
GÁL ÉVA

MÉREI FERENC ÉS TÁRSAI 
„ELLENFORRADALMI SZERVEZKEDÉSE”
1957–1959*

A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezeté-
sének vádjával 1958. október 17-ről 18-ra virradó éjszaka, illetve 18-án reggel
letartóztatták Mérei Ferenc pszichológust, volt egyetemi tanárt, Fekete
Sándor újságírót, Hegedűs András közgazdászt1 és Litván György tanárt.
Ugyanazon az éjszakán szervezkedésben való tevékeny részvétel vádjával
Hoffmann Tiborné tanárt és Kelemen Imre fordítót is őrizetbe vették. A leg-
fontosabb „ellenforradalmi cselekmény”, amellyel a letartóztatásokat indo-
kolták, a Hungaricus aláírással 1956 végén illegálisan megjelentetett tanulmány
szerkesztése, sokszorosítása és terjesztése volt. Akadtak további vádpontok is
(főleg a politika foglyok hozzátartozói-
nak anyagi segélyezése). Mérei és Lit-
ván esetében még a hűtlenség is szere-
pelt a letartóztatás indokai között.

Mindez alig négy hónappal a Nagy
Imre és társai ellen 1958 júniusában ti-
tokban lefolytatott büntetőper ítéletei-
nek nyilvánosságra hozatala után tör-
tént. A Nagy Imre-pert az év folyamán
megelőzte, vagy hamarosan követte
néhány más politikai per is (Lőcsei Pál,
Kardos László és társai, Ádám György
és társai, Bibó István és társai, Harasz-
ti Sándor és társai ellen), amelyekben
szintén nagyon súlyos ítéleteket mond-
tak ki; ezeket azonban általában nem
hozták nyilvánosságra.

Az október 18-án letartóztatott hat
személy és másik nyolc,2 később hozzá-
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* A tanulmány elkészítéséhez nyújtott

támogatásért köszönetet mondok az

1956-os Intézetnek, az Állambiztonsági

Szolgálatok Történeti Levéltárának, a

Magyar Országos Levéltárnak és mind-

azoknak a barátoknak, kollégáknak, akik

bírálatukkal és tanácsaikkal segítették a

munkát.

1 Akkor még nem nevezte magát Hege-

dűs B. Andrásnak; később is csak azért

iktatta be a B.-t, hogy megkülönböztes-

se magát a volt miniszterelnöktől.

2 Letartóztatásuk időrendjében: Zsám -

bo ki Zoltán fordító, Kántás László,

Varga János és Németh László, az Épü-

letgépészeti Technikum tanárai, Nemes

Lívia pszichológus, akkor tanítóképző-

intézeti tanár, Lipták Tamás matema-
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juk csapott (összesen tizennégy) vádlott
ügyében különböző hosszúságú vizsgá-
lati fogság után (a legrövidebb – Széll
Jenő esetében – öt hét, a leghosszabb –
Zsámboki Zoltán esetében – egy év
volt) a Legfelsőbb Bíróság Népbírósá-
gi Tanácsa két egymás utáni, összetar-
tozó perben (Mérei Ferenc és társai, il-

letve Zsámboki Zoltán és társai ellen) 1959. április 1-jén, illetve június 2-án
hozott ítéletet. 

A „Mérei Ferenc és társai” címmel futó ügy tulajdonképpen a Nagy Imre
még szabadon maradt értelmiségi hívei elleni utolsó nagy megfélemlítési ak-
ció, példát statuáló bűnper akart lenni. Az állambiztonsági szervektől kapott
tájékoztatás alapján a politikai vezetés azt hitte, hogy az ügy főszereplőinek le-
tartóztatásával, majd elítélésével felszámolja az utolsó veszélyes „revizionista”
mozgolódást, s ezzel teljesen szétzúzza a „nagyimrés” szervezkedések marad-
ványait. A belügyesek a Mérei és társai elleni vizsgálattal, majd bírósági eljá -
rással az ügybe büntetőjogilag be nem vont, de különböző módokon ijesztge-
tett és fenyegetett szélesebb értelmiségi körökre is hatni akartak: elérni, hogy
végképp hagyjanak fel a forradalom iránti nosztalgiával, az elítéltekkel való
szolidaritással és a Kádár-rezsimmel szembeni ellenségességgel.

A NYOMOZÁS

A per főszereplőinek a Népszabadság 1958. október 18-i számában kishírben
bejelentett letartóztatását nagyjából egy évig tartó (esetenként még hosszabb)
nyomozás előzte meg. Az 1957. november végén elindult nyomozás eleinte
„Nacionalisták” vagy „Földi, Lengyel [Fekete, Litván] és társai” fedőnéven fu-
tott, de néhány héttel később már felbukkant a „Hungaricus” elnevezés is (a
BM-ben a fedőneveket mindig idézőjelbe tették). Az úgynevezett operatív cso-
portdosszié neve végül 1958 májusában lett „Hungaricus”, majd a nyomozás
végső fázisában „Mérei Ferenc és társai”.

Kezdetben azonban a későbbi Mérei Ferenc és társai-ügy sok szereplője el-
len még külön-külön szálakon, más-más ügyekben nyomoztak. Az „ellenfor-
radalmi cselekmények” megtorlása végett 1956 novembere óta folytatott nyo-
mozások, vallatások során szinte mindegyikük neve már jóval előbb, többször
is felmerült, a legkülönbözőbb összefüggésekben. 1957 folyamán közülük már
többeket beidéztek kihallgatásra, s volt, akit néhány hétig benn tartottak vagy
internáltak.3 De akkoriban még egyiküket sem tartóztatták le.
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tikus, Kiss Károly költő, Széll Jenő volt

diplomata, a Népművészeti Intézet

1957-ben elbocsátott igazgatója, akkor

az Országos Széchényi Könyvtár mun-

katársa.

3 Fekete Sándort, Széll Jenőt, Hegedűs

Andrást, Kiss Károlyt a Nagy Imre és
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Ma már nehéz lenne kideríteni, hogy miért nem. Talán éppen elég vizsgá-
lati fogoly volt már benn (a Fő utca ez időben egyáltalán nem kongott az üres-
ségtől), talán nem gondolták kellően súlyosnak a cselekményüket, talán gya-
nakodtak, de még nem tartották elég nyomósnak a bizonyítékokat (Kiss
Károly esetében ezt, 1957. januári tanúkihallgatására utalva, később meg is ír-
ták). Akkoriban persze a politikai rendőrség minden erejével Nagy Imre és
társai perének előkészítésével foglalkozott. 1957-ben egyébként is sok dolguk
volt az államvédelmiseknek: országszerte folyt a forradalomban szerepet ját-
szó személyek felderítése, letartóztatása, bíróság elé állítása, elítélése.

1957. november végén az utóbb „Mérei Ferenc és társai” elnevezésű ügy
néhány résztvevője – de nem Mérei – ellen a Hungaricus-ügyben indítottak
újonnan nyomozást. Maga a Hungaricus írói névvel aláírt dolgozat 1956 de -
cemberében készült. A Cikksorozat a
magyar nemzeti-demokratikus forradalom
néhány tanulságáról címet viselő, 48
oldalas szöveget 1956 decemberében
stencillel sokszorosították, és 1957 első
hónapjaiban terjesztették. Az írás a
szovjet típusú kommunizmussal és ma-
gyarországi változatával, a Rákosi-rend -
szerrel, a forradalom okaival, a fegyve-
res beavatkozással hatalomra juttatott
Kádár-rezsimmel foglalkozott, és prog  -
ramot próbált adni az ellenállásra. 

De miért csak 1957. november vé-
gén kezdtek nyomozni a majdnem egy
évvel korábban megjelent „ellenforra-
dalmi” iromány ügyében? Egyszerűen
azért, mert az államvédelmi hatóság –
amely pedig 1956 novemberétől kezd-
ve teljes erőbedobással dolgozott a
forradalom előtti, alatti és utáni „ellen-
séges cselekmények” felderítésén és
megtorlásán – mindaddig nem tudott a
Hungaricusról. Ami azért figyelemre
méltó körülmény, mert ezt a körülbe-
lül ötven példányban sokszorosított
kiadványt annak idején viszonylag so-
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társai, illetve a Petőfi Kör, a Magyar Ér-

telmiség Forradalmi Tanácsa, az írószö-

vetség, a munkástanácsok ügyében hall-

gatták ki többször is; Lipták Tamást

(akit aztán a Zsámboki és társai-perben

ítéltek el) egyszer már őrizetbe vették

1956 novemberében Krassó György

ügyével kapcsolatban; Zsámboki Zoltánt

is benn tartották 1957 tavaszán néhány

hétig; Kántás László is volt már „benn”;

Litván Györgyöt az iskolai KISZ-szer-

vezés akadályozása és november 4-i

fegyverfogása miatt 1957 nyarán Kis tar -

csára internálták, ahonnan azután más-

fél hónap múltán apja mentőakciója

eredményeként Biszku Béla belügymi-

niszter engedte ki, „népgazdasági érdek-

ből” (Litván József ugyanis egy találmá-

nya külföldi értékesítésével devizát szer-

zett volna az országnak). Litván ügyéről:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti

Levéltára (ÁBTL) V-142622; Magyar

Országos Levéltár (MOL) Belügymi-

nisztériumi iratok, XIX-B-1-ai 3. d. 1-

3340/a-57. sz. 
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kan ismerték és olvasták, igaz, hogy csak meghatározott körben, főként az
úgynevezett revizionisták között terjesztették. Úgy látszik azonban, senki sem
jelentette fel, és az államvédelmistákhoz4 egyetlen példány sem jutott el, an-
nak ellenére, hogy ekkorra már sok revizionistát tartóztattak le, hallgattak ki,
állítottak bíróság elé, és számos besúgót foglalkoztattak az ötvenhatos ügyek-
ben. Mindamellett a Hungaricus név nem merült fel a korábbi ügyekben. Pe-
dig a France Observateur című francia hetilap 1957. január 31-i számában már
megjelent egy cikk erről az írásról. Úgy látszik azonban, a politikai rendőrség
akkor még nem kísérte figyelemmel a francia nyelvű sajtót.

A helyzet Kosáry Domokos 1957 novemberében történt letartóztatása után
változott meg. A már akkor is jól ismert kiváló történettudóst 1957. novem-

ber 14-én a francia kultúrattaséval és
más nyugati diplomatákkal nyíltan fenn-
 tartott kapcsolatai miatt tartóztatták le.
Kosáry egyébként a történeti források
megőrzése érdekében gyűjtötte az öt-
venhatos dokumentumokat. Ezt a gyűj-
teményt zárt, bizalmas letétként előbb
a Ráday Könyvtárban tartotta, majd
átvitte az Egyetemi Könyvtárba. Letar-
tóztatása másnapján a politikai rendőr-
ség kiszállt az Egyetemi Könyvtárba, és
elvitte a kézirattár páncélszekrényében
hét lezárt borítékban elhelyezett gyűj-
teményt.5 Ebben találtak egy-egy pél-
dányt a Hungaricus sokszorosított első
részéből és a csak gépiratban létező
második részből (amely a Két pogány
közt címet viselte). Ezeket egykori
egyetemi tanítványa, Litván György
vitte el Kosáryhoz a gyűjtemény szá-
mára. Így került a belügyesek kezébe a
Hungaricus. Kosáry, aki letartóztatása
után is tartotta magát ahhoz, hogy ő
csak legális dolgokat cselekedett, az el-
ső kihallgatásokon elmondta, hogy a
tanulmányt Litván adta át neki, s hogy
azt Fekete Sándor írhatta.6
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4 Ezt az elnevezést ők adták önmaguknak.

A BM politikai nyomozószervek 1959

februárjában tartott értekezletén pél-

dául Kádár János is használta ezt a kife-

jezést, valószínűleg az orosz csekista (a

Cseka tagja) analógiájára. Tehát nem

szégyellték a szovjet minta utánzását. A

köznyelvben a megjelölés nem terjedt el.

5 ÁBTL V-145890, 54. Az Egyetemi

Könyv tár lelkiismeretes könyvtárosa el-

ismervényt kért a belügyesektől (ez me-

rőben szokatlan lehetett számukra, de

meglepetésükben mégis adtak). Az átvé-

teli elismervény szerint az iratokat no -

vember 14-én vitte megőrzés végett

Ko sáry az Egyetemi Könyvtár kézirattá-

rába. Ekkor már nyilván figyelték őt, hi-

szen előállítására a BM II/2-c alosztálya

már 1957. október 9-én javaslatot tett.

Uo. 152– 153.

6 ÁBTL O-10986, 264. Amikor 1958 már-

 ciusában újra vallomást kellett tennie

ebben az ügyben, azt írta, nem tudja,

hogy a Hungaricus benne volt-e a gyűj-

teménye számára átadott anyagban. Uo.

166.
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Hogy a szöveg szíven ütötte a belügyeseket, nem csoda. Fekete Sándor
okos és kitűnő íráskészségű újságíró volt, s addigra már radikális ellensége lett
a szovjet típusú kommunizmusnak, a sztálinizmusnak és persze a Kádár-re-
zsimnek. A sokszorosított Hungaricus I.
(a bíróság elnöke ezen a néven emle-
gette, szemben a csak gépiratban fenn-
maradt folytatással) szemléletesen és
lendületesen, gyilkos gúnnyal jellemez-
te és elemezte a szovjet rendszert és
szovjet tankokkal a hatalomba vissza-
juttatott magyar kiszolgálóit.7

Ekkor, november végén kezdte el a
belügy Hollós Ervin alezredes8 vezeté-
sével – és valószínűleg az ő kezdemé-
nyezésére – az intenzív nyomozást, ek-
kor állították rá Litván Györgyre és
Szalai Sándor egyetemi tanárra koráb-
bi bizalmas kapcsolatukat, a „Hamvas
Judit” fedőnéven foglalkoztatott Erki
Edit tanárt.9 Tartótisztje maga Hollós
Ervin lett, a Belügyminisztérium Poli-
tikai Nyomozó Főosztályán a „belső
reakció elleni harc” (akkor: II/5) osztá-
lyának vezetője,10 aki ettől kezdve egy-
re élénkebben érdeklődött a sokszoro-
sítással nem is alaptalanul gyanúsított
Litván személye és tettei iránt. 

„Hamvas Juditnak” a később „Hun -
garicus” fedőnévvel ellátott operatív
dossziékban11 ma fellelhető egyik leg-
első, 1957. november 26-án legépelt12

jelentése máris döntő támpontot adott
a nyomozati célhoz. A besúgó jelentet-
te, hogy az a sokszorosítógép, amelyen
Krassó György és társai 1956. novem-
ber 15-i letartóztatásuk előtt kormány-
ellenes röpcédulákat gyártottak (és
amelyet a rendőrség a házkutatásnál

13

7 Fekete Sándor 1989 elején a Kossuth

Könyvkiadó kiadásában megjelentette a

Hungaricus mindkét részét, miután a

sokszorosított szöveg korábban már

francia, angol, lengyel és olasz nyelven,

majd 1988-ban egy magyar kalózkiadás-

ban is megjelent. Az utószóban A Hun -

garicus-história címmel megírta letartóz-

tatásának és elítélésének történetét. Fe-

kete (1989a) 178 – 227.

8 Hollós és sok más, ebben az ügyben is

szereplő belügyes tiszt életrajzáról és

pályafutásáról lásd Tabajdi – Ungváry

(2008) passim.

9 „Hamvas Judit” kilétét számos egyéb

dokumentum mellett a nyomozati ira-

tokban elfekvő, 1957. december 18-án

írt önéletrajza (ÁBTL O-10986, 122–

132.) is felfedi. „Hamvast” 1957. novem-

beri őrizetbe vétele idején szervezték be,

ezután öt nap elteltével kiengedték.

10 MOL MSZMP Központi Szervei 288. f.

5/22. ő. e. Az MSZMP Ideiglenes Inté-

ző Bizottsága 1957. április 16-i ülésének

határozata.

11 ÁBTL O-10986 és 10986/1.

12 A besúgók kézzel írt jelentéseit a BM-

ben több példányban legépelték, és több

dossziéba is betették. Ezért sem tudtak

az államvédelmisek az iratmegsemmisí-

téssel minden nyomot elmosni, még ha

a munkadossziékat és a beszervezési kar-

 tonokat sokszor (mint például „Ham vas

Judit” és mások esetében) eltüntették is.
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nem talált meg), a letartóztatások után Lipták Tamás közreműködésével „Lit-
ván György csoportjához került”.13 Jelentésében az is szerepelt, hogy Litván
1956. december közepén már több tucat általa készített illegális röpcédulát
adott át neki (akiről persze csak évtizedek múlva tudta meg, hogy a politikai
rendőrségnek dolgozott), s célzott arra, hogy az Október Huszonharmadika
című illegális lap egyes számait is ők (az ügynök vélekedése szerint Kardos
László,14 Mérei Ferenc, Molnár Miklós köre) állították elő. „Ezt a tevékeny-
séget azonban januárban otthagyták, a gépet másoknak átadták. Litván való-
színűleg tudja, hogy kiknek. Határozottan azt állítja, hogy a gépet ma semmi-
képpen sem használják” – írta megbízójának „Hamvas Judit”.15

Az ügynök azt a szívességet is megtette a politikai rendőrségnek, hogy jelen-
tette: Litván szerint „Krassóék és az ő röpcéduláik írásszakértői egyeztetésével
rájöhetnek a nyomozó szervek a gép azonosságára, ezt azonban le kell tagad-
ni, mert a gép semmiképpen sem fog soha előkerülni”. (Ez így is volt: a már
1957 februárjában szétszerelt gépet 1958 nyarán a Dunába dobták – „megta-
nították úszni”, ahogy az egyik „bűntárs” mondta.)

„Hamvas” ezt megelőző, másokról is szóló november 18-i jelentéséhez
Hollós a következőket fűzte hozzá: „Harangozó és Geréb elvtárs! Szóban be-
széljük meg az intézkedéseket.” Ez utóbbiak sorában Hollós fontosnak tartot-
ta az (akkor még új) ügynök alapos leellenőrzését, a „Kardosék által készített”
röpcédulák összehasonlítását Krassóék röpcéduláival, s azt is, hogy számos

már elítélt embert újra kihallgassa-
nak.16 (Ekkor tehát még azt hitte, hogy
„Litvánék” valóban Kardos Lászlóék
csoportjához tartoztak, ami azonban
merőben téves feltételezés volt.)

Ugyancsak november 18-án jelen-
tette „Hamvas Judit”, hogy Szalai Sán -
dor (szociológus, volt egyetemi tanár)
„tud valamit a letartóztatottak segélye-
zéséről, sokszor emlegette, hogy ő is ad
pénzt”.17 Geréb Sándor százados, Hol-
lós alárendeltje e jelentés alapján utasí-
tást adott Szalai „sokoldalú ellenőrzé-
sére” (technikai beépülés, külső figye-
lés, posta- és telefonellenőrzés stb.),
majd megállapította: „Különös figyel-
met érdemel Horváth Z[oltán], Litván

14

13 ÁBTL O-10986, 101– 102. Megjegyzen-

dő, hogy a gépet maga Erki vitte el 1956.

november 5-én az Országos Nemzeti

Bizottság helyiségéből Krassó hoz.

14 Kardos Lászlót, a Nékosz (Népi Kollé-

giumok Országos Szövetsége) volt főtit-

kárát 1957 májusában tartóztatták le, és

1958 júliusában ítélték életfogytiglani

börtönre egy hat vádlottat felvonultató

perben, amelynek ő volt az elsőrendű

vádlottja. A Hungaricus-ügyhöz azon-

ban Kardos Lászlónak semmi köze nem

volt.

15 ÁBTL O-10986, 101– 102.

16 Uo. 103.

17 Uo. 100.
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és Mérei kapcsolata. Valamint a lebukottak segélyezésére vonatkozó adat.”18

Itt merült fel először ezzel az üggyel kapcsolatban Mérei Ferenc neve.
„Hamvas” jelentései alapján 1957. december elején „Intézkedési terv”19 ké-

szült. Ez előirányozta többek közt Litván György és Szalai Sándor ellenőrzé-
sét, azaz „ügynöki bizalmas nyomozás alá” vonását (újabb besúgók reájuk ál-
lításával), lakásukba lehallgató-berendezés telepítését, telefonjuk és postájuk
ellenőrzését, „időszakos külső figyelésüket”.

Litván ellen a már eddig is jelentő „Hamvas Judit” mellett a „Cyrano”,20

„Pál Tamás”,21 „Hegyi Ferenc”22 fedőnevű besúgókat kívánták foglalkoztat-
ni. Szalai ellen még akkor kerestek „egy megbízható szdp [szociáldemokrata]
ügynököt”, régi ügynököket akartak újra „felszedni”, továbbá egy „Kántor
Natasa” fedőnevű – egyelőre azonosítatlan – informátort bevetni. Ezenkívül
egyebek közt már korábban letartóztatott „nagyimréseket” kellett újra kihall-
gatni, régebbi ügyeket újból áttanulmányozni. 

Érdekesek a „Kombinációk” pont alatt felsorolt tervek: „a./ A csoporttal va-
ló kapcsolat megteremtése érdekében Bohó Róbert [akkor már a belüggyel
együttműködő őrizetes] levelét kijuttatjuk. b./ Dely23 és Krassó György (sic!) kö-
zös cellába tesszük (XI/8).” Ez utóbbi akkor a zárkalehallgatás fedőszáma volt.

1957. december 9-én megírták az
ügyről az első „Összefoglaló jelen-
tést”.24 (Az itt található másolati példá-
nyon sem címzés, sem aláírás nincs, de
az ilyen jelentések mindig felfelé men-
tek, vagy a belügyi felettesnek – főosz-
tályvezetőnek, miniszternek –, vagy
még inkább az MSZMP valamelyik ve-
zető szervének.) Az irat szerint „ez a
csoportosulás kis kivétellel olyan volt
nékoszistákból tevődik össze, akik
1956 tavaszán feltétlenül csatlakoztak
a Nagy Imre frakcióhoz”. Hollós Er -
vin, mint sok más dokumentumból és
cselekedetéből is kiderül, szinte rög-
eszmésen gyűlölte a Nékoszt, és elein-
te ebből is szívesen kreált volna Né -
kosz-ügyet. A Hungaricusból azonban
végül nem Nékosz-, hanem Mérei-ügy
lett. 

15

18 Uo. 100/verso.

19 Uo. 118– 120. Az irat keltezetlen, de

tartalmából hozzávetőlegesen datálható.

20 Szakács Miklós színész.

21 Tarcsay Pál, a Kossuth Klub igazgatója.

22 Kónya László tanár, a Természet- és

Társadalomtudományi Ismeretterjesztő

Társulat tisztségviselője.

23 Dely – helyesen: Deli István Pál mérnök –

újságíró volt; 1957 májusától 1958 ápri-

lisáig tartották vizsgálati fogságban. Ek-

kor a Tutsek Gusztáv elnökölte bíróság

10 havi börtönre ítélte, nem tudni, me-

lyik perben. – Az adatért Török Gyöngy-

vérnek tartozom köszönettel. 

