemokrata, majd kommunista politikus. 

1945-1948 között a SZDP Pártvezetőség és PB tagja.1945- 1950 között 

közellátási, majd kereskedelem- és szövetkezésügyi, valamint 

külkereskedelmi miniszter. 1949 - 1956- ig  MDP PB, majd az MSZMP 

KV, 1954-ig a PB tagja.1950-0952 -ig a NET tagja, 1952-1962 között  az 

országgyűlés elnöke .1956.november 7- 1957.február 28-ig 

kereskedelemügyi miniszter. 1956.novembertől 1965-ig MSZMP IKB 

(KB),1957 február 26-tól IIB, majd a PB tagja. 

Rudenko, Roman Andrejevics (1907-1981) a Szovjetunió legfőbb 

ügyésze, a SZKP KB póttagja, 1956 – 1961 között rendes tagja. 

Saljupin/Salupin - szovjet alezredes, a Salgótarjánban tüzet nyitó szovjet 

erők parancsnoka. 

Sándor József (1911-1985.) 1945-1956-ig az MDP KV munkatársa, majd 

vezető beosztású tagja. 1951-1954. MDP KV póttagja, 1956. novembertől 

az MSZMP KV gazdasági osztály vezetője, 1957. februártól a KB PTO, 

majd 1963-1977-ig a KB irodavezetője. 1957. novembertől az MSZMP 

IKB, majd KB tagja 1980-ig. 

Sepilov, Dimitrij Trofimovics (1905-1995) SZKP KB titkára, az Elnökség 

tagja. 1956.júniustól 1957. februárig a Szovjetunió külügyminisztere. 1957 

júniusában tisztségeitől megfosztották, 1962-ben az SZKP-ből is kizárták, 

párttagságát 1976-ban visszaállították, de többé nem volt politikai szerepe. 

Simor Pál [Grünhut Pál](1910-1995) bíró.1950-1962-ig a Legfelsőbb 

Bíróság bírája, tanácsvezető. A titkos büntető ügyeket tárgyaló tanács tagja. 

A munkásmozgalmi személyek elleni koncepciós perekben való részvétel 

miatt 52 éves korában eltávolították a Legfelsőbb Bíróságról. 1962-től az 

Országos Kriminológiai Intézet főmunkatársa lett. 
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Szabó János (1897-1957). Vasúti munkás, gépkocsivezető. Végigharcolta 

az első világháborút. Trianon után Erdélyben vasúti munkás. 1944-ben 

költözött Magyarországra. 1945.től KMP (MDP) tag. Tiltott határátlépésért 

3 évre ítélték, majd szabadulása után képkocsivezetőként dolgozott. 1953-

ban kémkedésért letartóztatták, de 9 havi előzetes letartóztatás után 

elengedték. A forradalom kitörése után - október 25-én - a Széna téri 

felkelőkhöz csatlakozott, akiknek - »Szabó bácsi« néven vált ismertté -  

parancsnoka lett. Az elsők között ítélték halálra és végezték ki 1957.január 

19.-én. 

Sándor József (1911–1985) kommunista politikus. 1948 – 1956 között az 

MDP KV Gazdasági Osztálya munkatársa, alosztályvezetője majd 

osztályvezető helyettese. 1951 – 1954 között az MDP KV póttagja. 1956 

novembertől  az MSZMP KB Gazdasági osztály vezetője. 1957 februártól a 

KB PTO, 1963 – 1977lözött a KB Iroda vezetője. 1956 novembertől 1980- 

ig a MSZMP IKB, majd KB tagja. 

Szaburov, Makszim Zaharovics (1900-1977) a forradalom idején az 

SZKP KB Elnökség tagja, a minisztertanács elnökhelyettese. 

Szalay József dr. (1908-1969) magántisztviselő, állami tisztviselő, jogász. 

1945 májusától a Budapesti Népbíróság, majd a Budapesti Népügyészség, 

illetve a Budapesti Államügyészség alkalmazottja. 1949. március16-tól a 

Gyulai, majd Szegedi Államügyészség beosztottja, majd elnöke volt. 

1952.október 14-én a legfőbb Államügyészségre helyezték. 1955.augusztus 

3-tól - Czakó Kálmánt helyettesítve - a legfőbb ügyész első helyettese. 

1960. június 13- 1963.március 29-ig a legfelsőbb Bíróság elnöke. 

Szántó Zoltán Schreiber Zoltán] (1893-1977) Szovjet emigrációból 1945-

ben tért haza és a MKP Észak-Dunántúli Területi Bizottságának volt a 

titkára. 1947-től belgrádi és tiranai nagykövet. 1949-től követ, majd 

nagykövet Párizsban. 1954-1955-től a Minisztertanács Tájékoztatási 

Hivatalának elnöke. 1955- 1956.június 30-ig varsói nagykövet.1954-1956-

ban a MDP KV tagja. 1956. október 24-től a PB, 28.-től az Elnökség tagja. 

Az MSZMP IB tagja, a párt megalakításának egyik kezdeményezője. 

1956.november 4-től a jugoszláv nagykövetségre menekült. November 23-

án Romániába internálták. Itt elhatárolta magát Nagy Imrétől. 1958-ban 

engedélyt kapott, hogy visszatérjen Magyarországra. 1964-től az MSZMP 

tagja lett 

Szénási Géza dr. [Zamenák Géza](1919-1979) jogász.1945-1951 között 

BM alkalmazott, majd vállalati dolgozó. 1956.november 16 - 

1975.november 30-ig legfőbb ügyész. felmentése után nagykövet 

Szófiában. 
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Szerov, Iván Alexandrovics (1905-1991) hadseregtábornok 1928-1935 

között parancsnoki tisztségeket töltött be a Vörös Hadseregbe..1939-től az 

Ukrán Kommunista (bolsevik) Párt KB és PB tagja. Hruscsov 

bizalmasa.1941-1945 között a belügyi népbiztos helyettese. 1944-től 

szervezte a csecsen, ingus, kalmükök, krimi tatárok deportálását..1954- 

1958-ig az Állambiztonsági Bizottság (KGB) elnöke. 1956 október-

novemberben személyesen irányította a magyar állambiztonsági szerveket. 

Tökölön a Maléter Pál honvédelmi miniszter vezette küldöttséget 

letartóztatta. 1963-tól kegyvesztett lett, rangjában visszavetették, 

kitüntetéseitől megfosztották, kizárták a SZKP-ből és nyugdíjazták. 

Szekuli Pál (1925–1957) római katolikus pap, segédlelkész. 1944. 

augusztusától a piarista rend tagja. 1950. március 25 –én szentelték pappá. 

1946 -1950 között a budapesti egyetemen matematika – fizika szakos 

hallgató.1950- től több állomáshelyen segédlelkész, 1951 –ben Ladány 

községben. Itt tartóztatta le az ÁVH és izgatás vádjával szabadságvesztésre 

ítélték, amelyet a dorogi szénbányákban töltött. 1956 júliusában 

kegyelemmel szabadult, majd Ösküre helyezték (1956. szept.) 

segédlelkésznek.1957.december 7 –én egy titkosszolgálati akció során 

meggyilkolták. A gyilkosságot idős plébánosára és házvezetőnőjére akarták 

hárítani, amely azonban az ejáró bíró becsületes eljárása miatt nem sikerült. 

 

Szigethy Attila (1911-1958) kisgazda politikus. 1950-1954 között a Győr-

Sopron Megyei Tanács elnökhelyettese, majd a kapuvári állami gazdaság 

igazgatója. 1956.október 26-tól a Győri Nemzeti Tanácselnök helyettese, 

október 30-tól a Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke. 1956.október 31-én 

megalakult Petőfi Párt ideiglenes vezetőségének tagja. A kádári megtorlás 

áldozata. 1957 tavaszán letartóztatták, a fogságban öngyilkos lett. Jeltelenül 

temették el, a végtisztességet csak a rendszerváltozás után, 1991. március 

24-én kapta meg amikor a kapuvári temetőben helyezték végső 

nyugalomra. 

Sziklai Sándor (1895-1956) mezőgazdasági munkás, cipész, majd az orosz 

polgárháborúban a Vörös Hadsereg katonája. 1945 után a magyar hadsereg 

ezredese, a Hadtörténeti Intézet igazgatója. A forradalom alatt öngyilkos 

lett. 



265 

 

Szilágyi József (1917-1958) kommunista politikus. 1945-ben debreceni 

rendőrkapitány, majd országos rendőrfőkapitány. A MKP (MDP) KV 

Katonai és Karhatalmi Osztály vezetője. Rajk letartóztatása elleni tiltakozás 

miatt a Külkereskedelmi Minisztériumba, majd a Terményforgalmi 

Egyesüléshez helyezték. 1953 - tól Nagy Imre híve. 1956 októberében 

Nagy Imre titkárságát vezette. November 4-én a jugoszláv nagykövetségre 

menekült, innen deportálták Romániába. 1957.március 27-én letartóztatták. 

Ügyét elkülönítették a Nagy Imre-pertől és 1958.április 22-én halálra 

ítélték, 24-én kivégezték. A Legfelsőbb Bíróság 1998.-ban felmentette a 

vádak alól. 

Szirmai Ottó (1929-1959) díszlettervező, dramaturg. családjának több 

tagja a kommunista mozgalom aktivistája volt, ő maga 1945-től MKP 

(MDP) tag. Részt vesz a Petőfi. és Bem-szobornál a tüntetésen, majd 

Angyal István hívására a Tűzoltó utcai fegyveres csoporthoz került. Jobb 

keze béna volt, ezért nem teljesített fegyveres szolgálatot, de több 

tárgyalást folytatott a csoport nevében a szovjet parancsnokokkal. 

November 20-tól az Élünk c lapban írt, részt vett a nőtüntetés 

megszervezésében. Halálra ítélték  és 1959.január 22-én kivégezték. 

Sztálin, Joszif Viszárionovics Dzsugasvili (1879-1953) 1922 áprilisától a 

SZKP főtitkára, a Szovjetunió teljhatalmú diktátora, a világtörténelem 

egyik legvéresebb kezű zsarnoka. 