24 ÁBTL O-10986, 115–117. A belügyi

iratokból vett idézeteket mindvégig be-

tűhíven, helyesírási és nyelvtani hibáik-

kal együtt közlöm.
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A fent idézett sommás megállapítás után következett az egyes szereplők
1956. november 4. előtti és utáni tevékenységének rövid összefoglalása. „A
még előzetes, nem sokoldalúan ellenőrzött adataink azt mutatják, hogy e cso-
portosulás szűk magva kibékíthetetlenül szemben áll a rendszerrel, de be van-
nak épülve elég mélyen a fiatal értelmiség körében, akik számukra feltétlenül
megnyerhetők.” (Ez utóbbit tartották nagyon aggasztónak.) Majd részletesen
ismerteti az irat mindazt, amit a politikai rendőrség akkor már – elsősorban
„Hamvas Judit” jelentéseiből – Litván György tevékenységéről (főleg illegá-
lis sokszorosító és terjesztő tevékenységéről), valamint kapcsolatairól meg-
tudott, s végül Szalai Sándorról is közöl néhány (részben helytálló, részben
valótlan) információt, bár beismeri, hogy „közelmúlt tevékenysége kevésbé is-
meretes”.

A szorgos operatív tevékenység eredményeképp 1958 első fél évében már
nagyon előrehaladt az ügy „feldolgozása”.25 Februárra összeért a Litván
György és a Fekete Sándor elleni nyomozás (Fekete ellen „nagyimrés” és ju-
goszláv kapcsolatai miatt már korábban is nyomoztak). Február 15-én Fekete
Sándor, március 10-én Litván György ellen két hét „külső figyelést” rendel-
tek el (1958 folyamán ezt még kétszer megismételték), és bevezették a fenti
intézkedési tervben előirányzott egyéb „ellenőrzéseket” is. Az „ügynöki bizal-
mas nyomozás” munkahelyükre, sőt a feleségekre is kiterjedt. Ezekkel a nem
kevés pénzt és időt felemésztő intézkedésekkel azonban csak azt tudták meg-
állapítani, hogy a megfigyeltek különféle emberekkel találkoztak az utcán vé-
letlenül vagy előre megbeszélten, bementek különböző házakba (mint utóbb
sokszor kiderült, rokonlátogatásra), kenyeret vásároltak vagy trafikba mentek,
horgászni jártak (Fekete) vagy uszodába (Litván), ahová – mint jelentették –

„nem követték” – hanem kint megvár-
ták. Ugyancsak nem követték, amikor
családjával együtt a Duna-parton csó-
nakba ült, és evezni kezdett Szentend-
re felé. De ezek voltak a kivételek.
Többnyire ilyen és ehhez hasonló ese-
tekben is utánuk mentek. Követték
például Fekete Sándort, amikor apjával
horgászni ment, Litván Györgyöt,
amikor síléccel a vállán a Normafához
gyalogolt és ott órákig sízett, vagy csa-
ládjával együtt a Pilis hegységbe kirán-
dult.26 A megfigyeltek persze a gyanús

16

25 A politikai rendőrség tevékenységé-

ben központi helyet elfoglaló operatív

munkát és annak változatos eszközeit

igen alaposan ismerteti és elemzi Ta baj -

di – Ungváry (2008) 144– 177. Ezekből az

eszközökből sokat felhasználtak a „Hun -

garicus”, majd később „Mérei Fe renc és

társai” néven futó nyomozásban.

26 ÁBTL O-10986, 243. A két kisgyermek-

kel tett kirándulásról szóló jelentésben

például ilyen részletek olvashatók: „a te-

repen körülbelül 3-4 kilométert gyalo-
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baráti kör tagjaival is találkoztak, telefonálgattak egymásnak. A belügyeseknek
minden előforduló személyt („kapcsolatot”, ahogy ők nevezték) azonosítaniuk
kellett, vagyis meg kellett állapítaniuk nevét, címét, foglalkozását. Milyen nagy
lehetett a csalódásuk, amikor kiderült, hogy csak egy öreg nagynéniről vagy
egy valódi vízvezeték-szerelőről volt szó!

A személyi követéssel és a „technikával” valójában semmi érdemleges,
„operatív szempontból értékes” új adatot nem tudtak szerezni.27 Ami nem is
csoda, hiszen a nevezettek már rég felhagytak röpiratíró és sokszorosító tevé-
kenységükkel, de persze a régi barátságokat továbbra is fenntartották, megle-
hetősen széles körben. Az államvédelmisek ezt igen rossz néven vették: miként
például a Litván Györgyre vonatkozó „külső figyelési” javaslat indokolásában
1958. február 25-én írták, „azóta [internálásából 1957 nyarán történt kienge-
dése óta] sem hagyott fel ellenséges magatartásával, ellenséges tevékenységet
folytató baráti körével a kapcsolatot ma is tartja, a kormány vele szemben ta-
núsított elnézése ellenére nem szakított káros nézeteivel”.28 Litván György
nézeteit, amelyek valóban nem voltak barátságosak a rendszerrel szemben,
részletesen megismerhették az operatív iratok dossziéjában fellelhető számos
ügynöki jelentésből.29

1958 májusának második felében a belügyeseknek egyszerre csak nagyon
sürgőssé vált, hogy megtalálják és „lekapcsolják” a Hungaricus készítőit.

Május 15-én ugyanis a londoni Iro-
dalmi Újságban megjelent egy kis hír,
amely szerint „Hungaricus, az ismert
magyar politikai író […] svájci emigrá-
ciójában önálló kötetté dolgozta át ta-
nulmányát. A könyvet a forradalom
második évfordulójára az egyik legje-
lentősebb francia– svájci könyvkiadó je-
lenteti meg.” Ez a közlés, amelynek
semmi valós alapja nem volt, a Hun -
garicus itthoni „tetteseinek” óriási ön-
gólja lett. A hátterében az állt, hogy
Kosáry letartóztatása után Litván és
Fekete attól tartott: a dokumentum-
gyűjteményben gépiratban megtalált
második rész miatt a rendőrség Ko -
sáryt gyanúsítja meg a szerzőséggel.
Ezért fundálták ki, hogy Kende Péter,

17

goltak, virágot és bogyókat szedtek,

majd 16 óra 27-kor leértek a visegrádi

országútra”. A Mérei, Fekete, Litván,

Hegedűs külső figyeléséről szóló jelen-

tések ebben a dossziéban mintegy két-

száz oldalt tesznek ki. 

27 Bár nagyon örültek, amikor kiderült,

hogy Litván és Fekete meg-meglátogat-

ják az akkor már nagybeteg Hatvany

Lajost. Azt hitték, most egy fontos szál

jutott a kezükbe, hamarosan azonban ej-

teniük kellett ezt a koncepciót. Viszont

nagyon megsértődtek, amikor Fekete az

utcán egy ízben demonstratívan kikö-

pött az őt követő operatív tiszt felé.

28 ÁBTL O-10986, 171.

29 Uo. 160– 165., 173., 174., 258– 260.
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Párizsban élő barátjuk útján elhelyeznek a nyugati sajtóban egy olyan hírt,
amely elterelhetné a gyanút Kosáryról. Hogy a nyomtatásban való megjelen-
tetésről szóló részt is ők találták-e ki, nem tudható. Ez a hír mindenesetre vég-
zetesnek bizonyult az itthoni készítők számára, mert az állambiztonság min-
denképpen meg akarta akadályozni a forradalom évfordulójára történő kiadást
(akkor még nem tudhatták, hogy ez csak blöff; később még a könyvet is meg
akarták szerezni, mert azt hitték, tényleg megjelent).

1958 áprilisának közepén a nyomozást vezető Hollós már elérkezettnek
látta az időt arra, hogy újabb összefoglaló jelentést terjesszen fel főnökéhez,
a nagy hatalmú Rajnai Sándor ezredeshez, a Politikai Nyomozó Főosztály
helyettes vezetőjéhez (aki egyébként a Nagy Imre és társai elleni ügy egyik
legfőbb szervezője volt) „Litván György és csoportosulásáról, valamint kap-
csolatairól”.30

A jelentés bevezetője részben megismétli a december 9-i jelentés megálla-
pításait, kibővítve azzal, hogy a Nagy Imre köré tömörült pártellenzék tagjai-
ból létrejött egész csoportosulásban az összetartozás ideológiai alapja a „di-
csőséges forradalom szellemének ébrentartása, felkészülés a jobb nemzetközi
politikai helyzetből adódó új lehetőség győzelmes kihasználására. A szellem
ébrentartásának formája szélesebb körükben a lazább, baráti kapcsolat alapján
való összejárás, politikai nézeteik egyeztetése, amit a csoport tevékeny tagjai,
saját munkaterületükön és szélesebb baráti körükben tovább terjesztenek, a
hasonló nézetű és megkörnyékezhető elemek felé.” 

A jelentés ezután Litván György, Fekete Sándor, Szalai Sándor, Széll Jenő
és Félix Pál személyét és tevékenységét veszi sorra egyenként. Megjegyzendő,
hogy itt a bűnlistákon még az 1956-os forradalom előkészítésének minősített
tevékenység is bőségesen szerepel; ezt azonban a későbbi vizsgálati és főként
a periratok már csak aránylag röviden tárgyalták. 

Ebben a felterjesztésben még mindig nincsenek együtt a később „Mérei
Ferenc és társai” ellen lefolytatott vizsgálat és perek szereplői. Mérei Ferenc
neve csak Szalai kapcsolatai közt bukkan fel. Konkrét cselekményt az 1957-tel
kezdődő időszakban alig tudott a jelentés megemlíteni. Mindamellett meg-
állapította, hogy „Litván technikai ellenőrzése, ügynöki jelentések és külső
figyelése alapján erősen gyanúsítható egy meglévő illegáció [saját belügyes
szóalkotás = illegális mozgalom] részesének, melyben láthatóan szervező és
összekötő szerepet játszik saját közvetlen kiterjedt csoportjával is”. Fekete
Sándornál viszont már felmerült a gyanú, hogy ő írta a Hungaricus aláírású ta-

nulmányt (bár szerzőségét nehezen
tudták volna bebizonyítani, ha maga

18

30 ÁBTL O-10986, 261– 265.
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Fekete később, a vizsgálati fogságban 1958. december 8-tól 13-ig írt 28 olda-
las önvallomásában büszkén ki nem mondja, hogy ő a keresett Hungaricus). 

A fenti öt személy tevékenységének ismertetése során a jelentés igen sok
nevet sorolt fel – mindazokét, akikkel az államvédelem adatgyűjtése szerint az
illetők az 1956-os forradalom előtt, alatt és után kapcsolatban álltak. Litván
esetében megnevezték itt Vásárhelyi Miklóst is, akin keresztül összeköttetés-
be került „a Nagy Imre féle pártellenzékkel” (ez valóban így volt). Ezután kö-
vetkeztek a nékoszosok, a Petőfi körösök, majd a november 4. utáni szervez-
kedők és röplapgyártók, terjesztők (Bohó Róbert, Gimes Miklós, Krassó
Miklós, Krassó György, Batár Attila, Oltványi Ambrus, Lipták Tamás, Mol-
nár Miklós, Kende Péter, Herpai Sándor). „Ezen kívül rendszeres kapcsolata
van Fekete Sándor, Szalai Sándor, Széll Jenő, Félix Pál, Hatvany Lajos,
Tardos Marcell Márton, Hanák Péter, Pataki Ferenccel, kik közül tevékeny-
ségük alapján feltételezhető, hogy tagjai az általa – ügynöki jelentés szerint –
felvetett szilárd szűk illegális magnak.”

Fekete Sándor kapcsolatai között az említetteken kívül szerepelt még
Kosáry Domokos, Horváth Márton, Lőcsei Pálné, Kornai János, a már disz-
szidált Nagy Balázs, az őrizetben lévő Pozsár István és Józsa Péter.

Szalai Sándor „kapcsolatai szinte kivétel nélkül ellenséges, nemzeti kom-
munista irányzathoz tartoztak” (tévedés, hiszen Szalai mindig is szociálde-
mokratának vallotta magát). „Ismeretségi körének jelentős tagjai nyugatra
disszidált, akikkel közvetlenül és közvetve kapcsolatban áll. Így Ignotus Pál,
Faludi György, Pálóczy Horváth György, Katona Katalin, Kende Péter,
Krassó Miklós, Lakatos Imre és mások.” „Hazai szerteágazó kapcsolatai közül
kiemelkedők” Horváth Zoltán újságíró, Mérei Ferenc tanár, Beér János jogász,
Tamás György újságíró, Litván György, Várkonyi Endre újságíró, Száva
István szociáldemokrata publicista stb.

Széll Jenő és Félix Pál kapcsolatait már csak futólag sorolták fel, újabb ne-
veket nem említve.

Néhány héttel később, 1958 májusában újabb kimerítő „Összefoglaló je-
lentés” készült az ügyről.31 A megjelölt tárgy itt már: „»A magyar nemzeti-
demokratikus forradalom néhány tanulsága« c. illegális cikksorozat”, azaz a
Hun garicus, bár a szöveg más illegális cselekményekre is kitért. „A tárgyban
megjelölt tanulmányt, melyet Hunga ricus aláírással terjesztettek mintegy 150
oldal terjedelemben, 1956 december és 1957 februárban hozták nyilvános-
ságra. Stenciles és gépírásos úton készítették és terjesztették, olyan értelmisé-
gi körökben, akik Nagy Imre feltétlen
híveivé váltak […]. Az anyagot külföld-

19

31 Uo. 281– 287.
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re is eljuttatták, melyről 1957 októberében a Svájcban megjelenő »Gazette de
Lausanne« Fejtő Ferenc emigráns ideológus tollából […] hosszabb értékelést
ad.”

A jelentés ezután néhány részletet idéz a tanulmányból, amely szerinte „a
»nemzeti kommunista« szellemnek megfelelően elemzi és értékeli az ellen-
forradalom okait, a Szovjetunió, az MDP és a pártellenzék szerepét. Titó
1952-es megnyilvánulásait felhasználva, annak szellemében ócsárolja és szeny-
nyezi be az SZKP és a népi demokratikus országok kommunista pártjait, an-
nak vezetőit, továbbá a szocialista országok gazdasági rendszerét.”

Részletesen ismertette a jelentés a nyomozás addigi eredményeit, majd le-
szögezte: „A Hungaricus írói és terjesztői, valamint annak külföldre való ki-
juttatóinak felderítése érdekében folytatott nyomozati munkánk során megál-
lapítottuk, hogy a fenti társaságból aktív maradt egy szűk mag, amely nem
mondott le eredeti terveikről. Ez a szűk mag: Fekete Sándor, Litván György,
Gál Éva, Széll Jenő, Kornai János, Félix Pál [ez a névsor még mindig messze
nem azonos a későbbi per vádlottjaival]. Ezek szoros kapcsolatot tartanak;
rendszeresen összejárnak, találkozásaik közös horgászás [Feketén kívül egyéb-
ként senki sem horgászott], közös túra stb. formájában bonyolítják le. A fen-
tieket a technikai ellenőrzés és figyelés, valamint ügynöki jelentések bizonyít-
ják.”

A „szoros kapcsolat” alátámasztására az irat bőségesen idézett „Hamvas
Judit” Litvánról szóló besúgói jelentéseiből, majd drámai képet festett arról,
milyen széles körű kapcsolatai vannak e szűk magnak különféle más értelmi-
ségi körökkel (a Petőfi Kör vezetőivel, Horváth Zoltánnal, Szalai Sándorral, a
Lukács György körüli filozófustársasággal, katolikus, ifjúsági és cserkészveze-
tőkkel, Hatvany Lajoson keresztül írók egy jelentős csoportjával, orvosokkal
és egyéb jobboldali beállítottságú értelmiségi elemekkel, közgazdászokkal, új-
ságírókkal stb.).

Az összefoglaló jelentés készítői mindezzel persze a szervezkedés veszé-
lyességét akarták demonstrálni, hogy az MSZMP Politikai Bizottságától min-
denképpen megkapják a jóváhagyást.

E „szűk, erősen konspiráló mag […] belső tevékenységét és felső, valamint
kifelé menő kapcsolatait nem ismerjük”. Ezért még további intézkedésekre
volt szükség. „A munka további irányára” tett javaslatok: a technikai eszközök
(lehallgatások stb.) további alkalmazása, az „ügynöki bizalmas nyomozás” foly-
tatása. Feketét „Krasznai” (egyelőre azonosítatlan), Litvánt „Hamvas Judit” és

„Cyrano”, Kornait és Széllt „Ken de -
resi”32 fedőnevű ügynökök útján kíván-
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32 Kádár Iván közgazdász.
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ták továbbra is ellenőrizni, ezen kívül Feketét a horgászhelyen és csónakházá-
ban is, Litvánt Luppa-szigeten, Széllt munkahelyén, az Országos Széchényi
Könyvtárban, meglévő vagy új informátor útján. Az addigi ügynökökön kívül
újabb emberek beszervezését vették tervbe (remélhetőleg nem mindegyiküket
sikerült). Újból ki akartak hallgatni több, a jelentésben szereplő, részben már
őrizetben lévő, illetve elítélt személyt. „A kihallgatáson túl kombinációk ki-
dolgozása, esetleg egy kevésbé terhelt őrizetes beszervezése, enyhébb ítélettel
kiengedése – abból a célból, hogy felvegye a kapcsolatot a csoporttal stb.”

A más szálakon Mérei Ferenc ellen folytatott nyomozás 1958 nyarán már
eljutott odáig, hogy a pszichológusnak főként a pedagógia terén és a pedagó-
gusok között kifejtett „kártevő, szovjetellenes, pártellenes” tevékenységére hi-
vatkozva a Belügyminisztérium nevében Galambos József ezredes az MSZMP
Központi Bizottságának Titkárságához, név szerint Kállai Gyulához június
19-én intézett „Szigorúan titkos! Saját használatra!” feliratú felterjesztésében
azt javasolta, hogy Méreit távolítsák el a pedagógia területéről. Kállai alig egy
hét múlva közölte, hogy egyetértenek ezzel, és már meg is tették a szükséges
intézkedéseket.33

Mérei Ferenc személye egyébként már 1957 elején a politikai rendőrség
„látókörébe” került. A később – 1958-ban – nyitott „Hungaricus” fedőnevű
operatív dossziéba utóbb belekötöttek olyan „anyagokat” is, amelyeket jóval
korábban gyűjtöttek róla. Így például a nagyon szorgalmas „Erdősi” fedőne-
vű ügynöknek (Kálmán Szilviusz Györgynek) a politikai rendőrség utasításá-
ra 1957. január 16-án írt jelentését, amely Méreinek elsősorban a forradalom
előtti és alatti ténykedéseiről, azon belül is volt szociáldemokrata, kisgazda-
párti, parasztpárti politikusokkal fenntartott összeköttetéséről, fegyveres har-
ci csoportokkal való kapcsolatáról tudósított.34 A tartótiszt megjegyzése sze-
rint: „Méreit tanulmányozzuk, esetleges beszervezésre.”35 „Erdősi” február
9-i jelentéséből a belügyes azt a kö-
vetkeztetést szűrte le, hogy „Mérei
Fe renc egyetemi tanár Nagy Imre és
Lo sonczy Géza társaságához tartozik.
Rend szeresen kapcsolatot tart hozzá
hasonló politikai beállítottságú embe-
rekkel.” 1957. március 11-én Agócs
István százados, az akkori II/5-a alosz-
tály munkatársa egyenesen Mérei „pre-
ventív őrizetbe vételét” javasolta.36 Ez
akkor nem történt meg, jóllehet már

21

33 ÁBTL O-10986/1, 30– 35.

34 ÁBTL O-10986, 269– 278. „Erdősi” ki-

terjedt és hosszan tartó ügynöki tevé-

kenységét, elsősorban Antall József vo-

natkozásában, részletesen ismerteti Rai -

ner (2008) 93–102.

35 ÁBTL O-10986, 48.

36 Uo. 50., 52. A II/5 osztály különböző al-

osztályainak feladatkörére lásd Tabajdi–

Ungváry (2008) 58.
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gyűlt ellene az anyag, „Erdősi”, „Kincses” (Balázs Tibor)37 és más hálózati sze-
mélyek jelentéseiből, és főként az oroszok által már 1956 decemberében le-
tartóztatott Pozsár István vallomásaiból (ez utóbbiak Méreinek elsősorban a
forradalom alatt az Egyetemi Forradalmi Diákbizottságban játszott szerepére
vonatkoztak). Pozsárt ebből az első letartóztatásából 1957. április 20-án kien-
gedték, de még ezt megelőzően, április 17-én terhelő adatok alapján beszer-
vezték.38 Egy hónap múltán, május 20-án újra letartóztatták, és később az
Ádám György és társai-ügyben 12 évre ítélték. Közben azonban még volt any-
nyi ideje, hogy május 16-án elmenjen Méreihez, és olyan jelentést adjon róla,
amelynek állításait később szinte szó szerint megismételték a Mérei elleni vád-
iratban.39 A tartótiszt Pozsár jelentése alapján azt írta, hogy feltehetően Mérei
„az eszmei irányítója a kormánnyal szemben álló jobboldali elemeknek”.40

1957 augusztusában egy belügyes tiszt Mérei Ferencről és társairól „elbeszél-
getett” Surányi Gábor „társadalmi kapcsolattal”, a Pedagógiai Tudományos
Intézet igazgatóhelyettesével. Ekkor azonban még nem a későbbi perbeli tár-
sakról volt szó, hanem a „gyanús” pedagógusokról: Ravasz Jánosról, Kiss Ár-
pádról, Zibolen Endréről és másokról.41

Figyelemre méltó, hogy Méreinek a Hungaricus-csoporttal, e „veszedelmes
szervezkedéssel” való kapcsolatáról még a Kállai Gyulához intézett, feljebb
már említett 1958. június 19-i felterjesztés és az ennek alapjául szolgáló június
13-i összefoglaló jelentés sem szólt. Néhány héttel később azonban különbö-
ző kihallgatásokon már a Hun ga ricus-ügyről (és az ezzel összefüggő, a letar-
tóztatottak családjainak segélyezésére folytatott pénzgyűjtésről) faggatóztak
Mérei kapcsán. Mi történt közben? Erre vonatkozólag az iratokból hiányzik

egy vagy két láncszem, amely megad-
hatná a választ. Bizonyosság helyett így
csak feltevéseket fogalmazhatok meg.
Ezek azonban eléggé megalapozottnak
látszanak.

Zsámboki Zoltán fordítót, aki Mé -
rei legszűkebb baráti köréhez tartozott,
1958. június 10-én, a Központi Statisz-
tikai Hivatal több más korábbi alkal-
mazottjával együtt letartóztatták, de
nem a Mérei-ügyben, hanem a KSH-
ban az ötvenhatos forradalom alatt tör-
téntek miatt. Az 1958. február vége óta
folytatott nyomozás során sok tanú tett

22

37 „Kincses” kilétéről: ÁBTL V-145288,

23.

38 ÁBTL B-82836, 11.

39 ÁBTL O-10986, 62. Pozsár az elítélte-

tést igen rossz néven vette, de miután

1961 tavaszán kiengedték, újra vállalta

a besúgói megbízást, és néhány évig

„Varga Péter” néven jelentett. ÁBTL

B-82836, 297– 364.

40 A belügyesek Mérei elleni vizsgálatait és

akcióit (1957– 1958 előtt és után is) rész-

letesen ismerteti Litván (1999). 