Szuszlov, Mihail Andrejevics (1902-1982) szovjet politikus, az SZKP 

vezető ideológusa. 1921-től volt tagja a SZKP -nak, 1931-től a párt 

alkalmazottja. 1937-től a Rosztov területi pártbizottság munkatársa. 1941-

től a KB tagja, 1952-1953 között, majd 1955-től az SZKP KB 

Elnökségének tagja. 

Szűcs Miklós (1920 - ?) hivatásos katonatiszt, Ludovika Akadémiát 

végzett, majd a Magyar Királyi Honvédség hadnagya lett. 1945 után a 

hadseregben ezredes. Moszkvában végzett vezérkari akadémiát. A 

Vezérkar hadműveleti csoportfőnöke. 1956. november 3-án a magyar 

delegáció tagja, Tökölön letartóztatták. 

Tánczos Gábor (1928-1979) tanár 1953-tól az ELTE filozófiai tanszéken 

tanársegéd. 1954-től a DISZ főiskolájának tanára. 1955-1956-ban a Petőfi 

kör titkára, Nagy Imre híve. A szovjet támadás napján - november 4-én - a 

jugoszláv nagykövetségre menekült, innen november 23-án Romániába 

internálták. 1957.március 27-én letartóztatták, majd 1958-ban 15 év 

börtönre ítélték. 1962-ben amnesztiával szabadult. Később a Dolgozók Esti 

Gimnáziumában oktatott, majd 1970-től öngyilkosságáig a pedagógiai 

Intézetben dolgozott. Ítéletét 1990-ben nyilvánították semmissé 
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Tihanyi Árpád (1916-1957) tanár, a háború előtt Győrszemerén tanított, 

majd katonai szolgálatot teljesített a világháborúban Súlyosan megsebesült, 

amerikai hadifogságba esett.1954-től Győrben, általános iskolában magyart 

és történelmet tanított. A mosonmagyaróvári sortűz után önként 

vállalkozott a rend helyreállításában való részvételre. Érkezésekor a 

laktanyát a nép már elfoglalta. A tanácsházán kihallgatta a 

laktanyaparancsnok politikai helyettesét, majd beszédet mondott az 

erkélyről a tömeghez, itt többek között a szovjet erők kivonulásának 

szükségességéről, a demokratikus átalakulásról és a törvényes felelősségre 

vonásról szólt. Beszámolt Szigethy Attilának a történtekről. November 2.-

án a Dunántúli Nemzeti Tanács küldötteként Ausztriában járt, ENSZ 

támogatást sürgetett. November közepén tért haza, de csak egy hónap 

múlva tartóztatták le. A Földes Gábor és társai ellen indított koncepciós 

perben 1957.december 31.-én végezték ki. 

Tildy Zoltán (1889-1961) református lelkész, kisgazdapárti politikus. A 

FKgP ügyvezető elnöke, majd országos vezetője. 1945.november 5 - 1946. 

február 1-ig miniszterelnök, ezt követően köztársasági elnök. Rákosi 

lemondatta, majd 1956.május 1-ig házi őrizetben tartották. 1967.október 

27-től november 4-ig a Nagy Imre- kormány államminisztere és a 

kormány-kabinet tagja. 1957.május 23-án letartóztatták s a Nagy Imre - 

perben ,koholt vádak alapján 6 év börtönre ítélték, amelyből 1961-ben 

amnesztiával  szabadult. A Legfelsőbb Bíróság 1989.július 6-án felmentette 

a vádak alól. 

Tímár István dr.[Schwartz István] (1913-1991) 1944 decemberétől a 

budapesti politikai rendőrség ezredese, Péter Gábor helyettese, majd 

főosztályvezető az Igazságügyminisztériumban. 1953-ban letartóztattak, 

Péter Gábor és társai perében 12 évre ítélték.1956.október közepén 

szabadult.1957.február 4.-én a Legfelsőbb Bíróság a vádak alól. 1962- ben 

(január 16- augusztusig) elnökhelyettese, majd a Szerzői Jogvédő Hivatal 

főigazgatója 

Tito, Josip Borz (1892-1980) 1937 -1966-ig a Jugoszláv Kommunista 

Párt, illetve a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége elnöke. 1945-1953 

között a kormány elnöke és hadügyminisztere, 1953-1974-ig a Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság elnöke, majd 1974 után örökös elnöke 

Tóth Lajos (1917-??) lakatos, majd katonatiszt. 1949-ben zászlóalj és 

századparancsnoki tanfolyam elvégzése után harckocsi zászlóaljparancsnok 

alezredesi rendfokozatban. 1950. március 25-től ezredes - akkor már a 

páncélos tiszti iskola parancsnok-helyettese, majd még ebben az évben 

hadtestparancsnok. 1951. május 1-től vezérőrnagy. 1954.november 20- 

1956. október 30-ig a Vezérkar főnöke. Személyesen adott tűzparancsot 

október 24.-én a HM őrségének. 1957.március 12.-én »nemtényleges« 

állományba helyezik. A Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalt 

igazgatója lett.  
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Tömpe István (1909-1988) kommunista politikus. 1954-ben Rajk László 

titkára, 1946-1948 között Somogy megye alispánja., majd különböző  

beosztásokban dolgozz a BM-ben és a Földművelésügyi  minisztériumban 

1956.december 8-tól 1958 elejéig a belügyminiszter első helyettese, a 

Honvédelmi Tanács tagja.1962-1975 között a Magyar Rádió és Televízió 

elnöke, 1975-1983-ig az Állami Rádió és televíziós Bizottság elnöke. 

1956.novembertől 1988.-ig MSZMP IKB (KB) tagja 

Ugrai Ferenc (1922-2006) katonatiszt, 1945-1948-ig a MKP KV Katonai 

és Karhatalmi Osztálya munkatársa. 1949-től tüzér ezredes, különböző 

parancsnoki beosztásokban. 1957.februártól 1963-ig vezérkari főnök. 1957 

-1963 között a honvédelmi miniszter első helyettese. 1962 –től altábornagy. 

1963 – ban rokkantsági állományba helyezték. 

Ujhelyi Szilárd dr. (1915-1996) jogász, kommunista politikus. 1945-1948 

között a Népjóléti Minisztérium államtitkára. 1948-1949-ben az MDP KV 

Kulturális Osztálya helyettes vezetője, 1949-1951 kötött a Magyar Rádió 

vezérigazgató helyettese. 1951-ben koholt vádak alapján elítélték, 1954-

ben rehabilitálták.. 1954-1956 között filmfőigazgató. November 4-én a 

jugoszláv nagykövetségre menekült, majd Romániába internálták, ahonnan 

1958-ban hazatérhetett. Az MSZMP PB mentesítette a büntető-per 

lefolytatása alól. 1969-től a Történettudományi Intézet tudományos 

munkatársa, majd 1967-től a Művelődésügyi Minisztérium Kiadói 

Főigazgatóságának vezetője. 1973 és 1977 között az ENSZ - nél 

nagykövet. 

Uszta Gyula (1914-1995) katonatiszt. 1947-1948 között Zemplén megye 

főispánja. 1949-től harckocsizó ezred parancsnok. 1952-ben vezérőrnagy. 

1956. november 4-e után a fővárosi karhatalom megszervezője a Katonai 

Tanács elnöke. 1956.december 8- 1962-ig altábornagyként a honvédelmi 

miniszter első helyettese. 1956.novembertől 1966-ig MSZMP IKB (KB) 

tagja 1962-től a Magyar Honvédelmi Sportszövetség főtitkára, 1969-1982-

ig a Magyar Partizánszövetség főtitkára. 

Vágó Tibor dr. (1923-1990) segédmunkás, majd 1950-től a Bírói Ügyészi 

Akadémia hallgatója. Az Akadémia elvégzése után különböző bíróságokon 

járásbíró, majd megyei bíró.1956-1990 között a legfelsőbb Bíróság bírája, 

1957-től tanácselnöki beosztásban. 

Váradi Gyula (1921-2003) katonatiszt. Vezérőrnagyi rangban páncélos 

csapatok parancsnoka volt. 1956.október 31-én a Forradalmi Honvédelmi 

Bizottmány tagja volt. 1958-ban koncepciós perben 7 év börtönre 

ítélték.1960-ban egyéni kegyelemmel szabadult. A rendszerváltozás után 

rehabilitálták és altábornagyi rangot kapott. 
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Vas Zoltán [Weinberger Zoltán] (1903-1983) kommunista politikus. 

Magyarországon a Horthy-korszakban 16 év börtönre ítélték. Ezt követően 

a szovjetunióban élt.1944.október 10-én a a szovjet hadsereg tagjaként tért 

vissza Magyarországra. A forradalomig különböző - főleg gazdasági - párt 

és állami vezető funkciókat töltött be. A forradalom leverése után 

Romániába hurcolták,de per nem indult ellene. Hazatérése után irodalmi 

munkásságot folytatott. 

Vásárhelyi Miklós (1917-2001) újságíró.1945 után a Szabad Nép, majd 

más lapok munkatársa.1954.1955-ben a Tájékoztatási Hivatal 

elnökhelyettese. 1955-től Nagy Imre híve.1955 végén kizárták az MDP-

ből.1956.november 1-től a nagy Imre-kormány sajtófőnöke. November 4-

én a jugoszláv nagykövetségre menekült, ahonnan november 23-án 

Romániában internálták. 1957-április 14-én letartóztatták, s a nagy Imre-

perben 5 év börtönre ítélték.1960-ban szabadult amnesztiával. Ez után 

irodalmi lapok , majd 1972-től az Irodalomtudományi Intézet 

munkatársa.1981-ben részt vett a forradalom történetéről rendezett illegális 

kerek-asztal megbeszélésen.1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság 

(TIB) egyik alapítója,1992-ig elnöke. Az SZDSZ egyik alapítója 1990-től 

országgyűlési képviselője. 

Vida Ferenc dr. [Tunisz] (1911-1990) Jómódú polgári családból 

származott. Jogot végzett, majd ügyvédi gyakorlatot folytatott.1932 -33 – 

ban a cionista mozgalomhoz csatlakozott.1834 –ben a Tel- Aviv - ban a 

Palesztin Kommunista Párt tagja lett. 1935 – ben tért haza 1942 –ben 

életfogytig tartó fegyházra ítélték, majd Németországba hurcolták, ahonnan 

1945 áprilisában szabadult. A háború után MKP, illetve BM tisztviselő 

1951 februárjáig. Ez után IM osztályvezető helyettes, majd osztályvezető. 