41 ÁBTL O-10986, 71– 73.
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terhelő vallomást Zsámbokira, aki a KSH forradalmi bizottságának egyik leg-
aktívabb tagja – egy ideig elnöke – volt, nemzetőrséget szervezett, fegyvere-
ket akart szerezni, különböző szociáldemokrata vezetőkkel fennálló kapcsola-
tairól beszélt, felvette a kapcsolatot a „jogi egyetemmel” (a kihallgatott tanúk,
illetve gyanúsítottak szavai szerint; valójában azonban Méreivel mint a Ma-
gyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának tagjával). Mérei neve és a Hungaricus
ezekben a vallomásokban még nem szerepelt.42 Két héttel a letartóztatás után
Zsámbokit arról kérdezték, milyen kapcsolatban állt Justus Pállal, s ez alka-
lommal ő elmondta, hogy Justusszal annak 1955-ös kiszabadulása után Mé -
reinél találkozott, az „ellenforradalom” után pedig sűrűn összejöttek, Mérei,
Lux László, Kelemen Imre társaságában.43 Lehetséges, de iratokkal egyelőre
nem dokumentálható, hogy ez hívta fel a belügyesek figyelmét Zsámboki és
Mérei kapcsolatára. Elképzelhető azonban, hogy maguktól jöttek rá arra, hogy
a KSH-ügyben Mérei egyik legbizalmasabb barátja került a kezükbe. De az
sem kizárt, hogy zárkaügynöki vagy itt fel nem lelhető, más besúgói jelenté-
sek vezettek ehhez a felfedezéshez. Mindenesetre augusztusban Zsámboki
ügyét elkülönítették a többi KSH-s ügyétől, és új zárkaügynököt állítottak rá,
aki augusztus 5-én írta a dossziéba bekötött első jelentést. Ezt azután sűrűn
követték a továbbiak. És volt mit jelentenie, mert Zsámboki – legalábbis egy
ideig – nem gyanakodott rá, és sok mindenről beszélt neki.44

Egy belügyes feljegyzés szerint45 augusztus 21-én Zsámboki beismerő val-
lomást tett olyasmikről, amiket addig tagadott. A dossziéból nem derül ki,
hogy mikori kihallgatásokon, milyen kérdésekre adott tagadó választ. Au-
gusztus 21-én mindenesetre beismerte, hogy Hoffmann Tibornétól kapott
egy példányt a Hungaricusból (amelyet aztán átadott másoknak is); vallott a
gyűjtésről, a Mérei-kör összejöveteleiről. Mindennek nagy részét persze már
ennek előtte is tudták, a zárkaügynöktől és Mérei két közeli barátjának, Lux
Lászlónak és Bencze Györgynek augusztus 15-én, illetve 18-án gyanúsított-
ként történt kihallgatásából.46 (Hogy őket már a Zsámboki mellé betett zár-
kaügynök jelentése következtében idézték-e be, nem tudjuk.) Az augusztus
21-i kihallgatás jegyzőkönyve, amely
itt csak egy aláírás nélküli másolatban
található, nem tünteti fel a kihallgató
nevét. A következő fennmaradt kihall-
gatási jegyzőkönyv október 5-én ké-
szült. Ettől kezdve a kihallgatásokat
Könczöl István főhadnagy, a Mérei-
ügy egyik legbuzgóbb vizsgálótisztje

23

42 ÁBTL O-10089, 24– 65.

43 ÁBTL V-145288/14-a, 20– 24. Az 1958.

június 24-i kihallgatás jegyzőkönyve.

44 ÁBTL V-145288/6, 163– 213. (26 jelen-

tés).

45 Uo. 15– 17.

46 ÁBTL V-145288/9, 18– 25., 27– 33. 
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vezette. Zsámboki ekkor már megtört: abbahagyta a tagadást. Mindenekelőtt
megismételte az augusztus 21-én vallottakat, amelyeket pedig eredetileg még
aznap visszavont (akkor a jegyzőkönyv aláírását is megtagadta). Ezúttal pótol-
ta az augusztus 21-i jegyzőkönyv alól a hiányzó aláírást is. Könczöl a követke-
ző napokban, október 7-én, 8-án és 11-én is folytatta Zsámboki kihallgatását,
aki ekkor már mindent elmondott, amit tudott.47 Mire 1958. október 18-án
Méreiéket letartóztatták, az államvédelmisek különböző forrásokból már szin-
te minden fontos konkrétumot ismertek a sokszorosításról és a pénzgyűjtésről.

Így tehát június végétől vagy júliustól Mérei már dokumentáltan is hozzá
volt kapcsolva az addig csak Fekete és Litván-ügyként kezelt Hungaricus-ügy-
höz, mégpedig előkelő helyen, rögtön vezetői minőségben. Ennek a koncep-
ciónak „szellemi atyja” ugyanaz a Hollós Ervin volt, aki 1957 végén a Litván,
majd Fekete elleni nyomozást kezdeményezte, és aki Méreire valószínűleg a
Nékosz miatt „utazott”. Mérei Ferenc ugyanis annak idején, a szervezet fel-
oszlatása előtt a népi kollégiumi mozgalom egyik fő pedagógiai tanácsadója és
pártfogója volt. Hollós már korábban is gondolt rá; erre következtethetünk
abból, hogy 1958 áprilisában részletes összefoglaló jelentést kért róla
„Erdősitől”, aki már 1956 előtt kapcsolatban állt vele. Csakhogy ez a főként
legitimista körökben forgolódó besúgó nem tudott a Hungaricusról, ezért Hol-
lós ezt a jelentést még nem hasznosíthatta az általa kívánt célra.48 De könnyen
lehet, hogy éppen ő volt az, aki aztán néhány hónappal később felismerte: a
Zsámboki-ügy felhasználható Mérei ellen.

1958 júniusára már Hegedűs And rásról is elég adatot gyűjtött a belügy ah-
hoz, hogy javaslatot tegyen munkahelyéről, a Központi Statisztikai Hivatalból
történő eltávolítására. A Hollós által sajátkezűleg aláírt szöveg Hegedűs bűn-

lajstromában főleg a forradalom elő-
készítésében játszott szerepét, 1956.
október 23. és november 4. közti tevé-
kenységét, valamint a Petőfi Kör újjáé-
lesztésére tett kísérleteit és ellenséges
nézeteit sorolta fel. Hegedűs helytelen
véleményeiből a jelentés mind össze
egyetlen kijelentést idézett, 1957 máju-
sából. Eltávolítani pedig azért kellett,
mert „Hegedűs András azóta sem
szüntette be ellenzéki magatartását.
Ma is aktív részese az úgynevezett »el-
lenállásnak«.”49
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47 ÁBTL V-145288/14-a, 56– 88.

48 ÁBTL O-10986, 269– 278. Harangozó

Szilveszter százados, aki akkor Hollós

„jobbkeze” volt, az első oldalra ezt a

széljegyzetet írta: „Hollós alezr. e. Sze-

rintem ez a jelentés igen hasznos ebben

az ügyben. Sok és jó kiindulási alapot ad

az egész feldolgozásához.” A tartótiszt-

nek a jelentés végén olvasható megjegy-

zése közli: „Hollós elvtárs utasítására

»Erdősi« fn. ügynök részletesen leírta

Mérei és társai tevékenységét.”
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Nyilván Litván Györgyöt is eltávolították volna munkahelyéről, ha lett vol-
na honnan, csakhogy Litván ebben az időben egy kisipari szövetkezetben dol-
gozott textilnyomóként; de akkor még azt sem tudták, hol.50

Közben egész idő alatt folyt a terhelő anyagok beszerzése. Többször meg-
ismételték Fekete, Litván, Mérei és Hegedűs két-két hetes külső figyelését.
Ezenkívül folyamatosan lehallgatták a telefonokat és a lakásokat, gyűjtötték a
besúgói jelentéseket, kihallgattak több, már börtönben vagy még szabadlábon
lévő személyt. 1958 nyarának végére az állambiztonság nagyjából összeállította
az ekkor már „Mérei Ferenc és társai” címmel futó ügy vádanyagát. Fekete
Sándorról 1958. július 15-i, Litván Györgyről pedig augusztus 25-i kelettel
maradt fenn összefoglaló jelentés.51 Ezek rövid életrajzi bevezetés után a vád
tárgyává tehető cselekedeteket, kapcsolatokat, nézeteket, kijelentéseket sorol-
ták fel, majd közölték, hogy mire alapozzák a vádakat. Itt még mindig nagy
súllyal szerepelt az 1956-os forradalom előtti és alatti tevékenység is.52 Litván
György esetében a november 4-e utáni vádpontok szinte kizárólag „Hamvas”
jelentésein alapultak. A Litvánról készült irat végére valaki ceruzával ezt írta:
„Bíróság elé! Ellenforradalmi szervezkedés, propaganda.” Fekete Sándornál a
korábban letartóztatottak vallomásából vett adatokon kívül döntően a tele-
fonlehallgatással és egyéb operatív módszerekkel szerzett értesülések szolgál-
tak a vád alapjául. 

A LETARTÓZTATÁS

Most már elérkezettnek látszott az idő
a „Bíróság elé!” felszólítás „realizálásá-
ra”, hiszen 1958 szeptemberére a nyo-
mozó hatóság a feljebb ismertetett for-
rásokból immár egészen konkrét ada-
tokat szerzett a sokszorosítógép mű-
ködtetési helyéről, a Hungaricus sok-
szorosításáról és terjesztéséről, továbbá
a letartóztatottak családjainak pénzbe-
li támogatásáról,53 a hűtlenségnek mi-
nősített külföldi kapcsolatokról, s ezen
belül Nemes Lívia bécsi utazásáról és a
Kende Péternek küldött Mérei-üze-
netről, amelyet a pszichológusnő köz-
vetített Bécsből Párizsba.54

25

49 ÁBTL V-145288/14-a, 11– 12.

50 Mint szemrehányóan írták, felesége,

akit munkahelyén felkerestek, nem

mondta meg, hogy férje hol dolgozik.

51 ÁBTL O-10986/1, 57– 64., 78– 81. Nyil-

ván a többiekről is készültek ilyenek, de

egyelőre nem kerültek elő. 

52 Litván György esetében például az 1956

márciusában az angyalföldi pártaktíván

Rákosi Mátyást jelenlétében elhangzott

és őt lemondásra felszólító „hírhedt”

felszólalás.

53 ÁBTL V-145288/6, 163– 175.; V-145288/9,

19– 26.

54 Erről részletesen Gál (2008). A vizsgálat

folyamán már a legelső napokban, októ-

ber 22-én megállapítandónak tartották

Nemes Lívia bécsi utazásának célját,
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Mindezek alapján 1958. szeptember
13-án az állambiztonságiak javaslatot
tettek Mérei Ferenc, Fekete Sándor,
Litván György és Hegedűs András őri-

zetbe vételére.55 (Akkor, úgy látszik, első menetben még csak őket tervezték
bevonni ebbe a perbe.) A javaslatok mind a négyük esetében rövid, ten den -
ciózusan felsorakoztatott életrajzi adatok és a feljebb már ismertetett általános
vádak összefoglalása után fogalmazták meg a letartóztatás indokául szolgáló
konkrét vádpontokat, mindegyik mellett feltüntetve az ezeket alátámasztó „bi-
zonyítékokat”. 

Az őrizetbe vételi javaslatok közül Mérei Ferencé a legterjedelmesebb. Az
ő vezető szerepe az egész koncepció fontos eleme volt, amit az első perctől
kezdve minden eszközzel igyekeztek kimutatni, nemcsak a cselekmények
rosszhiszemű minősítésével, hanem közönséges hazugságokkal is. Például
mindjárt az első pont azt állította, hogy „Mérei Ferenc és szűk köre írta a
»Hungaricus« aláírású ellenforradalmi tanulmányt. Megszervezték annak sok-
szorosítását és terjesztését.” A valóságban Mérei nem csupán a megírásról, ha-
nem a sokszorosításról is csak utólag értesült, és ezt a nyomozók már akkor is
jól tudták.

A második vádpont: Mérei köre sokszorosította és terjesztette az Október
Huszonharmadika című illegális lapot, a Maléter szabadon bocsátását követe-
lő röpcédulát (egyik sem volt Méreihez köthető); továbbá „kilátásba helyezte
a Nagy Imre-per megindítása esetén újabb röpcédula akció megszervezését”
(ez csak Pozsár besúgói jelentésében szerepelt, mint az 1958. május 16-i be-
szélgetésben előkerült kósza ötlet).

A harmadik helyen a letartóztatottak családjainak anyagi megsegítése sze-
repel, és mint fontos tény, hogy „ez a tevékenységük napjainkban is folyik”.
A valóságban a nyomozók is tudták, hogy a gyűjtést nem Mérei kezdeményez-
te, miként ez a vizsgálat folyamán a vallomásokból egyértelműen ki is derült.

Mérei bűneinek további – alább betűhíven idézett, érdekes stiláris színvo-
nalú – részletezése szemléletesen mutatja a vádpontok jogi abszurditását.

„Szellemi élet területén különböző olyan akciókat szerveznek, melynek
vagy a párt politikájával szembeni állásfoglalás érvényesítése a cél, vagy egyes
párthű emberek kiszorítása és elvbarátaik előtérbe helyezése.” 

„Rendszeresen kül- és belpolitikai értékeléseket ad kapcsolatainak, mely-
ben állandóan a szovjet belső ellentétekből fakadó jobbrafordulást helyezi elő-
térbe, ezen az alapon szovjet-amerikai megállapodást jósol, minek alapján bel-
politikánkban a nekik kedvező fordulat kell, hogy jöjjön. Értékeléseiben becs-
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Förster Vera szerepét és az üzenet tar-

talmát. ÁBTL V-145288/3, 308.

55 ÁBTL O-10986/1, 87– 101.G
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mérli a szovjet és magyar párt és kormány-vezetőket. E tevékenységük kimerí-
ti a rémhírterjesztést, amit széles körben végeznek.” „Mérei állandó kapcsola-
tot keres polgári pártok képviselőivel, akik felé rendszerváltozás esetén a koalí-
ciós politika visszatérését helyezi kilátásba.” „Tevékenységük folytatására rend-
szeresen az adott helyzetnek megfelelően taktikát dolgoznak ki, amit a »bará-
ti« és »szakmai« körben, valamint egyéb kapcsolataik felé tudatosítanak.”

„Szerteágazó kapcsolataikon keresztül politikai okokból elbocsátott sze-
mélyeket helyeznek el. Iparkodik különböző, elsősorban pedagógiai vezető-
szervekbe beépülni, nem eredménytelenül. 1958 őszén az ELTÉ-n felállítan-
dó tanszékre előre megbeszélt taktika szerint saját emberüket vitték be. Szov-
jet aspirantúrára kiküldendő személynél Mérei tárgyalta meg, hogy ki menjen
ki, hogy olyan legyen, akitől híreket is lehet majd szerezni, akivel egy nyelven
tudnak beszélni.”56

„Számos külföldi kapcsolattal rendelkezik. […] Üzeneteket küld és kap kül-
földről, disszidált kapcsolatai és külföldi személyiségektől. Illegális úton anya-
gokat is kijuttatott disszidált kapcsolatainak.” „Bár a szervezkedést veszélyes-
nek mondja, újabb akció eljöveteléig kocsonyás baráti körök fenntartását tartja,
mint szervezeti formát szükségesnek. Jelzésünk van számos ilyen baráti és
szakmai körről, melyeknek összefüggései vannak Mérei, Fekete, Litván, He-
gedűs csoporttal. Olyanirányú jelzésünk is van, hogy ezeknek a köröknek ve-
zetői vannak és ezeket mintegy 40 embert 1957 elején megbeszélésre össze
akarták hívni.”

Meglehetősen hosszan tárgyalja a javaslat Mérei teljesen legális, szakmai
kapcsolatait ismert vezető pedagógusokkal (Kiss Árpáddal, Ravasz Jánossal,
Zibolen Endrével, Faragó Lászlóval és
másokkal), s egyáltalán, a pedagógia te-
rén 1956 októbere előtt és után kifej-
tett „káros tevékenységét”, amelynek
rendkívüli veszélyességét egyebek közt
az 1956. október elején, tehát még a
forradalom előtt tartott balatonfüredi
pedagógusértekezlet jegyzőkönyvével
és három semmitmondó vallomással,
valamint egy ügynökjelentéssel igyek-
szik bizonyítani.

Ebben a hangnemben és ezen a
színvonalon folytatódik Mérei bűnös
ténykedéseinek, véleményeinek, kap-

27

56 E nevetséges vádpont azt az esemény-

nek nem is nevezhető epizódot takarja,

hogy Kardos Lajos egyetemi tanár Ne-

mes Líviát javasolta – előzetes megkér-

dezése nélkül – pszichológiai aspirantú-

rára a Szovjetunióba, és amikor Nemes

ezt nem vállalta, Kardos Méreire hivat-

kozva próbálta rábeszélni. Ez a meg

nem valósult javaslat rendkívül izgatta a

nyomozókat: több fogolynál és tanúnál

próbálkoztak makacsul annak a titokza-

tos kérdésnek megfejtésével, hogy mi is

ez az „egy nyelve” a pszichológiának.
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csolatainak felsorolása összesen hat sűrűn gépelt oldalon. A javaslat készítői az
egyes vádpontoknál igen kétséges bizonyítékokra hivatkoznak: egy-két ügy-
nöki jelentésre, egy-egy telefonbeszélgetésre vagy tanúkihallgatásra, egyes ese-
tekben pedig már letartóztatott, elítélt személyek vallomásainak részleteire.

Az utolsó bekezdésben a bűnlista megfogalmazói így foglalják össze végső
következtetésüket: „Mérei politikai elképzelésében a trockizmus, titóizmus,
revizionizmus csak egyes körökben hangozatott fedés, valójában mindezen túl
van, a szocializmust minden formában elveti, a polgári demokratikus rend hí-
ve, célkitűzése a polgári rendszer restaurációja.”

Hasonló színvonalúak a másik három személy őrizetbe vételére tett javas-
latok is, hasonlóan tele felnagyított vagy teljesen légből kapott vádakkal – leg-
feljebb valamivel rövidebbek, és a súlypontok máshova kerültek (Feketénél
a jugoszláv kapcsolatokra, Litvánnál a pártellenes nézetekre, Hegedűsnél a
Petőfi Kör szervezésére és a korábbi iratokban már hangoztatott, főképp az
ötvenhatos forradalom előkészítésével kapcsolatos egyéb vádakra).

A Hungaricus-ügy operatív dossziéjában ma fellelhető másolati példányo-
kon sem címzett, sem aláírás nem található; küldő félként a bal felső sarokban
csak a Belügyminisztérium megjelölés olvasható. Ezek a javaslatok, akárcsak
az összefoglaló jelentések, az MSZMP vezető szerveihez, végső soron a Poli-
tikai Bizottsághoz mentek. Bizonyos kategóriákba tartozó személyek esetén
ugyanis a vezető szervek egyénenként döntöttek „a büntetőpolitikai elvek”
gyakorlati alkalmazásáról, azaz az illető letartóztatásáról, vagy ellenkezőleg,
„eljárás alá nem vonásáról”, illetve a börtönből egyéni kegyelemmel történő
kiengedéséről.57 Hogy írásba foglalták-e az ide sorolt személyek nevét, arról
ellentmondó feltételezések vannak. 

Annak idején úgy hírlett, hogy létezik egy ilyen, száznál valamivel több ne-
vet tartalmazó lista. Szalai Sándor szociológus, a Szociáldemokrata Párt kül-
ügyi titkárságának egy 1950-es koncepciós perben életfogytiglani börtönre
ítélt korábbi vezetője – aki ellen a politikai rendőrség egyetemi és akadémiai
„ellenforradalmi” tevékenysége miatt már 1956 vége óta nyomozott, és akit
Hollós alezredes most a Hungaricus-ügybe akart belekeverni – két besúgó je-
lentése szerint többször beszélt arról, hogy ő nem fél a letartóztatástól, mert

rajta van azoknak a személyeknek 112-
es – a másik jelentés szerint 134-es –
listáján, akiket csak a PB engedélyével
lehet letartóztatni. Ráadásul a pártve-
zetésből valaki megüzente neki, hogy
semmitől sem kell tartania.58
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57 Lásd erről többek közt Tabajdi – Ung -

váry (2008) 17– 50.; Huszár (2003) pas -

sim.

58 ÁBTL T-9738/1, 89. „Hamvas Judit”

fn. ügynök jelentése 1958. október 19.
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Más vélemények szerint nem volt leírt névsor, hanem az államvédelem an-
nak az 1957. október 29-én hozott politikai bizottsági határozatnak alapján te-
vékenykedett, amely meghatározta, hogy milyen kategóriákat és személyeket
vehet, illetve nem vehet nyilvántartásba a BM.59 Kádár János ezen az ülésen
hozzászólásában kifejtette, hogy a helyes működés garanciája, ha a központi
és megyei operatív szervek „egy felelős ember” hozzájárulásával végzik a nyil-
vántartásba vételt.

Akár írásba foglalták ezt a névsort, akár nem (attól, hogy máig nem került
elő, még létezhetett, hiszen a legbizalmasabb iratok sokszor csak egy pél-
dányban készültek, és esetenként el is tűnhettek), annyi bizonyos, hogy a
Hungaricus-ügyben a letartóztatásokhoz a felső pártszervek engedélye kellett.
Fekete Sándor, a Hungaricus szerzője a rendszerváltás után az ügyről megjelent
könyvében publikálta az MSZMP Po-
litikai Bizottságának 1958. október 14-
i zárt ülésén az első napirendi pontról
hozott határozat erre vonatkozó részét,
amely szerint „a Politikai Bizottság
Mérey Ferenc, Fekete Sándor és né-
hány társa által folytatott államellenes
szervezkedés felszámolásához szüksé-
ges politikai felhatalmazást a Belügy-
minisztériumnak megadta”. A határo-
zatot „Jegyezte: Biszku Béla. Látta:
Kádár Já nos”60 (mindketten saját ke zű -
leg írták alá). 

Figyelemre méltó ezzel kapcsolat-
ban, hogy a Hungaricus-ügy vizsgálata
folyamán a belügyesek sok terhelő je-
lentést és vallomást gyűjtöttek össze
nemcsak a már említett Szalai Sán -
dorról, hanem néhány más ismert szo-
ciáldemokratáról, Justus Pálról, Hor -
váth Zoltánról és Révész Andrásról is.
Az ő letartóztatásukhoz azonban – mi-
ként ezt a történet további alakulása
mutatja – a pártvezetés a II/5 osztály
minden erőlködése ellenére sem járult
hozzá.61 De ugyanígy: hiába szerepel a
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Uo. 105– 106. „Sipos” fn. ügynök (Sós

Endre) jelentése 1959. január 12. Az ak-

kori belügyminiszter öt évtizeddel ké-

sőbb egy magánbeszélgetésben azt

mondta, hogy ő is hallott ilyen listáról,

de sohasem látta.

59 MOL 288. f. 5/48. ő. e. 27– 28., 105.

60 Fekete (1996) 38. Az eredeti: MOL 288.

f. 5/99. ő. e. 7. Érdekes, hogy ez a napi-

rendi pont az előzőleg kiküldött napi-

rendben nem szerepelt, és így hiányzik

Az MSZMP központi vezető szervei ülései-

nek napirendi jegyzékei című kiadványból

is (1. kötet, összeáll. Németh Jánosné.

Budapest, 1998, MOL).

61 Az államvédelem már korábban is ta-

pasztalhatta, hogy a szociáldemokraták-

ra a PB „vadászati tilalmat” rendelt el. A

Mérei és társai-ügyről 1959. január 26-

án készült felterjesztésben például Ko-

rom alezredes, a vizsgálati osztály veze-

tője annak mentségéül, hogy Justus Pál

ellen csak most akarnak eljárni, arra hi-

vatkozik, hogy korábban ezt nem en-

gedték meg nekik. Pedig Justust az 1957
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Hun ga ricus-ügy iratai között számos
terhelő adattal többek közt Markos
György, Félix Pál és Beér János neve,
egyiküket sem tartóztatták le, sőt való-
színűleg Széll Jenőre is azért került
olyan későn sor, mert a pártvezetés egy
ideig vonakodott őt „kiadni”.

Az átnézett dokumentumokból nem
derül ki, miért csak október 14-én fog-
lalkozott a Politikai Bizottság az állam-
védelmisek egy hónappal korábban fel-
terjesztett letartóztatási javaslataival.
A késlekedés azonban mindenesetre
meg magyarázza, miért kellett a BM-
nek az eredetileg október 13-ra terve-
zett letartóztatásokat október 18-ra ha-
lasztania. Az „előzetes letartóztatás,
személymotozás és házkutatás” elren -
delése immár hat személy, Mérei Fe -
renc, Fekete Sándor, Litván György,
Hegedűs András, Hoffmann Tiborné

és Kelemen Imre ellen történt.62 A két utóbbi úgy került ebbe a szórásba, hogy
a nyomozók a már említett különböző vallomásokból és jelentésekből konk-
rét tudomást szereztek arról, hogy a Hungaricus sokszorosítása Hoff mann
Tiborné lakásán történt, és hogy a szintén Mérei Ferenc baráti körébe tarto-
zó Kelemen Imre is tudott erről, sőt néha részt is vett a munkában.63 A vád
Mérei és Litván esetében „a népi demokratikus államrend megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés vezetése” és hűtlenség, Fekete és Hegedűs esetében „csak”
a szervezkedés vezetése, Hoff manné és Kelemen esetében a szervezkedésben
való tevékeny részvétel volt.

Az őrizetbe vételek végrehajtására készített részletes „operációs terv” is ok-
tóber 13-ra időzítette az akciót.64 A dátumot azután mindenütt kézzel javítot-
ták ki 18-ra. A lebonyolításra hat brigádot alakítottak, amelyek mindegyikébe
három-négy államvédelmis tisztet osztottak be, s egy-egy századost vagy fő-
hadnagyot rendeltek az élükre. A legnagyobb felhajtást Mérei letartóztatása
körül rendezték: hozzá öttagú brigád szállt ki (három százados és két főhad-
nagy), két autóval. 

30

őszén letartóztatott és 1958 júliusában

életfogytiglani börtönre ítélt Ádám

György még 1957 tavaszán bevonta a

Gimes Miklós által elindított Magyar

Demokratikus Függetlenségi Mozga-

lomba. Az alezredes szavai szerint „az

Ádám ügyben ez a tény korábban nem

nyert megállapítást, mivel az ügy szélesíté-

sét nem engedélyezték”. Kiemelés – G. É.

ÁBTL V-145288, 176.

62 ÁBTL V-145288/13, 197– 202., 204.,

209– 210.

63 ÁBTL V-145288/7, 80– 82. Kántás 1958.

október 7-i kihallgatása; ÁBTL V-

145288/6, 15– 17. Feljegyzés Zsám boki

Zoltán 1958. augusztus 21-e és no vem-

ber 13-a közötti vallomásairól; uo. 163–

195.; Zárkaügynöki jelentések 1958. au-

gusztus 5. és október 7. között. 

64 ÁBTL V-145288, 67– 70.
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A terv szerint a kijelölt tiszteknek, akik a vizsgálati (II/8), illetve a II/5 osz-
tály beosztottai voltak, este tízkor kellett megjelenniük eligazításért a vizsgá-
lati osztály kultúrtermében (ez volt a Nagy Imre és társai elleni per és sok más
„ötvenhatos” per színhelye is). Ez alkalommal Gerő Tamás őrnagy, a vizsgá-
lat kijelölt vezetője a következőkre hívta fel a figyelmet: „Az őrizetbeveendő
személyek egy jelenleg is aktívan működő szervezkedésnek a tagjai, akik amel-
lett, hogy ideológiai és szervezési vonalon vezetői voltak az ellenforradalom-
nak, fegyverekkel is rendelkeztek, így feltehető, hogy különösen Hegedűs
András, Litván György és Fekete Sándor esetében fegyveres ellenállást ta-
pasztalhatunk az őrizetbevétel foganatosításánál.” 

A politikai rendőrség nagyon fontosnak tartotta, hogy „valamennyi őrizet-
beveendő személy lakásába azonos időpontban történjen meg a behatolás”
(mily találó kifejezés arra, hogy három-négy államvédelmis késő éjjel becsen-
get egy lakásba, majd a kinyitott ajtón bemegy!). Az operációs terv az időpontot
éjjel fél tizenkettőben határozta meg. Ha azonban valamelyik letartóztatandó
ekkorra még nem ért volna haza (amiről az első négyet akkor már állandó sze-
mélyi figyelés alatt tartó elvtársaknak értesíteniük kellett az akció egyik koor-
dinátorát), várni kellett volna mindaddig, amíg mindenki haza nem ér.

A „behatolás” után azonnal meg kellett ejteni a személyi motozást, majd „a
megfelelő biztosítás után” az alapos házkutatást. Ennek során le kellett fog-
lalni „minden ellenforradalmi jellegű okmányt, röpiratot, levelezést, különö-
sen a külföldi levelezést”, továbbá fel kellett szólítani az illető személyt arra,
„hogy a lakásán rejtegetett fegyvert, esetleg sokszorosítógépet adja át”. A be-
hatoló elvtársakat azzal riogatták, hogy Hegedűs András „jelenleg is rendel-
kezik egy géppisztollyal” (egyszobás lakásában, egy alig több mint féléves
csecsemő mellett!), Kelemen Imre pedig egy sokszorosítógépet rejteget
(mindkét állítás teljesen alaptalan volt). Ezek a ma már szinte komikusan ha-
tó hazugságok talán a brigádokba beosztott államvédelmisek harci szellemé-
nek felkorbácsolását célozták.

Ha lehet, még ennél a várható fegyveres ellenállásnál is groteszkebb az
eligazításnak az a pontja, amely szerint a Litván György letartóztatására ki-
küldött brigád nem fogja őt a lakásban találni, mert „nevezettet időközben a
külső figyelők közreműködésével konspiráltan őrizetbe vesszük. Azonban et-
től függetlenül ezen brigádnak úgy kell az akciót végrehajtani, mintha erről az
intézkedésről nem tudna, Litván György hozzátartozóit alaposan kérdezze ki
nevezett jelenlegi tartózkodási helyéről, rendeljen el lakászárt, amely abból áll-
jon, hogy a lakásban tartózkodók [egy feleség, egy négyéves és egy kilencéves
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gyermek] telefonon és más útján a reggeli órákig érintkezést senkivel se te-
remthessenek. Tartsanak alapos házkutatást, majd ezt követően f. hó 15-én es-
te 24 h-ig a lakást blokkolják. A lakásban tartózkodókat csak rendkívül fontos
esetben engedjék meg eltávozni.”

Litván György letartóztatását azonban végül mégsem ezen kacifántos for-
gatókönyv szerint és nem is október 17-ről 18-ra virradó éjjel hajtották vég-
re, hanem mintegy fél nappal később. Annyiban ugyan megvalósult a terv,
hogy Litvánt nem a lakásán, hanem „konspiráltan”, az utcán fogták le: 18-án,
szombat délelőtt a Kossuth tér és az Alkotmány utca sarkán, mielőtt belépett
volna a Párttörténeti Intézetbe, amelynek archívumában kutatni akart. Miu-
tán egy autóban hosszan kocsikáztatták (mint gyakorlott túrázó kiszámította,
hogy hegyre mentek), az Eötvös út egy mellékutcájában álló villába vitték.
A szobába belépő régi ismerőse, Hollós Ervin így köszöntötte: „Szervusz, le
vagy tartóztatva, szervezkedés vezetése és hűtlenség gyanújával.”65

A konspirált őrizetbe vételnek ezúttal is – miként azt néhány hónappal
később az ugyanebben az ügyben letartóztatott Nemes Líviával kapcsolatban
papíron is dokumentálták66 – az volt a célja, hogy az illetőt beszervezzék. Aho-
gyan Litván György 2004-ben adott életútinterjújában67 felidézte, Hollós a le-
tartóztatáskor elmondta, mi mindent tudnak már róla és másokról (kapcsola-
tairól, a hozzátartozók számára folytatott pénzgyűjtésről, a sokszorosítás
tényéről és helyszínéről, továbbá a gépiratos Hungaricus külföldre juttatásáról –
ez volt a hűtlenség), majd felajánlotta: ha „segít” nekik – különösen „a külföl-
di kapcsolatok felderítésében” –, szabadlábra kerül, és senki nem fog tudomást
szerezni erről az őrizetbe vételről. Litván azonban határozottan visszauta-
sította az ajánlatot. Másnap, október 19-én őt is a Fő utcára, a vizsgálati osz-

tályra szállították, miután a BM által
már ismert – a letartóztatáskor felso-
rolt – tényeket önvallomás formájában
leíratták vele.

A letartóztatások gondos megterve-
zéséhez tartozott, hogy előre meghatá-
rozták, kit melyik zárkában helyeznek
el; azt is leírták, hogy a „Mérei Ferenc,
Fekete Sándor, Hegedűs András és
Litván György részére kijelölt zárkák-
ba folyó hó 14-én 1– 1 fogdahálózatot
helyezünk be, akiket megfelelően kiok-
tatunk feladatukról”.68
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65 Hollós 1956. október 23-a előtt a kom-

munista párt ifjúsági politikáját irányí-

totta; egyebek közt az ifjúsági mozga-

lomból és a Petőfi Körből ismerték egy-

mást, és tegeződtek.

66 ÁBTL V-145288/5, 99– 100.

67 Országos Széchényi Könyvtár Történe-

ti Interjúk Tára, Litván György életút-

interjú (2004. március 18-i felvétel).

68 A „fogdahálózat” a rabok által csak vam-

zerekként emlegetett zárkaügynökök hi-

vatalos elnevezése.
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A VIZSGÁLAT

A Mérei és társai-ügyben végül összesen tizennégy letartóztatott ellen foly-
tattak vizsgálatot, közülük négyet október 17-nél korábban tartóztattak le más
ügyek miatt, négyet pedig csak 1959 januárjában, illetve februárjában. Zsám -
boki Zoltán 1958. június közepe óta volt a Fő utcán, a Központi Statisztikai
Hivatal forradalmi bizottságának tagjaként elkövetett „bűncselekményei”
miatt, Kántás László, Varga János tanárok és Németh László kollégiumi igaz-
gató pedig 1958 szeptembere, illetve
október eleje óta, két sokszorosítógép,
iratok és egy pisztoly rejtegetése vádjá-
val. Már a Mérei Ferenc és társai-ügy-
ben folytatott vizsgálat idején vették
őrizetbe Nemes Líviát (1959. január
23-án), Lipták Tamást (1959. február
2-án), Kiss Károlyt (1959. február 7-
én). Széll Jenőt február 19-én tartóz-
tatták le az utcán. Hogy ezt a tizennégy
embert milyen összeállításban viszik
bíróság elé, csak az utolsó pillanatban,
március közepén döntötték el. 

Az ügy a Belügyminisztérium Poli-
tikai Nyomozó Főosztályának hatáskö-
rébe tartozott. A vizsgálatot a II/8-as,
azaz a vizsgálati osztály („népies” ne-
vén – székhelye alapján – a „Fő utca”)
végezte (vezetője akkor még Szalma
József alezredes, 1959 januárjától Ko-
rom Mihály alezredes), de Hollósnak,
a II/5 osztály vezetőjének továbbra is
döntő szerepe volt. Az egyes kihall ga -
tó tisztek tevékenységét közvetlenül
Gerő Tamás őrnagy, alosztályvezető
fogta össze, aki szintén az értelmisé-
giek elleni nyomozások specialistájának
számított. Magukat a kihallgatásokat
előre eldöntött „kiosztás” szerint öt-hat
vizsgálótiszt folytatta. Virág György
százados69 volt Mérei Ferenc kihallga-
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69 Virág György volt a vizsgálati osztály

egyik leghírhedtebb tisztje, akitől kü-

lönleges durvasága és kegyetlensége

miatt minden „páciense” irtózott. Fel-

jebbvalói viszont igen jó véleménnyel

voltak róla. 1959. évi minősítésében azt

írták, hogy részt vett a Nagy Imre-, va-

lamint a Mérei – Fekete-ügy vizsgálatá-

ban, „ez utóbbit igen lelkiismeretesen és

eredményesen vezette, nagy személyi és

tárgyi ismeretre tett szert a »nemzeti

kommunista« »nacionalista« kategóriá-

ban”. 1962-ben azonban „a koncepciós

perekben szereplőkkel” (többek közt

Hollós Ervinnel) együtt őt is elbocsá-

tották a BM-ből. Ennek ellenére 1970-

ben két BM alezredes egy összefoglaló-

ban ezt írta Virágról: „Javaslom »M«

[mozgósítás] esetén a BM III/IV. cso-

portfőnökséghez biztosítani és cenzor-

ként beosztani.” ÁBTL BM Központi

Fogyaték 6254. Erre azonban nem ke-

rült sor. A százados 1961-ben beiratko-

zott a jogi egyetemre, doktorátust szer-

zett (mint akkoriban oly sok államvédel-

mis), és leszerelése után a MÁV-nál lett

jogtanácsos. Innen ment nyugdíjba 1978-

ban, 49 éves korában! Életének további

alakulásáról ez az irategyüttes nem szá-

mol be.
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tója, s kezdetben Litván Györgyé is, majd később ugyancsak Virág hallgatta
ki erről a „szervezkedésről” a más ügyekben már elítélt Ádám Györgyöt,
Pozsár Istvánt és Bohó Róbertet. Könczöl István főhadnagy először Fekete
Sándorral, Hoffmann Tibornéval és Zsámboki Zoltánnal „foglalkozott” (az
utóbbi később Pataki Jánoshoz került, viszont Litván Györgyöt novemberben
Virágtól Könczölhöz tették át). Könczölről egy 1958. október 14-én kelt bel-
ügyi minősítésben azt írták, hogy „általános műveltségénél fogva a komoly le-
tartóztatottak vizsgálatát is eredményesen végzi”.70 Hegedűs And rás kihallga-
tója Izer Lajos százados volt, később ő foglalkozott Kelemen Imrével is, akit
kezdetben Szegedi V. Tibor százados vizsgált. Széll Jenőt maga Gerő Tamás
őrnagy hallgatta ki, talán a sietség okán, talán Széll személyének fontossága
miatt (őt vélték a nagyvadnak, akit csak nagy nehezen sikerült befogniuk). Ne-
mes Lívia kihallgatásait Benedek Endre főhadnagy vezette. A vizsgálótisztek
„eredményeit” két-három naponként (később hetenként) Sándor György szá-
zados, majd Kovács Tibor őrnagy foglalta össze.

A kijelölt vizsgálótisztek már a letartóztatás tervezett napjára intézkedési
terveket készítettek, amelyekben megfogalmazták az első kihallgatásokon fel-
teendő kérdéseket, és felsorolták a „birtokukban lévő adatokat”, amelyek a bű-
nös tevékenységet bizonyították. Ezek az „adatok” zömmel korábbi vallomá-
sok, valamint „hálózati és egyéb operatív úton nyert anyagok” voltak.71

A vizsgálat fő célja a Hungaricus szerzőjének megtalálása volt. Néhány adat
alapján ugyan már gyanították, hogy Fekete Sándor írta a pamfletet, de még
nem voltak teljesen biztosak benne. Feladatuknak tekintették azt is, hogy
újabb részleteket derítsenek ki a letartóztatáskor általánosságban már ismert
dolgokról. 

Az ügy kezdetén tulajdonképpen még nem látták egészen tisztán, ki min-
denki vett részt a kiadvány szerkesztésében, sokszorosításában, terjesztésében,

hová és kikhez jutott el. Ekkor még az
sem volt eldöntve, milyen irányokban
terjesztik ki az ügyet, kiket visznek bí-
róság elé, s hogyan állítják össze a pe-
rek vádlottjainak névsorát. Mindene-
setre nagyon fontos feladatuknak tekin-
tették, hogy minél több „kapcsolatot”
találjanak, a lehető legtöbb embert ke-
verjék bele az ügybe, nem feltétlenül
és nem minden esetben lefogásuk, ha-
nem sokszor csak megfélemlítésük vagy

34

70 ÁBTL BM Központi Fogyaték 12440.

Később Könczöl István szintén jogi

doktor lett, és az államvédelemtől ezre-

desi rangban, a III/1. osztály (akkor: a

BM III. csoportfőnökségének vizsgálati

osztálya) vezetőhelyetteseként ment

nyugdíjba.

71 Például ÁBTL V-142888, 234– 235.; V-

145288/2, 25– 27.; V-145288/3, 304–

305.
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komp romittálásuk végett. Erre alapozva remélték egy részüket beszervezni.
A beszervezési terveknek sok nyomuk van a fennmaradt nyomozati és vizsgá-
lati iratokban. De ugyanilyen fontos célja volt a vizsgálatnak a letartóztatottak
megtörése, egymással való szembefordítása és „bűncselekményeik” töredel-
mes beismerésére való késztetése, azaz a „bomlasztás”. A „bűncselekmények”
ténybeli beismerését és a bűnösség elismerését a politikai rendőrség minden
politikai ügyben a legfontosabbnak tartotta, bár ebben az ügyben – a klasszi-
kus koncepciós perek gyakorlatától eltérően – már „tárgyi bizonyítékokat” is
igyekeztek felsorakoztatni.

A kihallgatások az első perctől kezdve az előre kialakított konstrukció fel-
építése irányában haladtak. Eszerint a gyanúsítottak folyamatosan, egészen le-
tartóztatásuk pillanatáig szervezkedtek, céljuk a „Munkás-Paraszt Szocialista
Kormány” megdöntése és polgári koalíciós kormány uralomra segítése volt, a
szervezkedést Mérei Ferenc vezette, és az értelmiség jelentős részét befolyá-
suk alá vonták. A letartóztatottak hozzátartozói részére történt pénzgyűjtés is
csak a rendszerellenes szervezkedés fenntartását célozta. A Kántás László ál-
tal az épületgépészeti technikum kollégiumi épületében elrejtett pisztolyra
építve a fegyveres szervezkedés koncepciója is felmerült; később azonban ezt
ejteni kényszerültek.

Az intenzív, négy – hat hónapig tartó vizsgálat fő célja nem annyira új ter-
helő adatok beszerzése volt (kivéve a Hungaricus szerzőségét), mint inkább a
nyomozás során már megismert tények beismertetése. Ez is időbe és fárad-
ságba került, mert a letartóztatottak eleinte – amikor még nem derült ki, mit
tudnak már pontosan a belügyesek – „makacsul” tagadtak, s amit már nem le-
hetett tagadni, azt az előzetes megállapodás szerint az akkor már biztonság-
ban, külföldön lévő barátokra fogták, elsősorban Molnár Miklósra, Kende
Péterre, Lakatos Imrére, Szász Béláné Katona Katalinra, Barna Évára.

A kihallgatások az őrizetbe vételek után azonnal megkezdődtek. Ezeken a
kihallgató és a vizsgálati fogoly mellett szokás szerint egy gépírónő is jelen
volt, akinek a belügyes tiszt a jegyzőkönyvet diktálta. Ennek minden oldalát
alá kellett írnia a fogolynak. A szóhasználat – a dolog természetéből adódóan –
a politikai rendőrségé volt. A jegyzőkönyvekbe egyébként sok minden nem
került be, ami a kihallgatáson elhangzott. A szövegeket mindig a belügyesek
fogalmazták meg, bőségesen alkalmazva bennük az „ellenforradalmi”, „illegális”,
„ellenséges”, „pártellenes” és hasonló jel-
zőket. A kihallgatott általában csak rit-
kán, konkrét elírások esetén javíthatott
egy-egy szót a jegyzőkönyvben.72
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72 A jegyzőkönyv-vezetés és általában a ki-

hallgatások módszeréről sokan írtak

már, lásd többek közt Kenedi (1996)
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A vizsgálótisztek az őrizetesekkel
szemben az akkori politikai rendőrség
szokásos módszereit alkalmazták: ke-
mény, agresszív, fenyegetőző hangne-
met, megalázó ordítozásokat, durva
szidalmakat, lealacsonyító pocskondiá-
zást. Nem riadtak vissza a nyílt hamisí-
tásoktól sem. Verésre, legalábbis ebben

az ügyben, a Fő utcán akkor már nem került sor,73 de a lelki és bizonyos kifi-
nomultabb fizikai kínzások módszereit habozás nélkül bevetették. Többüket,
elsősorban Mérei Ferencet és Fekete Sándort rendszeresen halálos ítélettel fe-
nyegették – ami néhány hónappal Nagy Imre és társai, köztük a Mérei-ügyben
is sokszor megnevezett Gimes Miklós kivégzése után nem hangzott képtelen-
ségnek. Az egyébként is embertelen körülmények között Méreinek különösen
nagy balszerencséje volt kihallgatótisztjével, a már említett Virág századossal,
aki még abban a mezőnyben is kitűnt durvaságával, hisztérikus (vagy megját-
szott) dührohamaival, műveletlenségével. Az általa sajátkezűleg írt kihallgatási
tervekből és jegyzőkönyvekből is kiderül, hogy rendszeresen megalázni, meg-
rettenteni törekedett a szívbeteg és egyébként is törékeny alkatú Kossuth-dí-
jas professzort. (Azt, hogy Kossuth-díjas, Virág írta oda kedvtelve a személyi
adatokhoz; talán imponált önmagának, hogy ilyen tudóst patkányozhat le.)
A kihallgató a legszemérmetlenebb hazugságokkal akarta meg nem történt
dolgok beismerésére bírni Méreit. Többször is minden alap nélkül állította
például, hogy a vádlott-társak konkrétan már beismerték azt, amit Mérei
(egyébként okkal) tagadott. 

A vizsgálati foglyokat a feleségek és más hozzátartozók elleni megtorlással
is fenyegették. Méreinek például november 17-én a kihallgatásán jelen lévő
Gerő őrnagy (aki váltakozva töltötte be a „jó bácsi” és a durván fenyegetőző
államvédelmis szerepét) azt mondta, hogy amennyiben két napon belül nem
vall be mindent, akkor elszánt ellenségként fogják kezelni, és feleségét tönk-
reteszik, elbocsátják az állásából – ami teljes anyagi csődöt jelentett volna csa-
ládjának. 

A kihallgatásokon elhangzott ordítozásoknak, durva fenyegetéseknek a
jegyzőkönyvekben persze nincs nyomuk, de – egykorú forrásként –, mint er-
re az említetteken kívül is számos példa van, a zárkaügynöki jelentések hírt ad-
nak róluk.

A letartóztatottakat hónapokig teljesen elszigetelték a hozzátartozóktól, s
egyáltalán, a külvilágtól. Védőügyvédjükkel – akiket a vádlottak vagy a csalá-

36

19– 35.; Fekete (1989b) 92.; uő (1996)

51– 66. 

73 De például Kántás Lászlót, akit a BRFK

politikai nyomozó osztálya tartóztatott

le, a Tolnay Lajos utcában, ahová elő-

ször vitték, nagyon megverték. ÁBTL

V-145288/7, 242.
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dok egyébként csakis a BM által megadott úgynevezett dupla nullás listáról vá-
laszthattak – nem érintkezhettek (Mérei védőjének ügyvédi beszélő iránti ké-
relmét például még január 19-én, tehát három hónap múltán is elutasították).
Írószerszámot és olvasnivalót nem engedtek a cellába, a fegyőrök, ahogy csak
lehetett, zavarták a foglyok alvását, éjjelente különböző ürügyekkel rugdalták
a cellaajtókat (ami nemcsak a szóban forgó zárka, hanem egy egész emelet la-
kóit felriasztotta) és így tovább. Minderről a korabeli forrásokon kívül sok ak-
kori rab visszaemlékezései is beszámolnak. 