1953.november 18-tól a Legfelsőbb Bíróság bírája 1972.október 31-i 

nyugdíjazásáig. Tanácselnöki és kollégiumvezető- helyettesi funkciót 

töltött be. 

Vorosilov, Kliment Jefremovics (1881-1969) a Szovjetunió marsallja, a 

Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnökségének elnöke 

Zsukov, Georgij Konsztantinovics (1896-1974) a szovjetunió marsallja. a 

II világháború alatt Sztálin helyettese. 1955.februártól 1957 októberig a 

Szovjetunió honvédelmi minisztere. 1953-tól a SZKP KB tagja, 1956-

1957-ben az Elnökség tagja. 
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Fontosabb rövidítések jegyzéke 
(FIGYELEMMEL A FORRÁSSZEMELVÉNYEKBEN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEKRE IS) 

AB Alkotmánybíróság 

Agit - prop. O. Agitációs és Propaganda Osztály (az MSZMP hivatali 

szervezetében) 

alez; ales; alezredes 

alk.  alkalmazott 

altbgy. altábornagy 

altbgy.e. altábornagy elvtárs 

áv. államvédelmi 

ÁVH  Államvédelmi Hatóság 

ÁVO  Államvédelmi Osztály 

B.V.  Büntetés Végrehajtás (Börtönök) 

Be.  Büntetőeljárásról alkotott 1962. évi 8. tvr. és módosítása az 1966. évi 16. 

tvr. 

BHÖ. A hatályos  anyagi büntető jogszabályok hivatalos összeállítása 

BKH belső karhatalom 

BM  Belügyminisztérium 

Bn. Büntető novella 

Bp.  Budapest (lábjegyzetben) 

Bp. Büntető perrendtartás 1896: XXXIII. tc. majd az 1951: III. tc. és azt 

módosító 1954: V. tv. (főszövegben) 

BRFK Budapesti Rendőrfőkapitányság 

Btá. 1950: II. tv. 

BTK  Büntető Törvénykönyv 1878: V. tc., 1961. évi V. tc. 

bü.főo.vez bűnügyi főosztály vezető 

c. című 

c. címzetes 

cs. csomó 

csf-ség  csoportfőnökség 

CSKP  Csehszlovák Kommunista Párt 

DIMÁVAG Magyar Állami Vas-, Acél,- és Gépgyárak Részvénytársaság 

diósgyőri gyárta 

DISZ Dolgozó Ifjúság Szövetsége 

DOTE Debreceni Orvostudományi Egyetem 

e-ak  elvtársak 

e. ezred 

elhe.  elhelyezései 

Eln.Tan. a legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa által tárgyalt ügyel jelzése  

ELTE Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest) 

én. év nélkül 

ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete 
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et.  elvtárs 

eü.ag-nál egészségügyi anyagnál 

ezds  ezredes 

feld.  felderítő 

fhdgy. főhadnagy 

FKGP Független Kisgazdapárt 

FM Földművelésügyi minisztérium 

Forr.Ezr. Forradalmi Ezred 

ftörm  főtörzsőrmester 

gjm. gépjármű 

gk. gépkocsi 

gk.jav.müh.  gépkocsi javító műhely 

gk.ról"  gépkocsiról ( leszállás parancsa) 

gk.vez,  gépkocsi vezető 

gpi.  géppisztoly 

gsz.   golyószóró 

gy. gyűjtemény 

gy.m.  gyári munkás 

gyüjt.  gyűjtemény 

H"  harcálláspont 

H.lgv.tü.ho honi légvédelmi tüzér hadosztály 

hads. hadsereg 

hads.tbk.- hads.tb. hadseregtábornok 

hdgy. hadnagy 

hdm o.. hadműveleti osztály 

hdt. pság  hadtest parancsnokság 

hdt.pk.  hadtest parancsnok 

heö.-ben  helyörségben 

hir.ag.-nál híradós anyagnál 

hír.z. híradós zászlóalj 

hk.  harckocsi 

hk. tths.-i kik.z. 
hk.rolg.e. -harckocsi rohamlöveg ezred 

HL. Hadtörténeti Levéltár 

HM  Honvédelmi Minisztérium 

HM.Forr.Kat.Tan.  honvédelmi Minisztérium Forradalmi Katona Tanácsa 

hn. hely nélkül 

ho. hadosztály 

ho.feld.ti.  hadosztály felderítő tiszt 

ho.hdm.ti.  hadosztály hadműveleti tiszt 

ho.tech.szlő hadosztály technikai ::::::::::::::::: 

honv. honvéd 

HÖR ,hör. határőr 
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ht. hivatásos tiszt 

htb.  háztatásbeli 

htpszf. hadtestparancsnokság…. 

Id. mű. Idézett mű 

IIB Ideiglenes Intéző Bizottság 

IKB Ideiglenes Központi Bizottság 

IM  Igazságügyi Minisztérium 

K" telefon külön vonalas telefon,csak a hivatalos szerveket kötötte össze 

K. ágyuk könnyű ágyuk 

KAO Kao Közigazgatási és adminisztratív osztály (MSzMP hivatali 

szervezetében) 

Kat.Tan. Katonai Tanács 

KB Központi Bizottság 

KDMP Kereszténydemokrata Néppárt 

KEB Központi Ellenőrző Bizottság 

KEOKH ....................... 
ker.  kerületi 

ker. kerület 

KGB Komityet Gosszudarsztvennoj Bezopásztnosztyi - (szovjet) államvédelmi 

bizottság 

kgr.kézigránát 

kh-i. ; kh. karhatalmi 

Kieg.nyt.o. Kiegészítő parancsnokság nyilvántartási osztály 

KIEG; Kieg.pság Kiegészító parancsnokság 

Kik. kiképzési 

Kik.csfség. Kiképzési csoportfőnökség 

kir. királyi 

KMP Kommunisták Magyroszgái Pártja 

Kominform Kommunista és Munkáspártok Pártok Tájékoztató Irodája 

Komintern  Kommunista Internacionálé 

Korm. Kormány 

köz. hk. e. 

Köz.ágyuk............................. 

Ktbtk  Katonai Büntetőtörvénykönyv  

KV  Központi Vezetőség 

lg. löveg 

lgv. légvédelmi 

lgv.tü.o. légvédelmi tüzér osztály 

löv.  lövész 

M.esetében mozgósítás esetében 

MADISZ  Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség 

MAORT Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság 

MDP  Magyar Dolgozók Pártja 
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ME. Miniszterelnöki 

MEFESZ Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 

MF Magyar Front 

MKP  Magyar Kommunista Párt 

MN  Magyar Néphadsereg 

MNK Magyar Népköztársaság 

MNFFF Magyar Nemzeti Felszabadítási és Függetlenségi Front 

MOL Magyar Országos Levéltár 

MÖHOSZ 
MSZMP  Magyar Szocialista Munkáspárt 

mü.ag.nál............................. 
müh. műhely 

N ismeretlen személy jelzése 

NÉKOSZ  Népi Kollégiumok Országos Szövetsége 

NÉKOSZ  Népi Kollégiumok Országos Szövetsége 

NKVD Belügyi Népbiztonság Különleges Ügyosztály (SZU-ban) 

NOT Népbíróságok Országos Tanácsa 

NPP  Nemzeti Parasztpárt 

NPP Nemzeti Parasztpárt 

Nt .az első semmisségi törvény alapján indult ügyek bírósági lajstromjele 

Nyfl. Nyomozás Felügyeleti Főosztály (Legfőbb Ügyészség) 

o. oldal 

OL. Országos Levéltár 

OL.PI Országos Levéltár Pártíratok Osztálya 

OLEP Országos Légierő Parancsnokság 

OLLEP  Országos Légvédelmi és Légierők Parancsnoksága 

ORFK Országos Rendörfőkapitányság 

ORK Országos Rendőrkapitányság 

ov-k osztályvezetők 

ő. e. - öe. őrzési egység 

örgy  őrnagy 

örm. őrmester 

p- pagina (oldal) 

P.I. Politikai Iroda (Szovjetunió) 

PB  Politikai Bizottság 

pc.  páncélos 

pct.  páncéltörő 

pct.tü.o.  páncéltörő tüzér osztály 

Pf. postafiók 

PI  Politikatörténeti Intézet Archívuma 

pi. pisztoly 

pk. és tö-e parancsnok és törzse 

pk. parancsnok 
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pk.h. parancsnok helyettes 

Pl. például 

POFOSZ Politikai Foglyok Országos Szövetsége 

Pol.Főcsf-ség; Pol.Fcsf.  Politikai Főcsoportfőnökség 

pol.h.  politikai helyettes ( a parancsnok politikai helyettese) 

Pol.o. politikai osztály (rendőrségen) 

 pol.ti. politikai tiszt 

Politbüro SzKP Politikai Bizottsága.................... 

PRO politikai Rendészeti Osztály 

PTO Párt és Tömegszervezeti osztály (MSzMP. hivatali  szervezetében) 

pu.tölt. puska töltény 

pü.szolg.vez.  pénzügyi szolgálat vezető 

r.  rendőr 

r. rendű ( előtte római számmal pl. I.r. ) 

s,m.  segédmunkás 

SS - Schutz Staffel a Német Nemzetiszocialista Munkáspárt fegyveres 

alakulataként szervezett egységek, a náci németország belső biztonsági 

szolgálatát és a politikai célú erőszakcselekményeket hajtották végre (a 

hadseregen belül is) 

St. a második semmisségi törvény alapján indult ügyek bírósági lajstom-jele 

sz.számú 

szd. század 

szd.pk.  századparancsnok 

szds. százados 

SZEB Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

szerk: szerkesztette 

SZKP Szovjetunió Kommunista Pártja 

szkv. szakaszvezető 

szpk. szakaszparancsnok 

SZU Szovjetunió 

szü.ti. szigorúan titkos 

T  titkos 

tád. kgr.  támadó kzigránát 

TB Tényfelráró Bizottság 

tc. törvénycikk 

TEFU   Teherfuvarozó Vállalat 

TH Történeti Hivatal 

ti. tiszt (névaláírás és beosztás után pl......nevelő ti.) 