A kihallgatások eleinte nagyobb intenzitással folytak, később ritkultak, s
gyakoriságuk a különböző vizsgálati foglyoknál igen eltérő volt. A legtöbbször
Méreit és Feketét „vették elő”, és az „ülések” időtartama is az ő esetükben volt
a leghosszabb. De általában jellemző volt a kihallgatásokra az időfecsérlés, a
kérdések makacs és feleslegesnek tűnő ismételgetése: a vizsgálótisztek hosszú-
hosszú órákon át csócsálták a már eredetileg megfogalmazott és számtalanszor
megismételt vádakat, legfeljebb a szóhasználat lett egyre terhelőbb. Valószí-
nű azonban, hogy számukra egyáltalán nem volt felesleges sem az időfecsér-
lés, sem a szócséplés, hiszen nekik állandóan bizonyítaniuk kellett létjogosult-
ságukat: az ellenség elleni küzdelemben nem takarékoskodhattak az idővel, a
pénzzel, a fáradsággal. A kihallgatások hosszadalmasságának egyik célja nyil-
vánvalóan a foglyok gyötrése, ellenállásuk és önkontrolljuk gyengítése volt. 

A kihallgatások időtartamát a jegyzőkönyvek nem rögzítették, de az biztos,
hogy – az egész ügyet tekintve – összesen sok száz vagy még annál is több órát
tett ki. A kihallgatásokon és a foglyok által időnként íratott önvallomásokon
kívül a vizsgálatban fontos, sőt néha döntő szerepe volt a már említett zárka-
ügynöki hálózatnak is.

A börtöntársadalom leginkább megvetett tagjai közé tartozó zárkaügynö-
kök (rabnyelven vamzerek) maguk is vizsgálati foglyok vagy már elítéltek vol-
tak, akik nyilvánvalóan különböző ígéretek, kedvezmények fejében vállalták,
hogy hazug mesékkel cellatársuk bizalmába férkőzzenek, s kiszedjenek belő-
lük olyasmiket is, amit kihallgatásukon nem mondtak el. Azon felül, hogy je-
lentették mindazt, amit áldozatuktól megtudtak, sokszor még provokálták is
őket, hogy minél súlyosabb dolgokról számolhassanak be. Gyakran nem is volt
nehéz dolguk, mert a frissen lecsukott, teljes elszigeteltségben, bizonytalan-
ságban, rossz fizikai körülmények között tartott vizsgálati foglyok esendő, ki-
szolgáltatott helyzetükben érthető módon szükségét érezték annak, hogy szót
váltsanak a melléjük bezárt emberi (vagy annak látszó) lénnyel. Érdekes, hogy
a Mérei-ügyben bebörtönzött nők, Hoffmann Tiborné és Nemes Lívia im-
múnisabbak voltak a zárkaügynökök machinációival szemben, mint férfi sors-
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társaik. De Széll Jenő mellé is hasztalan tettek vamzert, az semmi érdemlege-
set nem tudott jelenteni róla. Más esetekben azonban hiába voltak a foglyok
okos, tapasztalt és tájékozott emberek – akik egyébként tudták, hogy ott raj-
zanak körülöttük a politikai rendőrség besúgói –, nem fogtak gyanút a zárka-
társsal szemben, még ha eleinte tanúsítottak is némi tartózkodást. 

A raboknak a kihallgatótisztek közti felosztását rögzítő, már említett no -
vember 6-i irat – az utókor szerencséjére – meg is nevezi az ebben az ügyben
bevetett zárkaügynököket. Méreihez Erdélyi Jenőt (később, már a vizsgálat
befejezése után Szabó Józsefet), Feketéhez Vajda Jánost, Hegedűshöz Kalmár
Sándort, Zsámbokihoz Csoma Ferencet, Hoffmann Tibornéhoz Vancsó Béláné
Rácz Editet osztották be. Litván György mellé, az előzetes tervvel ellentét-
ben, nem helyeztek zárkaügynököt. Az utólag letartóztatottak közül viszont
csak Széll Jenő vamzerének nevét ismerjük: Nádasdi Géza ugyanis aláírta je-
lentéseit. (A „zárkahálózat” tagjainak nem volt fedőnevük, saját néven szere-
peltek, de a jelentéseket többnyire nem írták alá, így kilétük csak véletlenül,
esetünkben a fenti kimutatásból vagy az óvatlan aláírásokból derülhetett ki.)

Az említett zárkaügynökök közül csak Erdélyi Jenőről és Vancsó Bélánéról
sikerült további adatokat találnom. Erdélyi államvédelmis főhadnagy volt, akit
1957 augusztusában hivatali hatalommal való visszaélés vádjával letartóztat-
tak, majd háromévi börtönre ítéltek; 1958. december 13-án szabadult, utána
visszament eredeti szakmájába, autószerelőnek. Méreiről kereken nyolc hétig
szinte naponta írt rendkívül gonosz jelentéseket. Többször közvetlenül is ta-
nácsokat adott a kihallgatónak Mérei gyenge pontjaival kapcsolatban, s így lé-
nyeges segítséget nyújtott a vizsgálathoz.74

Vancsó Béláné a Nagy József és társai (ferencvárosi fegyveres felkelők) el-
leni per negyedrendű vádlottja volt. Ebben a perben a hírhedt Tutsek Gusztáv
tanácsvezető bíró elnökletével 1958 májusában hat halálos ítéletet hoztak
(Mécs Imrét is e perben ítélték halálra), amelyekből másodfokon a Borbély
János vezette népbírósági tanács négyet jóvá is hagyott. Vancsóné első fokon
tizenöt évet kapott. Másodfokú tárgyaláson való részvételéről nincs adat. Zár-
kaügynöki jelentéseiből mindenesetre kiderül, hogy nem Hoffmann Tiborné
ellen szólt az első megbízatása. Van csóné még a vamzerek közül is kitűnt je-
lentéseinek aljasságával (a zárkaügynökök sem jelentettek egyformán gono-
szul). Mindamellett Hoffmann Tiborné nehéz dió volt számára: ügyéről csak
nagy nehezen és keveset beszélt, amit az ügynök rossz néven is vett tőle, mert

így – főleg eleinte – csak zárkatársa
rossz lelkiállapotáról írhatott jelentése-
ket. Ő is rendszeresen adott tanácsokat
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74 Erdélyi Jenő jelentései az ÁBTL V-
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a kihallgatónak, amelyeket az jól fel is használt Hoffmanné ellen.75 Fekete,
Hegedűs és Zsámboki vamzerei szintén sokat ártottak jelentéseikkel.76

A nagy erőbevetéssel és változatos eszközökkel folytatott több hónapos
vizsgálat eredményeként a belügyesek néhány viszonylag jelentéktelen részle-
ten kívül összesen négy, számukra fontos és jól kihasználható kérdésben tud-
tak meg általuk addig nem ismert vagy csak sejtett dolgokat. Ezek (a rendőr-
ség „megvilágosodásának” sorrendjében): a Hungaricus külföldre juttatásának
részletei; a Bibó Istvánnal és Göncz Árpáddal történt találkozás; az 1957 no -
vemberében Kende Péternek Nemes Lívia útján küldött üzenet konkrét tar-
talma, s végül a leginkább keresett adat: a Hungaricus szerzőjének kiléte.

Az első három kérdésben Fekete Sándor lelki összeroppantása révén jutottak
fontos adatokhoz. Ehhez nagyon furfangosan használták fel azt a körülményt,
hogy Fekete egy bizalmas barátnője, Pál Magda,77 akit ő előzőleg megkért ve-
szélyesnek tudott kéziratai elrejtésére, a letartóztatás napján beszolgáltatta a
politikai rendőrségnek az iratokat. Köztük volt Feketének egy olyan kézirata,
amelynek létezéséről addig egyáltalán nem tudtak. A címszavak szerint írt
„zsebenciklopédia”, amelyben egy Ma gyarországról távozó képzeletbeli szov-
jet tanácsadó, Ivan Iva novics Groznüj (Rettenetes Iván) igyekszik átadni ta-
pasztalatait a magyar elvtársaknak, vitriolos szatíra volt a szovjet és a hazai
kommunista rendszerről. Ezt Fekete
már nem merte sokszorosíttatni, mind-
össze három példányban gépelte le. A
„talált tárgyról” az első kihallgatásokon
egy szót sem szóltak Feketének, októ-
ber 31-én viszont meglepetésszerűen
előrukkoltak vele, felmutatták neki a
kézirat lapjait. Fekete ettől teljesen
összeomlott, azt képzelte, hogy „ezek
mindent tudnak” (lehetetlennek tartot-
ta, hogy Pál Magda elárulja őt). Ezt a
lelkiállapotát használták ki arra, hogy
töredelmes önvallomásokat írassanak
vele. November 3-án és 4-én papírra
vetett hosszú önvallomásában Fekete
az államvédelmisek által már ismert
dolgokon kívül beszámolt a Hungaricus
külföldre küldésének minden részleté-
ről, megnevezve azokat a személyeket
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75 Jelentései az ÁBTL V-145288/3. sz.

dossziéban találhatók. Szabadulása után

Vancsó Béláné „Orchidea” fedőnéven

még sok-sok évig volt a politikai rend-

őrség buzgó ügynöke. Elsősorban Bali

Sán dorról és Rácz Sándorról, az egy-

kori Nagy-budapesti Munkástanács

alelnökéről és elnökéről, valamint saját

rokonairól jelentett. Lásd ÁBTL M-

38100/1.

76 Feketéről az ÁBTL V-145288/3., Hege-

dűsről a V-145288/4. és a V-145288/13.

sz. dossziéban, Zsámbokiról a V-145288/

6. sz. dossziéban vannak zárkahálózati je-

lentések. 

77 Pál Magda korábban a Szabad Népnél

kollégája volt Feketének, de 1958-ban

már a belügynél dolgozott.
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is, akiket erre felhasznált (a bűnbánó, önostorozó, őszinteségét bizonyítani
akaró önvallomásban azonban mégsem tálalt ki mindent: a Hungaricus szer-
zőségéről és jugoszláv diplomatákkal, újságírókkal fenntartott kapcsolatairól
egyelőre hallgatott).

Az, hogy az illegális írásmű létezik, sőt külföldre is eljutott, a belügynek
már a France Observateur című francia hetilap 1957. január 31-i számából is tu-
domására juthatott volna, de ez a sajtótermék akkor, mint láttuk, még nem ke-
rült hozzá. „Hamvas Judit” 1957 végi ügynökjelentéseiből viszont Hollós már
megtudta, hogy Litvánnak köze volt egy illegális iromány külföldre juttatásá-
hoz. De hogy ez a Hungaricus volt, és hogy Fekete Sándor miképpen és kikkel
küldött ezen kívül is Hungaricus-példányokat Párizsba, csak maga Fekete
mondhatta meg.78

Fekete 1957 elején két alkalommal küldött Fejtő Ferencnek egy-egy sok-
szorosított Hungaricust: egyszer Gulyás Lászlóval, a Párizsba utazó magyar né-
pi együttes tagjával, akit Kiss Károly költő (Gulyás sógora) kért meg erre; azt
mondta neki, hogy versei vannak a borítékban. Másodszor Fekete a veszélyes
szívességre Jorgoszt – egy Magyarországon élő görög emigráns egyetemi hall-
gatót – vette rá, akivel Kornai János révén ismerkedett meg (ugyanez a Jorgosz –
magyarul: Gyurka –, teljes, hivatalos nevén Georgiosz Vasziliu volt jóval ké-
sőbb, 1988-től 1993-ig Ciprus igen népszerű köztársasági elnöke). Ezekről az
esetekről Fekete egyik „bűntársának” sem szólt. Méreit egyáltalán nem avat-
ta be a dologba, Litvánt is csak utólag, anélkül, hogy a „küldöncök” kilétét fel-
fedte volna. Harmadszorra Fekete már nem a Hungaricus sokszorosított pél-
dányát, hanem a gépiratban maradt utolsó részt juttatta el Fejtőhöz. Juhász
Pétert, a szófiai magyar intézet vezetőjét kérte meg, hogy Bulgáriába utazása

közben Belgrádban adja postára a borí-
tékot.79

A Hungaricus külföldre juttatása lett
aztán az egyik súlyos vádpont, amely –
ha akarták – kimeríthette a hűtlenség,
az imperialistákkal való cimborálás, a
Magyar Népköztársaság elleni uszítás
tényállását.

A másik fontos dolog, amelyről a
hatóságok addig egyáltalán nem tud-
tak, a Bibóval és Gönczcel történt ta-
lálkozás volt. Litván és Fekete szeret-
ték volna megismerni Bibó véleményét
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78 ÁBTL V-145288/2, 106– 120.

79 Ebben vett részt Litván, oly módon,

hogy Fekete tőle kérte el a gépirat egy

példányát, amelyet azonban Hegedűstől

kellett visszaszereznie (mivel előzőleg

odaadta neki elolvasásra). S minthogy a

dolog sürgős volt, Litván a Nyugati pá-

lyaudvar közelében találkozott Hege-

dűssel, azután a visszakapott kéziratot

átadta a közelben várakozó Feketének,

hogy az gyorsan bevihesse a már a vona-

ton ülő Juhásznak.
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a Hungaricusról, s ezért Hoffmann Tiborné útján – aki Sárközi Márta révén
ismerte Bibót – elküldtek neki és Göncz Árpádnak egy-egy példányt. Szemé-
lyes találkozásra 1957 márciusában került sor, Hoffmanné lakásán. Itt körül-
belül egy óra hosszat beszélgetett Bibó, Göncz, Fekete és Litván a Hun ga -
ricusról és általában a politikai helyzetről. Mindannyian egyetértettek abban –
miként Litván György a találkozásról Fekete november 3– 4-i önvallomása
után (amelyet feltehetően megmutattak neki) november 8-i önvallomásában
leírta –, hogy „nem szabad további szervezkedést, sokszorosítást stb. folytat-
ni, mert ez céltalan és túlságosan veszélyes volna, inkább elméleti és tudomá-
nyos munkát kell végezni”.80 

Önvallomásában viszont Fekete úgy tüntette fel a találkozást, mintha azon
az általa képviselt „Hungaricus-csoport” és a Bibó, illetve Göncz által képviselt
parasztpárt és kisgazdapárt megállapodásáról lett volna szó, s mintha további
kapcsolattartást beszéltek volna meg – holott ennek épp az ellenkezője történt.
Erre az állítólagos koalícióalakításra aztán rögtön lecsaptak, s a továbbiakban
ez a koncepciós vádak egyik fontos eleme lett.

A harmadik dolog, amelynek egyes részleteit először Fekete vallomásából
tudta meg a belügy, a Nemes Lívia által külföldre juttatott üzenet tartalma
volt. Nemes Lívia 1957. novemberi bécsi utazásáról – mint erről már szó volt –
a letartóztatás időpontjában már tudtak.81 Fekete, aki Ádám Györggyel és
Széll Jenővel együtt 1957 októberében Mérei lakásán részt vett az üzenet
megfogalmazásában, ismerte a tartal-
mát (megüzenték Kende Péternek
Párizsba, hogy kiket tartóztattak le,
milyen perek várhatók, és megkérdez-
ték, szervezzenek-e pártot; az utóbbira
nemleges volt a válasz), de nem tudta,
ki volt az üzenetvivő.

Méreit november utolsó hetében
kezdték gyötörni a kihallgatásokon az
üzenet ügyében. Hiába ismerték már a
vizsgálók töviről-hegyire a történetet,
vele is ki akarták mondatni Nemes
Lívia nevét, nyilván nyomatékosan hi-
vatkozva mások vallomásaira.82 Az üze-
net tartalmát Méreivel is, meg Feketé-
vel is elmondatták.83 A belügyesek na-
gyon súlyosnak igyekeztek feltüntetni
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80 ÁBTL V-145288/3, 163.

81 Nemes Lívia neve már szeptember 9-én

előkerült Zsámboki zárkavamzerének

jelentésében (ÁBTL V-145288/6, 193.).

Egy október 22-i vizsgálati terv (V-

145288/3, 308.) szerint Hoffmann Ti -

bor nénak feltették azt a kérdést, hogy

Nemes Lívia milyen célból járt Bécs -

ben. A fennmaradt kihallgatási jegyző-

könyvben azonban ez a kérdés nem sze-

repel, de Hoffmanné akkor még egyéb-

ként is teljes tagadásban volt.

82 Haláláig Nemes Lívia, de maga Mérei

sem tudta, hogy nem ő árulta el a vizs-

gálóknak Nemes Lívia nevét. 

83 ÁBTL V-145288-a, 309– 315.
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az ügyet, hiszen az üzenet Nemes Lívia agyában illegálisan (azaz a magyar pos-
taellenőrzés megkerülésével) került ki Hegyeshalmon túlra, és „titkos infor-
mációkat” tartalmazott.

Ekkor az államvédelmisek már meglehetősen elégedettek voltak a vizsgá-
lat addigi eredményeivel. December elején a II/8 (vizsgálati) osztály és a II/5
(a belső reakció elleni harc osztálya) a további feladatokról közös megbeszélést
tartott, amelyen megállapították: „Az őrizetesek már olyan állapotban vannak –
nem tudják, ki mit vallott eddig, de érzik, hogy sok mindent elmondtak – hogy
ez [az államvédelem elé kitűzött feladatok elvégzése] eredményesen megvaló-
sítható.”84

A kérdések tisztázásánál „fel kell használni a II/5 osztály operatív anyagát
megfelelően legalizálva” (az ügynökjelentésekről és a „technikáról” van szó).

Már ekkor feladatul szabták Széll Jenő, Nemes Lívia és Kiss Károly letar-
tóztatásának előkészítését, továbbá a Hungaricus kijuttatásában szerepet játszó
Georgiosz Vasziliu görög emigráns és Juhász Péter magyar diplomata haza-
hozatalát, és az utóbbi őrizetbe vételét, külön terv szerint (a „terv” ilyen ese-
tekben a beszervezési kísérletet jelentette).

„Megállapítottuk – szögezte le a jelentés –, hogy az ügyben tetszés szerinti
számban hallgathatunk ki tanúkat, mivel már az eddigiekben is sok személy
neve és tevékenysége került felszínre, akik részesei voltak a szervezkedés te-
vékenységének vagy tudtak arról. A tanúkihallgatásokat a II/5 osztály kíván-
ságainak, illetve az operatív érdekeknek [ügynöki beszervezés] figyelembevé-
telével fogjuk végezni.”85

Ekkor még nem ismerték Fekete újabb önvallomását, amelyet december
8-án kezdett írni, minden jel szerint saját kezdeményezésére – legalábbis meg-
köszönte a belügyeseknek, hogy papírt és ceruzát kapott. Hat napon át, de -
cember 13-ig vallott és vallott: az eredetileg kézzel írt szöveg sűrűn gépelve
27 oldalt tett ki. Most aztán mindent kitálalt, amit tudott, és azt is, amit nem
tudott (saját feltevéseit). Az önvallomás így kezdődött: „Meg kell szabadulnom
az utolsó hazugságtól is. Bevallom: Hun ga ricus – én vagyok.” Ezután hossza-
san elemezte lelkiállapotának alakulását a vizsgálat alatt, „igazi szocialista én-
jéhez való visszatalálását” – részben a belügy jóságának, részben a nyomozás
eredményességének hatására; az események részletezése közben igen sok
olyan új nevet és cselekményt is bedobott, amelyek eddig nem szerepeltek a
vizsgálatban. Ezzel is – mint leszögezte – bizonyítani kívánta, hogy most már

teljesen őszinte.
Abban valóban őszinte volt, hogy

mindent elmondott, amire emlékezett

42

84 ÁBTL V-145288, 141.

85 Uo. 143.
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(nem mindenre emlékezett jól, de ez nem gátolta a teljes beismerésben). Ez a
borzasztó önvallomás, majd a vizsgálat további folyamán és a perben tanúsí-
tott viselkedése – amelyet volt barátainak többsége szabadulása után sem bo-
csátott meg neki – a lelke mélyén valójában persze nem volt őszinte. Egysze-
rűen túljátszotta szerepét, mert úgy gondolta, hogy csak így menekülhet meg
a halálos ítélettől. Egy Fő utcai beszélőjén például azt mondta feleségének:
„Alig várom már, hogy párt anyánk a keblére öleljen.” Az ilyen és ehhez ha-
sonló mondatok miatt felesége és édesapja, Fekete Mihály (volt Borsod me-
gyei kommunista főispán, 1957-től újra vasesztergályos) azt hitte, hogy Fekete
szabályosan megőrült.

A Hungaricus-ügy történetéről 1989-ben megjelent írásában Fekete így
magyarázza viselkedését: „Mivel esetemben a lényeg, az tudniillik, hogy én ír-
tam az ominózus röpiratot, igaz volt, csekély jelentősége maradt számomra
annak, hogy milyen keretbe foglalják ügyünket a percsinálás Gyorskocsi utcai
mesterei. Előnyösnek látszott elhinnem nekik, hogy nem kötnek fel, ha el-
képzelésüket tudomásul veszem, ellenben »felmadzagolnak« (ez az ő kedvenc
szavuk volt), ha makacskodom, így hát
Diderot-ra és hároméves fiamra gon-
dolva, igyekeztem egyébként eléggé is-
mert konokságomat fékezni.”86

A vallomások és a zárkaügynöki je-
lentések révén elért vizsgálati eredmé-
nyekről az egyes vizsgálótiszteknek –
mint erről már szó volt – eleinte két-
három naponként, később egy-két he-
tenként jelentést kellett írniuk, ezeket
egy másik nyomozótiszt hasonló gya-
korisággal összefoglalta. Ezek a jelen-
tések, továbbá az írásba foglalt úgyne-
vezett kihallgatási tervek, amelyekben
sok volt az önismétlés, a fontoskodás,
tovább növelték az ügyben keletkezett –
részben valószínűleg még az ő számuk-
ra is fölösleges – papírhalmazt.

Mindamellett ezekből és a felsőbb
szervek számára készített „összefoglaló
jelentésekből”87 világosan nyomon kö-
vethető, hogyan építgették, fejlesztget-
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86 Fekete (1989a) 194. Amikor az ítélet

után a letöltő házban Mérei és Litván

Feketével közös cellába került, megbe-

szélték egymással a dolgot, és elfogadták

Fekete mentségeit (ámbár ekkor még

nem ismerhették szörnyű szövegeit, s

Mérei, aki 1986-ban halt meg, soha nem

is láthatta az akkor még szigorúan bizal-

mas iratokat).

87 ÁBTL V-145288, 90– 97. (1958. októ-

ber 31.); ÁBTL V-145288/13, 169– 172.

(november 20.); uo. 166– 168. (decem-

ber 15.); V-145288, 172– 174. (1959. ja-

nuár 21.). A december 15-i jelentést alá-

író Virág százados és Gerő őrnagy „ala-

posságára” jellemző, hogy a vádakat bi-

zonyító dokumentumok közt felsorolták

„Fejtő Ferencnek a »Kabáttalanok for-

radalma« című svájci lapban megjelent”

írását, holott a lap címe Gazette de

Lausanne volt, ők viszont a cikk címét
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ték tovább a koncepciót. Már magában
a szóhasználatban is: amiről kezdetben
azt írták, hogy Mérei tudomásával tör-
tént (például hogy Kántás László és
Förster Vera elvitt két sokszorosítógé-
pet a kiürült Széchenyi-hegyi államvé-
delmi tisztképző iskolából), az itt már
az ő utasítására történt; ugyanígy Mérei
utasította „csoportjának” tagjait a pénz-
gyűjtésre. Amiről Mérei utólag szerzett
tudomást – egyebek közt a Hungaricus

megírásáról és sokszorosításáról –, azt ő maga szervezte; ami beszélgetés volt
(például Bibó, Göncz, Fekete és Litván közt), abból koalíciós tárgyalás lett és
így tovább.

A vizsgálók azonban még december közepén is gondban voltak, mivel ar-
ra nem voltak bizonyítékaik, hogy a bűncselekmények 1958-ban is folytatód-
tak volna. Ezért Kovács Tibor őrnagy külön feljegyzést írt „Mérei és társai
1958. évi cselekményeiről”.88

A vádak „komolysága” ebből a feljegyzésből is kiviláglik. Az őrnagy öt
pontban foglalta össze Mérei 1958-ban elkövetett bűncselekményeit: 1. „Két
baráti társaságot tartott együtt, amelyekben még 1957-ben terjesztette a
Hungaricust és megszervezte a fehér segélyt.” Az egyik a közvetlen baráti kör,
a másik a Pedagógiai Tudományos Intézet (Mérei akkori munkahelye) dolgo-
zóiból tevődött össze (ez utóbbi társaság azt a bűncselekményt követte el –
mellesleg ezt is 1957-ben –, hogy megbeszélték: szabotálni fogják a Magyar
Tudományos Akadémia kiadandó évkönyvét, ha az nem közli valamennyiük
cikkét); 2. „Kardos Lajossal [az ELTE-n a pszichológia egyetemi tanára] meg-
tárgyalta, hogy szovjet aspirantúrára Nemes Líviát küldjék ki.” 3. „Különbö-
ző anyagokat csempészett ki a disszidált Lakatos Imre részére” [az Angliában
később világhírűvé vált tudományfilozófus itthon maradt tudományos jegyze-
teit és könyveit küldte ki, a „Kincses” fedőnevű ügynök segítségével]; 4. „Üze-
netet küld Bécsbe Förster Vera és egy francia tanár részére” [az üzenet tartal-
máról itt nem esett szó]; 5. „Kútvölgyi Istvánnal közösen kijárta, hogy az
Egyetem Pedagógiai Tanszékéhez tartozó Pedagógiai Szeminárium vezető-
jéül Cser János horthysta belügyi embert bízzák meg” [e két személy kilétéről
további felvilágosítást nem adnak az iratok, és én sem találtam róluk adatokat].

Fekete Sándor 1958-ban elkövetett bűncselekménye szó szerint a követke-
ző volt: „Az Irodalomtörténeti Intézetben az ott dolgozó ellenséges elemek-
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jelölték meg helyette (nem tűnt fel ne-

kik az elnevezés abszurditása?).

88 ÁBTL V-145288, 144– 145. Ennek azért

volt jelentősége, mert akkor már készü-

lőben volt egy úgynevezett részleges

amnesztiarendelet (az 1959. évi 12. sz.

törvényerejű rendelet), amely bizonyos

esetekben csökkentette vagy eltörölte az

1957. május elseje előtt elkövetett ki-

sebb súlyú cselekmények büntetését.
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kel együtt (Oltványi Ambrus, Németh Géza, Czine Mihály, Képes Géza) sza-
botálta az MSzMP népiesekkel kapcsolatos állásfoglalásának vitáját. Csak a
második alkalommal összehívott vitaülésen volt hajlandó hozzászólni, miután
erre presszionálták. Felszólalását előzőleg megbeszélte Patakival és Várhegyi-
vel, nehogy éles támadás legyen abban a népiekkel szemben.”

Hegedűs András és Litván György 1958. évi bűncselekménye: „Lupa szi-
geten beszervezik Cyrano nevű ügynökünket és megbízzák azzal, tartsa szá-
mon a hasonló gondolkodású színészeket, hogy alkalomadtán számítani le-
hessen rájuk.” Ehhez kell némi magyarázat. A „Cyrano” fedőnéven Litvánról
(is) jelentő Szakács Miklós színész 1958 nyarán Litván Luppa-szigeti hétvégi
házába látogatott, ott találkozott a Hegedűs házaspárral, majd hosszú jelen-
tésben számolt be politikai tartalmú beszélgetésükről, amelynek a végén He-
gedűs megkérdezte őt, vannak-e még hasonló gondolkodásúak a színészek kö-
zött, mert akkor ezeket számon kéne tartani. Ez volt a „beszervezés”.

Valójában ezek a vádak sem voltak új „ténymegállapítások”, hiszen már
szóba kerültek a korábbi időszakos jelentésekben is. Miután december végére
úgyszólván az összes vád tárgyává tehető cselekményt vagy kijelentést össze-
hordták („technika”, ügynöki jelentések, kihallgatások, önvallomások, zárkahá-
lózati jelentések segítségével), január közepén a politikai rendőrségen meg-
kezdték a vádirat megfogalmazását. 

A VÁDIRAT

Jogállamban a vádirat elkészítése az ügyészség feladata. Itt azonban a vádira-
tot a politikai rendőrségen írták meg – mint feltehetően a többi ötvenhatos
politikai perben is. A megfogalmazás hosszú hetekig tartott, mivel a szövegen
újabb és újabb javításokat, kiegészítéseket eszközöltek.

Korom Mihály alezredes, a vizsgálati osztály vezetője és Gerő Tamás őr-
nagy, alosztályvezető először január 14-én terjesztette fel Galambos József ez-
redeshez, a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjéhez „a Mérei ügyre vonat-
kozó jelentését”,89 amely már a vádirat első változatának tekinthető.

A lényeget az I. pontban foglalták össze, s ez a megfogalmazás azután szin-
te változatlanul bekerült a további jelentésekbe, majd a vádiratba is. 

„Mérei Ferenc és csoportja szerves része és folytatása volt a Gimes Miklós
és Ádám György által létrehozott »Magyar Demokratikus Függetlenségi
Mozgalom« elnevezésű illegális szervezkedésnek. Mérei és csoportja 1957.
tavaszáig [a következő szövegekben ebből már „1957. nyaráig” lett] rendkívü-
li aktivitással szervezte és szélesítette
a szervezkedést […]. 1957. tavaszától
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89 Uo. 167– 171.
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[„nya rától”] 1958 őszén történt letartóztatásukig taktikát változtatva sokkal
óvatosabban és leplezettebben tovább folytatták tevékenységüket […]. Végső
céljuk volt a proletárdiktatúra megszüntetése, hazánk elszakítása a Szovjetu-
niótól és az országban a jugoszláv rendszerhez [egy későbbi, január 26-i vál-
tozatban: „egy harmadik utas, egyrészt a polgári demokráciához, másrészt a
jugoszláv rendszerhez”] hasonló politikai berendezkedés megvalósítása.”

A folytatásban aztán újra részletesen ismertették az összes, már sokszor fel-
hánytorgatott vádpontot. Ami a terminológiát illeti: itt kezdték el szinte má-
niákusan (de nem cél nélkül) ismételgetni a „csoport”, „csoportosulás” kifeje-
zéseket. Most már nem Mérei Ferencről és társairól volt szó, hanem „Mérei
csoportjáról”, „vezető csoportról”, „két sokszorosító és terjesztő csoportról”,
„pedagóguscsoportról”, egy későbbi változatban már „Bibó István csoportjá-
ról” is. Ezenfelül minden cselekményt többes szám harmadik személyben kö-
vettek el, tehát az egész társaság mindent kezdettől fogva együtt csinált, min-
dent együtt tervezett és együtt hagyott jóvá, holott erre még a belügyesek sem
tudtak „bizonyítékokat” felsorakoztatni.

Mindamellett ebben az 1959. január 14-i jelentésben nem írták azt, hogy a
vizsgálatot teljesen befejezték volna (március elsején akarták lezárni az ügyet).
Ezért még további intézkedéseket javasoltak, amelyeket szintén érdemes idéz-
ni: „1. Széll Jenőt, aki a szervezkedés egyik vezetője volt, előzetes letartózta-
tásba helyezni. 2. Előzetes letartóztatásba helyezni Lux Lászlót és Bencze
Györgyöt, akik Mérei megbízásából a segélyezést szervezték. 3. Letartózta-
tásba helyezni Balázs Tibort, aki Mérei segítségével különböző anyagokat jut-
tatott külföldre a disszidált Lakatos Imre részére. 4. Tanúként kihallgatni azo-
kat a személyeket, akik a »Hungaricus« terjesztésében résztvettek, illetve akik
megkapták és elolvasták. 5. Tanúként kihallgatni mindazokat a személyeket,
akik a segélyezésben pénzt gyűjtöttek, adtak vagy abból részesültek. 6. A ta-
núkat kihallgatás után figyelmeztetésben részesíteni. 7. Operatív feldolgozás
alá venni Nemes Líviát, Kornai Jánost, Kiss Károlyt, Litván Györgynét, Var-
ga Tamásnét, Kardos Lajost, Batár Attilát, Rákos Jenőt, Beér Jánost, Jusztusz
Pált. Ezek közül az alkalmas személyeket ügynöki munkára beszervezni.”90

Az „operatív feldolgozás” azt jelentette, hogy terhelő adatokat kell gyűjte-
ni az illetőről, és ezek alapján vagy lecsukni, vagy megpróbálni beszervezni.
A felsoroltak közül Nemes Líviát már korábban letartóztatni javasolták, aztán
előbb mégis megpróbálták beszervezni, és csak amikor ez nem sikerült, vették
valóban őrizetbe január 23-án. 

Ennek a jelentésnek január 26-án
kelt, némileg átfogalmazott szövegé-
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90 ÁBTL V-145288, 171.
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ben91 Justus Pál és Kiss Károly letartóztatását is javasolták. A szociáldemokra-
ta kapcsolatként felmerült „Révész András és társai ügyében” a vizsgálati osz-
tály nem javasolta a „realizálást”, vagyis a letartóztatást, mert szükségesnek
tartotta a további „operatív feldolgozást”. A korábbi jelentésben „feldolgozás-
ra” javasolt személyek közül itt már kimaradt Nemes Lívia és Kiss Károly (aki-
ket eszerint már „feldolgoztak”), továbbá Litván Györgyné és Beér János. 

Végül olvasható itt egy harmadik változat is a január 26-i jelentésből, amely-
re Gerő Tamás ezt írta: „Virág e.! Eltenni! Ezzel a javítással ment a PB elé!”
Ennek végén már csak két „szükséges intézkedést” javasoltak: „1. Széll Jenőt
letartóztatásba helyezni és vallomásától függően javaslatot teszünk Jusztusz
Pál őrizetbevételére. 2. Kihallgatni és figyelmeztetésben részesíteni azokat a
személyeket, akik a »Hun garicus« ter-
jesztésében és a segélyezésben részt -
vettek, de más bűncselekményt nem
követtek el.”92

Ekkorra Virág százados már össze-
állította a kihallgatandók 115 névből
álló listáját, amely két példányban ma-
radt fenn, két különböző dossziéban.93

Az egyik – hiányos – példány első olda-
lán Gerő őrnagy igen figyelemreméltó
feljegyzése olvasható: „A II/5 oszt. je-
lölje ki, hogy kik mehetnek simán és
kinél vannak tervek” (azaz kit akarnak
beszervezni).94

A kihallgatandó tanúk közt nyolc
elítélt és két őrizetes is volt. Az összes
többi név mellé odaírták, hogy „sza-
badlábon”. A nevek között vannak igen
érdekesek is. Például Péter György, a
KSH elnöke, Mihály András zene-
szerző, Kassák Lajos író (indokolás:
„Zsámboki az SZDP-be akarta beszer-
vezni 1956 végén”), Pethő Tibor és
Boldizsár Iván újságírók (mert ismerik
Fekete Sándor szerepét az újságíró-
szövetség 1956. november 13-i ülésén).
Ezeket és más ilyesféle neveket egy jó-
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91 Uo. 175– 181. Két másolati példány is

van itt belőle, Gerő Tamás és Korom

Mihály más-más kézírásos javításaival.

92 Uo. 188 – 190. 

93 Uo. 40– 49. Az ebben a dossziéban talál-

ható lista azonban nem teljes. Az 5. la-

pot valaki kitépte (már leszámozása

után, nem tudni, mikor), s a 10. oldal

(az 55. név) után nem folytatódik. Sze-

rencsére viszont a húszoldalas irat első

példánya hiánytalanul megtalálható egy

másik dossziéban: V-145288/13, 173–

192.

94 A hiányos példányon (amely csak az 55.

sorszámig tartalmazza a kihallgatandók

listáját) „x” jelet tettek azok mellé, aki-

ket be akartak szervezni: az ötvenöt név

közül tizenháromhoz. Közülük négyet

bizonyosan sikerült beszervezniük, a

többit remélhetőleg nem (mindenesetre

az eddig ismertté vált ügynökök közt

nem szerepelnek). A lista másik, teljes

példányán egyáltalán nincsenek ilyen je-

lek, tehát az 56-tól a 115. sorszámig ter-

jedő névsorban szereplőkről nem tud-

juk, kinél voltak „tervek”.
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zanabb fölöttes kihúzta a listáról, három szociáldemokrata nevével együtt.
A vizsgálat során végül is „mindössze” kilencven tanút hallgattak ki. Többsé-
güket csakis a megfélemlítés és az esetleges beszervezés céljából idézték be.

Február 12-én a II/5-e alosztály javaslatot tett a „Mérei– Fekete-ügy befe-
jezésével kapcsolatos intézkedésekre”.95 Ezek a javaslatok is nagyon tanulsá-
gosak a politikai rendőrség céljait és módszereit illetően.

A „további kihallgatandó tanúknál minél gyakrabban kell alkalmazni azok-
kal az őrizetesekkel való szembesítést, akik pillanatnyilag önkritikusan fogják
fel cselekedeteiket. Eddigi jelzéseink [vagyis a besúgói jelentések] szerint ez
széles körben elterjed.”

A vizsgálat ugyan nem volt még hivatalosan lezárva, a vádirat végleges és
az ügyészség által azután saját produktumként prezentált szövege még nem
készült el, de a politikai rendőrség már kidolgozta, hogyan történjék a bírósá-
gi eljárás, sőt azzal is foglalkozott, hogy utána politikailag miképpen „haszno-
sítsa” az ügyet.

„A tárgyalás meghívott személyek előtt folyjon le, oda legyenek meghívva
az ügyben vádlottként szereplő személyek munkahelyeiről egyes pártfunkcio-
náriusok és lojális szakmai vezetők”, akik „értelmiségi területeik felé az ügy-
ben szereplők bűnös voltát vigyék ki. Ne legyen súlya az olyan propagandá-
nak, mely szerint a vádlottak mártírok.” „Ugyanezen célból a sajtó az ítélet in-
dokolásának és az ítélet megfelelő részeit publikálja.”

„Az összes kompromittált személyre javaslatot dolgozunk ki – kihallgatási
magatartásukat és utólagos hozzáállásukat figyelembe véve – rendőri figyel-
meztetéstől kezdve, állásból való eltávolításra, esetleg internálásra.”96

„Az ügy bírósági tárgyalása után az ügyben kompromittált és szabadon lé-
vő személyek egy részére a vizsgálati osztályon vagy később eldöntendő he-
lyen értekezletet tartunk, ahol az ügy politikai értékelése történne meg ré-
szünkről. Célszerűnek látszik, hogy itt az alkalmas kompromittáltak részéről
felszólalás legyen előkészítve.” Ne felejtsük el egyébként, hogy azokat is
kompromittáltaknak tekintették, akik akár csak egyszer is húsz vagy ötven fo-
rintot adtak a foglyok hozzátartozóinak megsegítésére, vagy akik olvasták vagy
akár csak látták a Hungaricust. (Nincs írásos nyoma annak, hogy az értekezle-

tet megtartották-e vagy sem.)
A következő javaslatok már a „to-

vábbi politikai haszon” realizálására
irányultak. Itt fő célként a „bomlasz-
tást” jelölték meg (mármint a szélesebb
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95 ÁBTL V-145288, 192– 193. A dosszié-

ban található másolati példányon nincs

aláírás.

96 Tanúk internálására az ügyben tudomá-

som szerint nem került sor.
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értelmiségi körök bomlasztását), továbbá a politikai lejáratást (vagyis egyesek
ügynök-hírbe keverését). 

„Mivel adataink szerint a bomlasztás ezekben a körökben csak hosszabb fo-
lyamat eredménye lehet:97

a) biztosítani kell, hogy a börtönből erre irányuló kiüzenések történjenek;
b) kompromittáltak közül egyes személyeket bomlasztás céljából pozitív

vonalon foglalkoztatni kell. Ezeket mint beszervezett személyeket vagy társa-
dalmi kapcsolatokat tartjuk.”

Itt azután név szerint felsorolták, hogy az egyes területekről (Petőfi Kör,
Nékosz, Lukács-tanítványok, közgazdászok, pedagógusok, Mérei szűkebb kö-
re területéről) kik jöhetnek – szerintük – számításba.

Úgy tervezték, hogy az elítélendők feleségei közül Hegedűs Andrásnét
behívják kihallgatásra, és felszólítják: „magatartása és nyilatkozatai lojálisak le-
gyenek” – hiszen csakis a párt nagylelkűsége folytán nem tartóztatták le, ho-
lott tudott férje tevékenységéről. „Cél: az őrizetes feleségek egységének meg-
bontása.” 

Gondjuk volt ezenkívül olyanokra is, akiket nagyon szerettek volna le-
csukni, de mégsem tehették – mégpedig Justus Pálra és Szalai Sándorra. Őket
feltehetően – mint erről már szó volt – korábbi koncepciós perek szociálde-
mokrata áldozataiként nem lehetett a Politikai Bizottság hozzájárulása nélkül
letartóztatni, s mivel a PB nyilvánvalóan nem adta meg az engedélyt, a BM a
következő „megoldást” javasolta: „Tervet dolgozunk ki Szalai Sándor és
Jusztusz Pál politikai lejáratására és kompromittálására.” „Szalai lejáratásánál
Horváth Zoltánt kihallgatjuk a »Hungaricus«-ra vonatkozóan, ebből a tény-
ből kell Horváthnak következtetni Szalai árulására. Szoc. dem vonalon Révé-
szen keresztül visszük be a tudatukba. Jusztusz Pállal kapcsolatban börtönből
való kiüzenés formájában teszünk lépéseket. Erre később esetleg Nemes Lívia
felhasználható.” (Nem volt felhasználható.)

A vizsgálatot február közepére hivatalosan lezárták. Addigra már letartóz-
tatták Lipták Tamást és Kiss Károlyt is (február 2-án, illetve 7-én). Egyedül
Széll Jenő volt hátra, az ő letartóztatására csak február 19-én került sor. 

A február 14-re keltezett jelentés a
már sokszor leírt bevezetés után sze-
mélyenként sorolja fel az akkor még
csak tizenhárom leendő vádlott bűnlis-
táját. 98 A jelentés végén javasolt intéz-
kedések (amelyeket „Galambos ezredes
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97 Ez a megállapítás mindenesetre hízelgő

„ezekre a körökre” nézve. Később arról

is panaszkodtak a belügyesek, hogy a

legbelső körbe nem sikerült besúgót be-

juttatniuk.

98 ÁBTL V-145288, 194– 200.
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elvtárs jóváhagyott”) már a bírósági eljárásra és „az ügy politikai tanulságainak
hasznosítására” vonatkoztak. Ez a dokumentum is azt mutatja (Vida Ferenc
vérbíró később többször hangoztatott állításaival ellentétben), hogy a bírósá-
gi eljárást szinte a legapróbb részletekig a politikai rendőrségen tervezték meg.

Ekkor még úgy tervezték, hogy az első perben Méreit, Feketét, Litvánt,
Hegedűst, Zsámbokit, Kántást, Hoffmannét és Kelement ítélik el, őket tehát
ekkor már át akarták adni az ügyészségnek. Lipták, Nemes, Kiss, Varga és
Németh ügyét javasolták elkülöníteni és egyénileg elbírálni.

„Mérei és társai ügyét a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa (Vida-
tanács) tárgyalja, mert ez ítélkezett az Ádám ügyben is. A vádat Béres Miklós
elvtárs, a Legfelsőbb Ügyészség Politikai Osztályának helyettes vezetője kép-
viselje.”

„A tárgyalást a II/8 osztály épületében lévő tárgyalóteremben tartsák meg.
A tárgyalás anyagát magnetofonon rögzíteni, bírósági határozat alapján”
(vagyis mintha ez nem a BM utasítására, hanem a bíróság önálló elhatározása
alapján történnék). Ide Gerő őrnagy odaírta: „nyíltan”. Erre egyébként for-
mailag az ügyészségnek kellett javaslatot tennie. A Legfőbb Ügyészség iratai
között található is egy cetli, amelyen ennek az indítványnak a szövege olvas-
ható.99 Úgy látszik, dr. Béres Miklós, aki a tárgyaláson a Legfőbb Ügyészsé-
get képviselte, nem tudta fejből elmondani ezt a két mondatot.

A 6. pontban olvasható javaslat sem érdektelen: „Az ügy iratait átadjuk a
bíróságnak,100 azonban az illegális szo-
ciáldemokrata szervezkedést és a jugo-
szláv vonatkozásokat nem tesszük vád
tárgyává. Jusztusz Pálra, Széll Jenőre,
Révész Andrásra és másokra vonat-
kozóan elkülönítő határozatot csato-
lunk.101 A jogerős ítélet után a peri-
ratokat a vizsgálati osztály kezelje a
további bizalmas nyomozásra való te-
kintettel.”

A politikai hasznosítás érdekében –
né mileg más megfogalmazásban –
u gyan azokat az intézkedéseket javasol-
ták, mint két héttel korábban. Új javas-
lat volt: „Az ítéletről sajtóközleményt
megjelentetni. Az ítélet indokolásánál
kihangsúlyozni a vádlottak őszinte fel-
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99 MOL XX-10-k, 60.160/1958, 173. Leg-

főbb Ügyészség Politikai Osztálya. Hoff -

mann Tiborné és társai.

100 Az operatív iratokat természetesen nem

adták át, de persze a vizsgálati iratok kö-

zül is visszatartották a zárkaügynöki je-

lentéseket meg a saját jelentéseiket, ja-

vaslataikat, intézkedési és kihallgatási

terveiket, s a kihallgatási jegyzőkönyve-

ket sem mind kötötték bele az átadott

dossziékba.

101 Széll Jenő megnevezése itt – hacsak

nem elírás – azt az érdekes tényt mutat-

ja, hogy február 14-én, vagyis öt nappal

a letartóztatás előtt a BM-nek még nem

volt kezében az engedély.
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derítő vallomását és megbánást mutató magatartását.” E pont fölött a követ-
kező, kézzel (valószínűleg Galambos ezredes kézírásával) odavetett feljegyzés
olvasható: „1 héttel ítélet előtt ítélet!” Most aztán törhetjük a fejünket, mit
akart ezzel mondani: csak nem azt, hogy egy héttel az ítélet előtt legyen kész
az ítélet szövege?

A vádat a törvény szerint a Legfőbb Ügyészségnek kellett képviselnie – mi-
ként ezt a BM-ben már februárban leírták –, hiszen a pert is a Legfelsőbb Bí-
róságon rendelték lefolytatni, amely ilyen esetekben az alsófokú és egyben a
felsőfokú bíróság volt: ítélete ellen nem lehetett fellebbezni. 

Mint már láttuk, a február 14-i jelentésben a vizsgálati osztály az első per-
ben még nyolc vádlottat akart felvonultatni, ezeket javasolta átadni az ügyész -
ségnek. A három nappal később, ugyancsak a vizsgálati osztályon elkészült
(február 17-re datált) „Vádiratban”102 már csak négyen szerepeltek az első cso-
portban: Mérei Ferenc elsőrendű, Fekete Sándor másodrendű, Litván György
harmadrendű és Hegedűs András negyedrendű vádlott. 