ti. tudniillik 

TIB Történelmi Igazságtétel Bizottsága 

tiz. tizedes 

Tört.Ir. Történelmi Irattár (ti. BM-ben) 

TÖRF törzsfőnök 
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törm törzsőrmester 

Törv. a legfelsőbb Bíróságon a törvényességi óvás alapján indult ügyek 

lajstromjele 

TSz. Törvénytelen szocializmus 

tsz.tts.  továbbszolgáló tisztes 

tszcs termelőszövetkezeti csoport 

TTB Történelmi Tényfeltáró Bizottság 

tü.  tüzér 

tü.fe. müh.tüzér felkészítő műhely 

tü.fe.ag-nál 

Tü.jav.müh.  tüzérségi javító műhely 

tv.  törvény 

tvr. törvényerejű rendelet 

ún. úgynevezett 

Uo: ugyanott 

Uő: ugyanő  

USA  Amerikai Egyesült Államok 

ü. üteg 

üza -nál .......................... 
VB  Végrehajtó Bizottság 

véd.kgr  védekező kézigránát 

VK  Vezérkar 

VK.Hdm.Csf-ség Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség 

VKF vezérkari főnök 

Vö. vesd össze 

vörgy  vezérőrnagy 

vre.tlo. 

vrep; vre  vadászrepülő 

vv.-nál................................ 
zj.; z.; zlj. zászlóalj 

ZMKA Zalka Máté Katonai Akadémia 
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Fogalmak, kifejezések 

 

Alkirály - a brit uralkodók Indiában uralkodó teljhatalmú megbízottja volt, aki 

azonban mindenben alárendelt a brit kormánynak Itt átvitt értelemben a szovjet 

vezetés által meghatározott személyek, akik egy- egy szovjet érdekszférához 

tartozó országban  a hatalmat  gyakorolhatják. 

Alternatíva - olyan eset, amelyben két lehetőség között lehet választani, itt a 

hivatalos állásponttól eltérő másik lehetőség 

Amnesztia - közkegyelem, megbocsátás, kegyelezés 

Ancien régime - eredetileg Franciaország hűbéri (1789 előtti) államrendje, 

átvitt értelemben: idejét múlt, letűnt kormányrendszer 

„antidotál” - helyesen: antedatál - előbbre keltez 

Begyűjtési rendszer - a szabad piacot korlátozó, a mezőgazdasági termékek 

előállítást állami kényszerrel meghatározó olyan rendszer, amelyben a termelő 

a mezőgazdasági terményeket és termékeket kényszerárfolyamon köteles 

átadni az állami felvásárlónak. 

Bírói függetlenség - az a jogi helyzet, amikor a bírák az egyes ügyekben nem 

utasíthatók és állásukból elmozdíthatatlanok. Az ügyek elbírálásánál csak a 

törvényekben és a saját lelkiismeretünknek vannak alárendelve. 

Bonapartista - a fegyveres erőkre támaszkodó diktatúra egy szűk hatalmi elit 

érdekében, amely magát demokráciának tünteti fel. Az elnevezés Bonaparte 

Napóleon (1769 - 1821) francia császárra utal 

De facto - ténylegesen 

De jure -  jog szerint 

Deklarál - kijelent, kinyilvánít 

Deportálás - idegen országba kényszerit, hurcol 

Difernciál - különböztet 

Dogma - eredetileg minden hívő számára kötelező hittétel. Itt átvitt értelemben 

a kommunista párt kötelező ideológiája 

"Egy akol" - Jézus kijelentése - "Egy akol lesz és egy pásztor" - átvitt értelme 

a politikai életben az egy központú hatalom, birodalom megteremtésének 

igénye 

Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács 1949 - 1989-ig a 

kollektív államfő szerepét töltötte be 

erőminisztériumok - szovjet szóhasználat szerint azok a minisztériumok, 

amelyek fegyveres erővel is rendelkeznek 

Emigrál - politikai okok miatt vállalt önkéntes külföldi száműzetés 

ex diktátor - egykori diktátor  

Fehér könyv - az 1956-os forradalom leverését követően megjelent 

kommunista propagandairodalom. Tartalmukat tekintve hamis, stílusuk, 

sekélyes, primitív. 



276 

 

Feloszlatott légió - Moldova György ÁVH-ról írt könyvének címe, átvitt 

értelemben az ÁVH-t jelenti. 

Formula - rövid alakban megfogalmazott meghatározás, szabály vagy 

rendszabály 

"Forradalmi ezredek" - Kádár szóhasználatában olyan karhatalmi ezredek, 

amelyek zömében a karhatalmi szolgálatra önként pártfunkcionáriusokból és a 

volt ÁVH tagjaiból s csak kisebb mértékben a honvédség és rendőrség 

tisztjeiből állnak. 

Frazeológia - kifejezésmód 

Geobelsi - Geobelsre, Hitler hírhedt propaganda miniszterére való pejoratív 

utalás, átvitt értelemben a nyilvánvaló hazugságok elhitetésének fogásait 

jelenti. 