Ezen az iraton már az ügyészségi ügyszám – 60.160/1958 – olvasható.
Csakhogy az évszám nem stimmel, Virág százados ugyanis eltévesztette a dá-
tumot: 1959 helyett 1958-at írt (végül is januárban, amikor valójában a vádi-
ratot szerkesztgették, még könnyen ír-
hatta valaki tévesen az előző évi dátu-
mot). Hogy ezt a szöveget Virág állí-
totta össze, azt az ő macskakaparásával
a jobb felső sarokba írt széljegyzet mu-
tatja: „I. csop. vádirat tervezete. Ga-
lambos ezredes jóváhagyta a megjelölt
módosításokkal. II. csop.-ba Széll J. az
I. r. vádlott.” (Ez utóbbi javaslat nem
így valósult meg: Széll Jenő ügyére ha-
marosan visszatérek.) A szövegen lát-
ható néhány kézírásos módosítást Ko-
rom Mi hály eszközölte.

Ez a Galambos ezredes által jóváha-
gyott szöveg szinte szó szerint mege-
gyezik a Legfőbb Ügyészség és a Leg-
felsőbb Bíróság iratai közt több máso-
lati példányban elfekvő hivatalos vádi-
rattal.103 A BM-ben készült első szö-
vegtől csak annyiban különbözik, hogy
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102 ÁBTL V-145288, 201– 213.

103 MOL XX-10-k 60.160/1958, 272– 284.

(Vádirat Mérei Ferenc és társai ellen),

38– 49. (Vádirat Zsámboki Zoltán és tár-

sai ellen). Az igen hiányos iratanyagot

tartalmazó dosszién a felirat: Hoffmann

Tiborné és társai. A Legfelsőbb Bíró-

ságnak jelenleg a Magyar Országos Le-

véltárban található, 2008-ban átadott

iratanyagában csak a Mérei és társai

bűnperének első csoportjába sorolt vád-

lottak bírósági eljárásával kapcsolatos

anyagok, egyebek közt a vádiratok má-

solatai fekszenek: MOL XX-5–h T Nb.

22/1959/7 3. d. 5. pallium, 1– 13. (Mé rei,

Fekete, Litván, Hegedűs elleni vádirat,

60.160/1958), 14– 17. (Széll Jenő elleni

vádirat, 60.080/1959). A Zsám boki-per

bírósági anyaga mostanában került elő
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más lett a dátum, a szöveg végéről pe-
dig valaki (nem tudni, ki és mikor) ki-
húzta azt a sort, amely az 1957. évi 34.
törvényerejű rendelet 5. § (2a) bekez-
dése alapján a gyorsított eljárást indít-
ványozta. 

Valamennyit a Legfőbb Ü gyészség
is dolgozott ezen a vádiraton. A BM
vizsgálati osztályán összeállított szöve-

get dr. Rákos Ferenc, a Legfőbb Ügyészség Politikai Osztályának vezetője
sajátkezűleg aláírta, és az eredetileg rajta feltüntetett február 17-i dátumot
sajátkezűleg változtatta március 3-ra. (A dátumokkal egyébként meglehetősen
hanyagul bántak: a bírósági anyagban fekvő, az előzővel szóról szóra mege-
gyező példány keltezése már március 4. – ez lett a végleges keltezés –, amikor
viszont a Legfőbb Ügyészség átküldte a vádiratot a bíróságnak, a kísérőlevél
március 3-án kelt, s ugyanezzel a március 3-i dátummal küldték át a Széll Jenő
ellen csak március 18-án elkészült külön vádiratot is.104)

Sőt a Legfőbb Ügyészségen a dátumon felül is hozzátettek valamit a szö-
veghez: a vádpontok egy része után valaki, valószínűleg Béres Miklós, kézí-
rással beszúrta a hozzájuk átküldött vizsgálati anyag megfelelő kötet- és ol-
dalszámát, mint ahol a vonatkozó bizonyítékok találhatók. Ehhez a vádiraton
kívül mindenképpen el kellett olvasnia a hat kötetbe bekötött vallomásokat és
tárgyi bizonyítékokat. Igaz, hogy a hivatkozott helyeknek esetenként nem sok-
kal több közük volt a vádirat megfelelő helyeihez, mint az Urániában tartott
ismeretterjesztő előadás vetített képeinek a szöveghez Karinthy Frigyes Így ír-
tok ti című könyvében. 

Március 3-án ejtették meg a négy vádlott kötelező ügyészi kihallgatását,
amely teljesen formális volt, mindössze féloldalas kihallgatási jegyzőkönyvvel,
a lényeget azonban tartalmazták: mind a négyen elismerték bűnösségüket, ki
bőbeszédűbben, ki szűkszavúbban.105 A vádirat dátumát talán éppen a kihall-
gatás dátuma miatt javították 4-re: mégsem lett volna ildomos a vádlottak
ügyészségi kihallgatásával azonos napra datálni a kész vádiratot.

A BM vizsgálati osztályán az üggyel foglalkozók felületességére jellemző,
hogy a Virág százados által a vádiratra írt évszám hibáját sehol nem vették
észre, sem az iktatásnál, sem az ügyintézésnél. (Végül csak a bírósági tárgyalás
jegyzőkönyvében javította ki Vida Ferenc a helyes 60.160/1959. ügyszámra.106)
Mivel a Legfőbb Ügyészségen is hanyag volt az ügyintézés, nem gondolkoz-
tak azon, hogyan kaphatott egy 1959 februárjában lezárt vizsgálat vádirata

52

az ÁBTL-ben, a vizsgálati anyaghoz so-

rolt dossziékban.

104 Lásd az előző lábjegyzetet.

105 MOL XX-10-k 60.160/1958, 158 – 159.,

171– 172., 174– 177.

106 MOL XX-5-h T Nb. 22/1959/7, 2. d. VII.

k. 146. (a tárgyalási jegyzőkönyv 75. ol-

dala).
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1958-as ügyszámot, ehelyett a Politikai Osztály 1958. évi iktatókönyvében ke-
restek egy üres helyet, ahová aztán a BM által 1959. március elején átküldött
vádiratot 1958. október 27-i dátummal iktatták be, Hoffmann Ti borné neve
alatt.107

A most már végleges szövegezésű vádirat 12 sűrűn gépelt oldalon lényegé-
ben azokat a vádpontokat ismételgette (többféle, meglehetősen pongyola fogal-
mazásban), amelyeket a vizsgálati osztályon már sok egymást követő jelentésben
leírtak, unos-untalan variáltak. De talán még készítői is érezhették: maguk a
felsorolt cselekmények nem elég átütők ahhoz, hogy egy példát statuálni hiva-
tott bűnpert alapozzanak rájuk. Ezért aztán a szövegben többször is deklarál-
ták, hogy az ellenséges, áruló, ellenforradalmi szervezkedés célja a szocialista
államrendszer megdöntése, a proletárhatalom megsemmisítése volt, továbbá
Nagy Imre áruló csoportjának, illetve egy koalíciós polgári kormánynak a ha-
talomra juttatása, Ma gyar ország elszakítása a Szovjetuniótól – ami magukból
a konkrét cselekményekből nem volt
elég eklatánsan bizonyítható.

A vádiratban már kiélezett formá-
ban jelent meg az ügy valamennyi kon-
cepciós eleme. Az összejövetelek (az
1957–58-ban tartott baráti, családi ösz-
szejövetelek is) mind a népi demokra-
tikus államrend megdöntésére, a Nagy
Imre-féle koalíciós, ellenforradalmi
kormány visszaállítására, a nyugati im-
perialisták Magyarország elleni táma-
dásainak fokozására irányultak; a vád-
lottak Hegedűs András kivételével va-
lamennyien illegális csoportok vezetői
voltak; a pénzgyűjtés célja valójában
nem a rászoruló családtagok segélyezé-
se, hanem az illegális mozgalom erősí-
tése volt („fehér segély”, a valamikori
illegális kommunista mozgalom „vörös
segélye” mintájára). Ráadásul a vádlot-
tak „széleskörű kapcsolatokat tartottak
különböző más ellenséges csoportosu-
lásokkal is, így tárgyaltak Bibó Ist -
vánnal, Göncz Árpáddal és másokkal”.
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107 MOL XX-10-k Iktatókönyv, 1958. Ez

alatt új sorban, de ugyanezen a számon

iktatták még Kelemen Imre, majd He-

gedűs András neve alatt, azután a követ-

kező oldalon, egy másik üres helyre

november 22-i dátummal, de ugyancsak

60.160/1958 számon Mérei Ferenc, Lit-

ván György, Varga János, Fekete Sán -

dor neve alatt is. Az iktatást végző

(egyébként politikailag nyilván teljesen

megbízható) hivatalnok tehát éppen

csak bepillantott az iratokba (valójában

két külön vádiratot küldött át a BM,

azonos számon), és akinek a nevét elő-

ször meglátta, azon a néven iktatta. A

második perben elsőrendű és másod-

rendű vádlottak – Zsámboki Zoltán és

Kántás László –, valamint az ötöd-, ha-

tod-, heted- és kilencedrendű vádlottak

(Nemes Lívia, Kiss Károly, Németh

László és Lipták Tamás) neve egyálta-

lán nem található a Legfőbb Ügyészség

iktatókönyvében.
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Méreinek régi szociáldemokrata ismerőseivel (Révész Andrással és másokkal)
folytatott (lehallgatott) beszélgetéseire mint a szociáldemokrata párttal való
szövetkezésre hivatkoztak.

A mondanivaló súlyosbítására bőségesen alkalmazták a még nyomatéko-
sabb „alávaló”, „aljas”, „elvetemült” jelzőket. Például: „Legalávalóbb eszkö-
zökkel azon tevékenykedtek, hogy a Magyar Népköztársaság elleni külső tá-
madásokat fokozzák és az ország nemzetközi helyzetét nehezítsék.” Néhány
sorral lejjebb: „Az ellenséges csoport tevékenysége a belső rend elleni akna-
munka mellett arra irányult, hogy fokozza a hazánk elleni imperialista támadá-
sokat.” A vádnak ezt a részét különösen fontosnak tartották, és a továbbiakban
is többször visszatértek arra, hogy a szervezkedés segítette a nyugati emigrá-
ció „hazánk elleni támadásait”, a nyugati burzsoá sajtó uszító propaganda-had-
járatát stb.

Az áruló, illegális, aljas, ellenforradalmi, népellenes és hasonló jelzőket fel-
váltva vagy akár együtt összesen százhatszor használták a vádiratban. Nagy
Imre állandó díszítő jelzője az áruló volt; a találkozások mindig illegális meg-
beszélésnek minősültek, amelyeken valaki elnökölt és ahol határozatokat hoz-
tak, holott a bizonyítékként csatolt vallomásokból – akárhogy erőlködtek is a
kihallgatók – ennek épp az ellenkezője derült ki. De a vádirat szerint illegális-
nak számított még az üzenet is, amelyet valaki a fejében vitt át a határon, és tit-
kosak voltak az információk, amelyeket Mérei a letartóztatásokról és a készülő
perekről megüzent (a „titkos információk” valójában Széll Jenőtől származ-
tak, de ebben a vádiratban róla még nem lehetett szó). 

Egy másik gyakran használt kifejezés az „áruló csoport”, „ellenséges, illegá-
lis stb. csoportosulás” – a tettesek minden bűncselekményt csoport, csoporto-
sulás keretében követtek el. A csoport, csoportosulás szó huszonegyszer fordul elő
a szövegben, megfelelő jelzőkkel ellátva, holott a valóságban ezeknek a társa-
ságoknak eszük ágában sem volt csoportokat alakítani. 

Konkrét vád tárgyává tehető cselekménynek maradt végül is a Fekete
Sándor által saját kezdeményezésére Hungaricus álnéven megírt 48 oldalas
politikai elemzés – valójában inkább pamflet –, továbbá ennek mintegy ötven
példányban történt sokszorosítása és szűk körben való terjesztése, majd kül-
földre küldése és az Október Huszonharmadika című lap néhány számának sok-
szorosítása (mindez 1956 végén és 1957 elején történt). Súlyos bűncselekmény-
nek minősítették ezenkívül a letartóztatottak hozzátartozóinak segélyezését,
amelyben legfeljebb húsz-harminc ember havonta két-három ezer forintot tu-
dott összeadni; s végül azt, hogy a Mérei Ferenc körül vagy tőle függetlenül
kialakult társaságok időnként összejöttek és beszélgettek, mi tagadás, főleg po-

54

G
Á

L
É

V
A

Évkönyv XVI. 2009

02_javgaleva.qxp:evkonyv2008  2/9/10  11:33 PM  Oldal 54



litikai témákról (ami Magyarországon 1957–58-ban egyáltalán nem számított
ritkaságnak). És persze nyomatékosan felemlegették a külföldi kapcsolatokat
mint a hazaárulást megvalósító tényállást.

Ezeket a nem nagy hatósugarú cselekményeket (maga a vizsgálati osztály
száz emberre becsülte a „Mérei-csoport” által befolyásolt értelmiségiek szá-
mát) tüntette fel úgy a vádirat, mint a fennálló politikai rendszer megdönté-
sére és koalíciós polgári kormány hatalomra juttatására irányuló, rendkívül ve-
szélyes összeesküvést. 

A vádirat – ahogy az egész vizsgálati anyag is – még hangsúlyosabban tá-
lalta Mérei vezető szerepét az egész szervezkedésben, nem törődve azzal, hogy
maguk az előadott események ezt egyáltalán nem támasztották alá. Az egész
koncepciónak ugyanis, mint erről már szó volt, nagyon fontos részét alkotta,
hogy a burzsoá-kispolgári, trockistagyanús értelmiségi Mérei vitte rossz útra
a többi vádlottat, akik fiatalabbak voltak, mint ő, s ráadásul Fekete még mun-
kásszármazással is dicsekedhetett. (Méreitől egyébként is nagyon félt a belügy,
igen veszélyesnek tartotta, elsősorban a pedagógusokra és a fiatalokra gyako-
rolt hatása miatt.108) Mérei maga a vezetői minősítést sem a vizsgálat lezárá-
sakor, sem az ügyészségi kihallgatáson, sem a bíróság előtt nem fogadta el,
évtizedekkel későbbi visszatekintésében azonban már maga is úgy látta, hogy
vezető szerepet játszott ebben a szervezkedésben.

A kétoldalas, a vádakat összefoglalóan ismertető bevezetés után a vádirat
egyenként vette sorra a vádlottakat: Mérei Ferenc három oldalt kapott, Feke-
te Sándor kettőt, Litván György majdnem ugyanannyit, míg Hegedűs András
alig több mint fél oldalt. Végül a vádirat 11. oldalán olvasható a büntetőjogi
minősítés: Méreit és Feketét „a BHÖ
1. pont (1) bekezdésébe felvett, a népi
demokratikus államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés vezetésének
bűntettével” vádolták, Litvánt és He-
gedűst a BHÖ 1. pont (2) bekezdésébe
felvett, ugyanilyen célú szervezkedés-
ben való tevékeny részvétel bűntetté-
vel.

A BHÖ, azaz A hatályos anyagi bün-
tetőjogi szabályok hivatalos összeállítása,
amelyet az Igazságügy-minisztérium
1952-ben adott ki, s amely minden tör-
vényi felhatalmazás nélkül új szabályo-
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108 Operatív úton is igyekeztek adatokat

szerezni ennek alátámasztására. 1958.

október 21-én például „Tóth Gabriella”

fn. ügynök (Varga Éva pszichológus) je-

lentette, hogy Mérei fiatal pedagógusok

egy csoportjának (Tardosné Péter Anna,

Patakiné, Havrilné, Bakonyiné, Rozs -

nyainé) „tanulókört szervezett”. A tartó-

tiszt, Sándor György százados következ-

tetése: „Jelentés utal arra, hogy Mérei

milyen sokoldalúan iparkodott befolyása

alá vonni a fiatal értelmiségi kádereket.”

ÁBTL M-20974, 107.
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zásokat is életbe léptetett, az 1. pont (1) bekezdés büntetési tételeként a halál-
büntetést, az életfogytiglani börtönt vagy az öttől 15 évig terjedő börtönbün-
tetést határozta meg, az 1. pont (2) bekezdésére pedig az öttől 15 évig terjedő
büntetési tételt írta elő.109 A halálbüntetéssel való fenyegetőzést tehát Mérei
és Fekete esetében akkoriban nem lehetett teljesen alaptalannak tekinteni.

E vádirat alapján indult meg 1959. március 24-én a „Mérei Ferenc és tár-
sai bűnügyben” az első csoportba sorolt négy vádlott (Mérei, Fekete, Litván
Hegedűs) pere, amelynek forgatókönyvét – mint láttuk – a BM vizsgálati osz-
tályán dolgozták ki. Azt, hogy Széll Jenő, akit csak a Mérei és társai-ügy vizs-
gálatának formailag is megtörtént lezárása (február 12–14.) és a vádirat végle-
ges megfogalmazása (február 17.) után, február 19-én tartóztattak le, ugyan-
ebbe a csoportba fog kerülni, szinte a legutolsó percben, március közepén
döntötték el (lehet, hogy emiatt tették át az első tárgyalási napot az eredetileg
kitűzött március 23-áról 24-re). Mindenesetre a tárgyalás első két napján Széll
még sehol sem volt: sem a vádiratban, sem a tárgyalóteremben. Csak 26-án, a
harmadik nap délutánján került elő, mint újonnan „kinevezett” ötödrendű vád-
lott, a vádlott-társak legnagyobb meglepetésére. Méreit és Feketét kivéve (aki-
ket februárban már szembesítettek Széll-lel) a többi vádlott nem is tudhatta,
hogy Széll már mintegy öt hete a Fő utca lakója. Ügyében sebtében külön
vádiratot tákoltak össze, s március 26-án délelőtt a Vida elnökölte népbírósá-
gi tanács a Széll Jenő ellen lefolytatott egyszemélyes zárt perben azt a végzést
hozta, hogy egyesíti ügyét Mérei és társai ügyével.110

Széll Jenő különleges eset volt. A politikai rendőrségnek már régóta fájt rá a
foga. 1957 óta sok nyomozásban és vizsgálatban előkerült a neve, hiszen közis-
merten Nagy Imre hívei közé tartozott, a forradalom utolsó napjaiban a mi-
niszterelnök – formailag egyébként Kádár János javaslatára – a szabad magyar
rádió kormánybiztosává nevezte ki. Nagy Imréék jugoszláv követségről történt
elhurcolása után Széllt valóban az itthon maradt revizionisták egyik legtekinté-
lyesebb képviselőjének tekintették. 

Széll Jenő voltaképpen még annyi
„illegális cselekményt” sem követett el,
mint a később bűntársainak minősített
barátai vagy ismerősei. Valóban részt
vett néhány megbeszélésen, ahol no -
vember 4-e után a forradalom aktív
vagy kevésbé aktív résztvevői arról tana-
kodtak, mit lehetne és kellene csinálni
a szovjet beavatkozás utáni helyzetben.
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110 MOL XX-5-h T Nb. 22/1959/7 2. d. VII.

k. Tárgyalási jegyzőkönyv, 131– 145. (En-

nek a félnapos tárgyalásnak külön ügy-

számot adtak: 24/1959/4, de ezt a számot
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Ott volt az 1956 végén Beck András szobrászművész lakásán tartott összejö-
vetelen, ahol azonban Kende Péteren, Molnár Miklóson, Ádám Györgyön kí-
vül még olyan, később az akolba visszatért revizionista szimpatizánsok is részt
vettek, mint Markos György és Jóború Magda. Ott volt 1957 elején egy má-
sik, szűkebb körű megbeszélésen is, ahol néhányan az elvben már 1956 no -
vemberében Gimes Miklós által megalakított Magyar Demokratikus Függet-
lenségi Mozgalom (MDFM) programtervezetének elkészítését javasolták.
A józan és racionális Széll Jenő azonban nem helyeselte az illegális szervezke-
dést (ezt még az államvédelem által később összehordott terhelő anyagban is
elismerték), hanem egy közös elméleti álláspont kidolgozását tartotta szüksé-
gesnek, s állítólag „tanulókörök” létrehozását javasolta. Ezen a szón azután a
perben a vád képviselői sokat lovagoltak, hiszen ezt már szervezkedésnek le-
hetett nevezni, de Széll tagadta, hogy egyáltalán kiejtette a száján a tanulókör
szót; a végén ezt a vádpontot az ítélet indokolásából el is hagyták.

Egyáltalán: a vádirat, majd az ítéletindokolás is alig tudott mást a szemé-
re vetni, mint hogy részt vett ezeken a megbeszéléseken, majd 1957 folyamán
Mérei lakásán időnként harmad-, negyed- vagy ötödmagával (Ádám György -
gyel, Justus Pállal és Fekete Sándorral) olyan összejöveteleken, amelyeken lé-
nyegében csak információkat cseréltek és politikai diskurzusokat folytattak.
Igaz, hogy – miként aztán Vida Ferenc az ítélet indokolásában megállapítot-
ta – „az információk kicserélésében messze a legnagyobb aktivitást Széll Je -
nő V. rendű vádlott fejtette ki”.111 (Persze, mert neki voltak a legjobb érte-
sülései.)

E beszélgetéseken kívül csak azt a vádat tudták ellene felhozni, hogy tudott
a többiek „illegális tevékenységéről”: a Hungaricusról, a programtervezet ké-
szítéséről, a segélyezésről, és jelen volt a Kendének küldött üzenet megtár-
gyalásakor, sőt a készülő perekre vonatkozó információkat éppen ő adta.

Széll „bűncselekményeiről” a belügyesek természetesen már régóta tudtak
az 1957-ben és 1958 első felében lefolytatott vizsgálatokból, kihallgatásokból,
de mégis csak az utolsó pillanatban sikerült őt a markukba kaparintaniuk (úgy
látszik, Széll letartóztatásához nehezen adta hozzájárulását a Politikai Bizott-
ság). Régi, illegális kommunista volt, szeretetre méltó, jó humorú, művelt, se-
gítőkész ember, akit sokan szerettek. Igaz, a pártvezetés már korábban is ne-
heztelt rá, mert nem lépett be az MSZMP-be; ezzel az indokkal váltották le
1957 áprilisában a Népművészeti Intézet igazgatói állásából (ahol nagyon nép-
szerű volt), s helyezték át könyvtáros-
nak az Országos Széchényi Könyvtár-
ba.112 Ekkor még nem került a meg-
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büntetendő revizionisták listájára. Végül azonban, 1959 februárjában mégis-
csak kiadták az állambiztonságnak. Az ellene folytatott rövid vizsgálatot, mint
erről már szó volt, maga Gerő Tamás őrnagy, a Mérei-ügy vizsgálatának ve-
zetője végezte: három kihallgatás és két szembesítés után – amelyek során
Széll mindvégig tagadta, hogy ő illegális szervezkedésben vett volna részt – a
BM-ben összecsapták a mindössze négy ritkán gépelt oldalra rúgó, március
18-ra keltezett vádiratot. Ugyanezen a napon ejtették meg a kötelező ügyészi
kihallgatást. Ez az ő esetében is rövid, formális volt. Széll – a többiekkel el-
lentétben – nem ismerte el bűnösségét.

A TÁRGYALÁS ÉS AZ ÍTÉLET

A bírósági eljárás szinte pontosan úgy folyt le, ahogy az államvédelmisek a
vizsgálat végeztével maguk közt megtervezték. A Legfelsőbb Bíróság Népbí-
rósági Tanácsát ugyanaz a Vida Ferenc elnökölte, aki a „revizionista perek”
specialistájának számított, és aki ugyanebben a teremben 1958. június 15-én
kimondta a halálos ítéleteket, illetve a súlyos börtönbüntetéseket Nagy Imre
és társai ellen (Szilágyi József ellen már április 22-én), ezt megelőzően, illetve
követően pedig Déry Tibor és társai, Lőcsei Pál, Ádám György és társai, Kar-
dos László és társai ellen.