Illegális - törvényellenes 

Illegalitás - törvényen kívüli állapot, valamely párt vagy szervezet betiltás, 

feloszlatás utáni, nem engedélyezett működése. 

Internálás - rendőri felügyelet alatt kényszer - lakóhelyre telepítés 

Kolhoz - az orosz kollektyívnoje hozjajsztvo - kollektív gazdaság, a 

kényszerszövetkezetesítés nyomán kialakult mezőgazdasági termelő üzem, 

ahol elenyészik a parasztok tulajdonjoga és gyakorlatilag az állam alávetett 

szolgái lesznek. 

Kommandáns - katonai egység parancsnoka 

Kompromittált - rossz hírbe hozott, szégyenbe hozott 

Legitim kormány - törvényes kormány 

Legitimál - törvényesít   

Likvidátor - szó szerint: felszámoló, a kommunista mozgalomban olyan áruló 

személy, aki valamelyik kommunista párt felszámolására törekszik 

Megtizedelés - kegyetlen katonai büntetés, az alakulat minden tizedik tagját 

agyonlőtték 

Memoár irodalom - (francia) emlékirat irodalom  

NATO North Atlantic Teaty Organization - Észak Atlanti Szövetség 

Osztálybíráskodás - a törvény előtti egyenlőség elvét tagadó, a bíráskodást 

egy társadalmi osztály érdekében gyakorolt, vagy ekként feltüntetett bíráskodás 

Pacifikáció - lecsendesítés, lázadás, fegyveres felkelés elfojtása után a rend 

helyreállítása. Meghódított országban a fegyveres ellenállás végleges letörése. 

Párt ökle - megalakulásakor így nevezte a kommunista pártsajtó az ÁVH-t 

Politbüro - Az SZKP Elnökségének nemzetközi elnevezése 

Pragmatikus - az emberi cselekvések jogosultságát azok hasznosságához mérő 

irányzat. A politikában a hasznosságot tekinti elsődleges mérvadónak. 

Privatizáció - szó szerint magánosítás, az állami tulajdon magán kézbe adása; 

idézőjelben az állami tulajdon tisztességtelen kisajátítását, eltulajdonítását 

jelenti. 
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Proletárdiktatúra - a marxizmus tanítása szerint a munkásosztály diktatúrája 

a kommunizmus megteremtése érdekében; a történelemben a kommunista 

pártok és a hozzájuk kapcsolódó rétegek diktatúrája, amely során felszámolják 

a magántulajdont, a jogállamot, a törvény előtti egyenlőséget és a polgári 

szabadságjogokat. 

Pufajkások - a kádári karhatalom alakulatai. Az egységes egyenruha 

hiányában kiosztott vattakabátról (pufajka) kapták ezt a ragadványnevet, 

amelyet maguk is használtak. 

Rajnai - csoport - Rajnai Sándor áv., majd rendőr ezredes politikai nyomozó 

csoportja, amelyet a Nagy Imre ügyre hoztak létre 

Recipe ferrum - (latin) szó szerint "vedd a vasat", a gladiátori játékokon így 

utasították a győztes gladiátort a legyőzött megölésére. Átvitt értelem a 

legyőzött elpusztítása. 

Rehabilitáció - jogi értelemben: mentesítés a büntetett előélet hátrányos 

következményei alól; általában: a becsület, jó hírnév helyreállítása. 

"sic" - (latin) így! - szövegben rendszerint zárójelben, felkiáltó jellel a betű 

szerinti hűségre figyelmeztet. 

Status quo - fennálló helyzet 

szabadcsapatok - önkéntesekből szervezett, nem hivatalos katonai alakulatok a 

reguláris hadsereg keretein kívül, amelyek csak saját parancsnokuk utasításait 

fogadják el. 

Szatellit-perek - egy fontos személyiség ellen indított büntető perhez 

kapcsolódó, azzal részben összefüggő büntető eljárás. Pl. a Nagy Imre- per 

szatellit-pere az írók-pere. 

Szektás - dogmatikus - a kommunista párt hivatalos ideológiájával a párton 

belül szemben álló (szektát alkotó), kategorikus, ellentmondást nem tűrő 

csoport. 

Szolnoki nyilatkozat - A Kádár - kormány 1956. november 4-én közzétett 

nyilatkozata 

Szuverenitás - felségjog, főhatalom. Az államnak az a tulajdonsága, hogy saját 

területén az államhatalmat teljes joggal, minden idegen befolyástól és 

korlátozástól mentesen gyakorolja 

Technokrata - műszaki kérdésekkel foglalkozó 

Triumfáló  - diadalünnepet ülő 

Varsói Szerződés - A Szovjetunió érdekkörébe tartozó csatlós államokat 

tömörítő katonai blokkot létrehozó szerződés, amelyet 1955május 14-én 

Varsóban írtak alá. 

Vazallus - átvitt értelemben függő helyzetben lévő személy, csatlós; vazallus 

állam: egy másik erősebb államtól függő állam. 

Zsinat - egyházi gyűlés, amely a legfontosabb kérdésekről, többek között 

hitelvekről dönt. Itt átvitt értelemben a kommunista párt kongresszusa, amely 

meghatározza az ideológiai kérdéseket és a  politikai gyakorlatot.  
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