Az úgynevezett népi ülnökök vagy népbírák is részben ugyanazok voltak,
mint az előző, 1958. évi perekben: Sulyán György, Fehér Kálmán, továbbá
Sánta Istvánné és Maróti Károly. A legfőbb ügyészt Béres Miklós képviselte.

Március 24-én tehát összeült a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa,
és az elnök megnyitotta a tárgyalási színjátékot. Méltán nevezhető ez szín-
játéknak: Vida úgy tett, mintha a bírósági eljárást teljesen a maga elhatáro-
zása és belátása szerint folytatná le, mintha a tárgyaláson valóban az igazság
kiderítése lenne a célja (ahogy többször is hangoztatta), mintha teljesen tár-
gyilagos megítélésre törekedne, s nem előre megírt forgatókönyv szerint jár-
na el.

A tárgyalás megkezdésekor az ügyészség képviselője egy céduláról felol-
vasta indítványát a magnetofon-felvételre és a tárgyalás nyilvánosságára, „a
tárgyalóterem befogadóképessége szerint”. Ezután „a népbírósági tanács zárt
tanácskozásban meghozta, majd a tanács elnöke kihirdette” azt a végzést,
amely szerint – meglepő módon – elfogadták az ügyészi indítványt. A tárgya-
lásról végül is 43 tekercsnyi magnófelvétel készült (ezeknek azonban nyomuk
veszett). És a nyilvánosság is megvalósult: a BM – a már ismertetett nevelési
és propagandacélokból – egy tucat, általa lojálisnak minősített értelmiségit
meghívott a tárgyalásra. Ezzel – mint ezt le is írták – azt akarták elérni, hogy
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a különböző értelmiségi munkahelyekről odahívott emberek szétvigyék a hírt:
mennyire helytelenítik, és mennyire megbánták cselekedeteiket a vádlottak.

A meghívottak névsora a következő volt:
Szecsődi László, az MSZMP Központi Bizottsága (KB) tudományos és

kulturális osztályának helyettes vezetője; Molnár János, a budapesti pártbi-
zottság tudományos és kulturális osztályáról; Fekete Károly, az MSZMP V.
kerületi pártbizottságának titkára; Csáki Ernő, az MSZMP belügyminiszté-
riumi pártbizottságának titkára; Kardos Lajos, az ELTE pszichológiai tan-
székének professzora; Simon Ferenc, a KSH párttitkára; Péter Ernő, a Peda-
gógus Szakszervezet főtitkára; Héra Zoltán, a Népszabadság újságírója; Bognár
Károly az MTI-től; Pamlényi Ervin, az MTA Történettudományi Intézet tu-
dományos munkatársa; Péteri István, az MSZMP KB adminisztratív osztályá-
nak helyettes vezetője; Zentai János, a Rádió párttitkára.

Ebbe a nagy „nyilvánosságba” tehát csak alig két-három valódi civil értel-
miségi fért be (Kardos Lajos, Péter Ernő meg Pamlényi Ervin, akik persze,
érthető módon, begyulladva hallgatták végig a tárgyalást).

És ami valóban először fordult elő az ilyen perek tárgyalásán: meglepetés-
szerűen beengedték a házastársakat is, akiknek a tárgyalás első napján a védő-
ügyvédek kézbesítették a belépési engedélyeket. Nyilván nevelő célzata volt
ennek az engedménynek is (a korábbi perekben a feleségeknek még azt sem
mondhatták meg a védőügyvédek, mikor kezdődik a tárgyalás).

Vidáról nagyon sok rosszat el lehet mondani, azt azonban nem állíthatjuk,
hogy lusta lett volna a proletárdiktatúra, a szovjet rendszer és a Kádár-rezsim
ellenségeinek üldözésében. A Mérei Ferenc és társai elleni bűnügy tárgyalási
jegyzőkönyvéből és az ítélet indokolásából úgy tűnik, végigolvasta a BM vizs-
gálati osztálya által megküldött hatkötetnyi vizsgálati anyagot, amely a kihall-
gatási jegyzőkönyveket, az önvallomásokat, a tanúvallomásokat, a szakértői je-
lentéseket és az úgynevezett tárgyi bizonyítékokat tartalmazta.

Vida a tárgyalás első három napját a vádlottak meg- és kihallgatására,
szembesítésére fordította. Az egyébként messze nem szó szerinti tárgyalási
jegyzőkönyv a március 24-i, 25-i és 26-i tárgyalási napon elhangzottakat 86
sűrűn gépelt oldalon rögzíti (az egész tárgyalási jegyzőkönyv 133 oldalt tesz
ki). A tanácselnök ezt a sok-sok órát a személyi adatok ismertetése és a vád-
lottak egyenkénti meghallgatása után jelentéktelen részletkérdések tisztázásá-
ra fordította: mely alkalommal kik voltak jelen valamilyen találkozáson, mikor
adott át valaki egy iratot valakinek, ki mit mondott valamikor, valakinek egy
eseményről és így tovább. Ha valamelyik vádlott másképp emlékezett egy do-
logra, és ragaszkodott a maga verziójához, akkor Vida leszögezte: a szembesí-
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tés eredménytelen volt, amikor pedig az illető ráhagyta a másikra, hogy az em-
lékezett jól, eredményesnek nyilvánította a szembesítést. De órák hosszat kizá-
rólag olyan részleteket akart tisztázni, amelyeknek akkor sem lett volna jelen-
tőségük, ha a végeredmény nincs eleve megszabva. Mindenesetre Vida ezzel
is azt akarta demonstrálni, mennyire fontos számára az „igazság kiderítése”, s
milyen „pártatlanul” igyekszik figyelembe venni a tényeket.

Március 27-én és 28-án került sor az úgynevezett bizonyítás felvételére,
vagyis a tanúk kihallgatására, az írásszakértő, a nyomdagépszakértő és – Mérei
egészségi állapotára vonatkozólag – két orvos szakértő meghallgatására (a
szakértői költséget, 50 forintot Méreinek kellett megfizetnie). A két megbíz-
ható orvos (dr. Bencze László őrnagy, BM intézeti vezető főorvos és dr. Faber
Viktor igazságügyi orvos szakértő113) nagyon rossznak találta Mérei egészsé-
gi állapotát, és a szakvéleményben leírta, hogy „fizikai munkára alkalmatlan”.
A bíróság azonban ezt a véleményt nem küldte tovább a büntetőintézetbe, ami
később, a sátoraljaújhelyi börtönben – ahová a váci éhségsztrájkban való rész-
vétele miatt szállították át – majdnem Mérei életébe került. 

A tárgyaláson összesen tizenkilenc tanút hallgattak ki. A tanúnak behívott
Pál Magda, aki Fekete Sándor iratait beszolgáltatta a belügynek, nem jelent
meg, s kihallgatásától a bíróság el is tekintett: nyilvánvalóan nem akarták le-
buktatni, hiszen Fekete és a többi vádlott akkor még nem ismerte valódi sze-
repét. A tanúk között négy elítélt és öt olyan őrizetes volt, akit ebben az ügy-
ben tartóztattak le, de csak a második csoportban akartak bíróság elé állítani.
A tíz szabadlábon lévő tanú között nyolc olyan volt, akit az ügyben való vala-
melyes érintettsége miatt többé-kevésbé súlyosan megfenyegettek vagy fi-
gyelmeztettek. A védőügyvédek által behívni kért mentőtanúk közül csak ket-
tőt hallgattak meg: Sőtér Istvánt, az MTA Irodalomtudományi Intézetének
igazgatóját és Lami Istvánt, a Népművészeti Intézet párttitkárát, akik Fekete
Sándor, illetve Széll Jenő védelmére igyekeztek előadni néhány dolgot. Vida
azonban ezeket a tanúvallomásokat azzal söpörte le, hogy amúgy sem enyhí-
tenek a vádlottak bűnösségén.

A vád koronatanújának Ádám Györ-
gyöt tekintették, aki akkor már élet-
fogytiglani börtönbüntetését töltötte,
de most perújrafelvétellel fenyegették;
az ő helyzetében ez már csak halálos
ítéletet jelenthetett volna. Így aztán
Ádámot olyan tanúvallomásra bírták,
amely az illegális szervezkedés folya-
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matosságát – és ezáltal a fő koncepciós elemet – támasztotta alá. Akadtak olyan
tanúk is – többek közt a szintén életfogytiglani börtönre ítélt Bibó István és
Göncz Árpád –, akik nem a vád által sugalmazott módon vallottak. „A rabru-
hás Bibó, akit jó fél évvel korábban ítéltek életfogytiglani börtönre, egyszerűen
lesöpörte ezt a koncepciós beállítást [mármint azt, hogy beszélgetésük Hoff -
manné lakásán koalíciós tárgyalás lett volna], mégpedig olyan hűvös elegan-
ciával, mintha egyetemi előadást vagy akadémiai székfoglalót tartana” – írta
erről Litván György három évtizeddel később.114 A tanúkihallgatások után a
tanácselnök ismertette az úgynevezett tárgyi bizonyítékokat: a vád tárgyává
tett különböző kiadványokat, kéziratokat, újságcikkeket. Fekete zsebenciklo-
pédiájának felolvasását azonban sietve félbeszakította, miután azt tapasztalta,
hogy a szellemesen megírt szatírát hallgatva a jelenlévők alig tudják visszafoj-
tani nevetésüket.

A védelem bizonyítás-kiegészítési kérelmeinek nagy részét a bíróság ugyan-
ezen a napon elutasította, majd a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvání-
totta.

A hétvégi szünet után 31-én folytatódott a tárgyalás, az ügyész perbeszé-
dével,115 a védőügyvédek beszédeivel és a vádlottak utolsó szó jogán elmon-
dott szavaival. Ez a tárgyalási nap ugyanúgy színjáték volt, mint a többi, ahol
mindenki eljátszotta a reá kiosztott szerepet. A védőügyvédek ugyanúgy tud-
ták, mint a Legfőbb Ügyészség képviselője, hogy nincs jelentősége annak, mit
mondanak védőbeszéd, illetve vádbeszéd címén. A vádlottak is valamennyien
eleget tettek az előírásnak: beismerték bűneiket és bűnösségüket, mert ez volt
a bizonyítási eljárás legfőbb követelménye. Az utolsó pillanatban már Széll
Jenő is ezt tette. 1981-ben, a későbbi Oral History Archívum számára mag-
netofonszalagra felvett visszaemlékezéseiben elmondta, hogy a tárgyalás szü-
netében a saját védőjén kívül a többi védőügyvéd is – főleg a BM berkeiben na-
gyon jártas Révai Tibor – igyekezett rávenni őt bűnössége beismerésére, mert
ellenkező esetben kétszeres büntetést kaphat. Mint Széll megállapította, úgy
látszik, mégis elkésett a dologgal, mert
így is rásózták az öt évet, holott erede-
tileg állítólag csak két és fél évre akar-
ták ítélni.

A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági
Tanácsa 1959. április 1-jén hirdette ki
az ítéleteket: Mérei tíz, Fekete kilenc,
Litván hat, Hegedűs két, Széll öt év
börtönt kapott, megfelelő vagyonel-
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kobzással és „egyes jogok gyakorlásától” való meghatározott idejű eltiltás-
sal.

Az ítéletnek a büntetések mértékét meghatározó két és fél oldalas szövegét
(ügyszáma 22/1959/7) hivatalosan közzétették. A teljes szöveget, amely a 37
oldalas indoklást is tartalmazza, szigorúan titkos minősítéssel más számon
(22/1959/8) irattározták, s a rendszerváltás előtt teljesen titkosan kezelték.
Még hivatalos szerveknek (például a váci börtönigazgatóságnak) sem adtak be-
lőle kivonatot. 

Vajon kinek a kedvéért erőlködött Vida a hosszú, aprólékos, kicsavart lo-
gikájú indokolás megfogalmazásával? A pártközpontnak és a politikai rendőr-
ségnek akart megfelelni? Nem tudhatjuk, mint ahogy már az sem állapítható
meg, egyáltalán ki olvasta el akkor ezt a szöveget. A vádlottak biztosan nem,
legfeljebb harminc évvel később juthattak hozzá. Litván Györgynek 1989
utolsó napjaiban küldte el a Legfelsőbb Bíróság az ítélet teljes szövegét, miu-
tán az 1989. évi XXXVI. törvény értelmében az 1959. április 1-jén hozott íté-
letet semmisnek nyilvánították. Litvánt ekkor a Méreire vonatkozó ítélet in-
doklása egy újságcikk megírására késztette. Vida ugyanis azt fejtette ki, hogy
Mérei súlyos szívbetegségét a vádlott „rendkívüli konoksága miatt” – amellyel
nézeteihez egész életében ragaszkodott – nem lehetett enyhítő körülményként
figyelembe venni. Litván a Magyar Hírlap 1990. január 6-i számában azt írta,
hogy az indoklás „hajmeresztő állításai bővebb ismertetést és elemzést is ér-
demelnének”,116 de ez aztán elmaradt. Pedig valóban érdemesnek látszik ez-
zel a „szigorúan titkos” irattal foglalkozni, akár a konkrét ügy kapcsán, akár
mint az igazságszolgáltatás hazai történetének egyik figyelemre méltó doku-
mentumával.

Vida Ferenc az indokolás első részében a vádlottak 1956. november 4-e előt-
ti, a forradalom (a szövegben persze: ellenforradalom) előkészítésében és ma-
gában a forradalomban játszott szerepét taglalta. Erre vonatkozó megállapí-
tásait úgy vezette be, hogy „bűnösségük körébe be nem vont 1956. november
4-e előtti magatartásukat” fogja ismertetni. Az indoklás utolsó, a bűncselek-
mények minősítésével foglalkozó részében azt írta erről, hogy a vádlottak
november 4-e előtti bűnös tevékenységét a bíróság „csupán súlyosító körül-
ményként értékelte, de a vádlottak bűnösségi köréből kirekesztette, mert e
vonatkozásban bűnös magatartásuk a bűnüldözésre hívatott állami szervek
előtt huzamos idő óta ismert volt”. 

A „bűnösségük körébe bevont” november 4. utáni szervezkedést Vida
hosszan, részletesen ismertette, idő-
rendben és külön-külön az egyes vád-
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lottak vonatkozásában is, minden lényegtelen találkozásnak, beszélgetésnek és
mondatnak óriási jelentőséget tulajdonítva. Ez persze szükséges volt ahhoz,
hogy a szervezkedést minél veszélyesebbnek tüntesse fel. 

Az indokolásnak ebben a részében érdekes megállapítások olvashatók. Vida
mindjárt az elején szemrehányóan szögezte le, hogy „a Nagy Imre-féle szer-
vezkedés híveinek többsége nem látta meg célkitűzéseinek csődjét sem a nyílt
fasiszta erőknek 1956. október 23-a és november 4-e közötti felülkerekedésé-
ben”, sem abban, hogy ezt „csupán a szovjet hadsereg segítségével” tudták
megállítani. Sőt ezek az elemek azt remélték, hogy „a nyílt erőszak alkalma-
zása” (Vida nevezte így a szovjet beavatkozást!) elszigeteli „a tömeg bázisától”
a proletárdiktatúra híveit, „és nekik – ellenfeleik kiestével – nevető harmadik-
ként ölükbe hullik a hatalom”. „Ennek az elképzelésnek megfelelően novem-
ber 4-e után azt tartották fő feladatuknak, hogy – a majdani hatalom átvétel-
re felkészülendő – erőiket összefogják.” Itt tehát már nincs szó az államrend
erőszakos megdöntésének szándékáról, ami pedig a vádirat egyik hangsúlyos
állítása volt. 

Vida további érdekes közlése, hogy 1956 végén „nemcsak a vádlottak, ha-
nem a legkülönbözőbb revizionista és revizionistákkal szimpatizáló személyi-
ségek részben alkalmi megbeszéléseken, részben állandóbb jellegű csoporto-
sulásokban vitatták meg az általuk kívánatosnak tartott szervezeti formákat”.
„Minthogy ezen szövetkezések nem minden résztvevőjét vonta Népköztársasá-
gunk büntetőjogilag felelősségre”, a továbbiakban csak annyiban rögzíti ezeket
a bíróság, „amennyiben a vádlottak tevékenységének köre azokat érintette”.

Ezek után Vida hosszan tárgyalta a vizsgálat folyamán és a vádiratban már
az unalomig ismertetett novemberi – a maguk idejében illegálisnak még nem
is nevezhető – összejöveteleket (a még be nem tiltott Petőfi Kör vezetőségi
ülését, a Hess András téri diákgyűlést, az újságíró-szövetség gyűlését), majd a
különböző lakásokon különböző résztvevőkkel novemberben folytatott ad hoc
jellegű megbeszéléseket, a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom
megalakulását (erősen hangsúlyozva itt Gimes Miklós szerepét). 

Ezzel párhuzamosan kerített sort a sokszorosító tevékenységre: az Október
Huszonharmadika különszámaira, majd a Hungaricusra. E tevékenységben szin-
tén kiemelte az „azóta kivégzett Gimes Miklós” és a „disszidált Kende Péter”
kezdeményező fellépését, de a bűnök fő súlya Litván Györgyöt és Fekete
Sándort terhelte. Vida ezután hosszan ismertette a Kántás László által elrej-
tett, soha fel nem használt (valójában használhatatlan) két sokszorosítógép tör-
ténetét. Ez is Mérei Ferenc bűnlajstromát növelte – de az ellopás itt már nem
Mérei utasítására, csak tudtával történt. Ugyanakkor az ítéletindoklás egy szót
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sem vesztegetett annak a gépnek az eredetére, amelyen a sokszorosítás tény-
legesen történt – azaz a Krassó György letartóztatásakor meg nem talált, s
Lipták Tamás közvetítésével Litván Györgyhöz került sokszorosítógépére.
Mintha annyira természetes lett volna, hogy Krassó György sokszorosítógép-
pel rendelkezik. A gép eredetét pedig azért nem firtatták sem a vizsgálat, sem
a bírósági eljárás folyamán, mert azt Krassóhoz 1956. november 5-én – mint
már szó volt róla – az ügyben fontos szerepet játszó ügynök, „Hamvas Judit”
vitte, akit viszont nem akartak lebuktatni.

Hosszú-hosszú oldalakon foglalkozott Vida a szervezkedésre tett további
kísérletekkel – ki kivel, hol és mikor mit beszélt, milyen meg nem valósult ter-
vek merültek fel, milyen hamvukba holt próbálkozások voltak a „koalíciós kap-
csolatok” felvételére –, majd áttért a legsúlyosabb tényként előadott „köz-
pont”, „központi mag” létrejöttére. Ez abból állt, hogy Ádám György kezde-
ményezésére Széll Jenő és Justus Pál időnként (két–öt hetenként) ellátogatott
Méreihez, majd az összejövetelekre Fekete Sándort is meghívták. Azt maga
Vida Ferenc is elismerte, hogy ennek az állítólagos „együttesnek” – Ádám
György szavait idézve – csak „a pártellenzék roncsainak összefogása” volt a
célja, hogy az összejöveteleken senki sem elnökölt, nem fogadtak el napiren -
det, nem hoztak határozatokat, és egyetértettek abban, hogy „a központ ülé-
sein nem szervezési jellegű feladatokat kell ellátniuk, hanem elsősorban az
»információk« kicserélése és megvitatása a feladat”. Mégis ezek az összejöve-
telek – amelyeket visszaemlékezéseiben Széll Jenő közönséges „smúzolásnak”,
vagy másutt „kávézgató fecsegésnek” nevezett – valósították meg az illegális
szervezkedés tényállását. Fekete Sándor egyik önostorozó vallomásában azt
mondta, hogy azért nevezhetők ezek az összejövetelek illegálisnak, mert ha a
politikai rendőrség jelen lett volna, másképpen beszéltek volna. Ezt az elmés
meghatározást azután a tárgyaláson Mérei is megismételte. 

A „központ” megbeszéléseivel kapcsolatban még egy figyelemre méltó
mondat található Vida szövegében, zárójelbe téve: „/:Bár a perben számos adat
merült fel arra, hogy az együttes ülésein Jusztusz Pál is résztvett, nem merült
fel elegendő bizonyíték arra, hogy nevezett is tagja volt.:/” (Justust ugyanis,
mint láttuk, a Politikai Bizottság engedélyének hiányában nem állíthatták bí-
róság elé.)

Miután a vizsgálati osztály által feltálalt bizonyító anyagban, amelyet a bí-
ró végigolvasott, a legnagyobb erőlködéssel sem lehetett bizonyítékot találni
arra, hogy a vádlottak a kormány erőszakos megdöntésére törekedtek volna,
Vida a rá jellemző nyakatekert módon igyekezett megmagyarázni, hogy a
szervezkedők végül miért folyamodtak „a roncsok összeeszkábálásának” az
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előzőhöz képest mérsékeltebb formájához. Szerinte azért, mert az országban
a konszolidáció gyorsan folyt, és így „azon reményeik dugába dőltek, hogy az
»ENSZ beavatkozása« folytán vagy más erőszakos úton eltávolítsák helyéről
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt”. Mindez viszonylagos passzivitásra
késztette az együttes tagjait. Vida elismerte, hogy 1957 februárjában Litván
György működésképtelenné tette a Hoffmann Tiborné lakásán elhelyezett
sokszorosítógépet, amelyet aztán elrejtettek, és később a Dunába dobtak.
A súlypont tehát az információk kicserélésére került. Tovább folyt azonban a
másik veszélyes államellenes tevékenység: a pénzgyűjtés a letartóztatottak csa-
ládtagjai számára, aminek a politikai rendőrség és a bíróság szerint egyetlen
célja „a szolidaritás szervezése” volt.

Az indoklás végül kitért a „központnak” az ideológiai befolyásolás terén ki-
fejtett tevékenységére, amely Vida megállapítása szerint „a Hungaricus I. ter-
jesztésében merült ki” (a bíró itt eltért a vádirat állításaitól, amelyek szerint a
vádlottak óriási, kártékony ideológiai hatást fejtettek ki). Következett Fekete
Sándor Hungaricusának, majd a tanulmányról külföldön megjelent cikkeknek,
azután Fekete Sándor egyéb írásainak taglalása – a Hungaricus kéziratban ma-
radt második részéé és röviden a zsebenciklopédiáé. Vida itt szörnyülködve
idézett a Hungaricusból különböző, számára felháborító részleteket.

„Az ideológiai befolyásolás során még azt az eredeti elképzelésüket sem va-
lósították meg, hogy »tanulókörökben« folytassák, hanem ismerőseik köré-
ben a Hungaricus I.-et terjesztették”, amelyből mintegy 50 példány forgott
közkézen. S bár „a bíróság nem tartotta feladatának annak felderítését”, kitől
kihez jutott el az írásmű, az indokolásban Vida mégis megnevezett néhány
szabadlábon lévő személyt is – Szalai Sándort, Kun Miklós orvost, Kiss
Árpádot, Fábri Ervint, Csanádi Györgynét, Pataki Ferencet. Itt kerített sort
arra a vádra is, amely a Hoffmann Tiborné lakásán Bibóval és Gönczcel tör-
tént találkozóval volt kapcsolatos. Erről azt állította, hogy Fekete és Litván
azért juttatta el a Hungaricust Bibó Istvánhoz és Göncz Árpádhoz, mert így
tettek még egy kísérletet „a koalíciós kapcsolatok felelevenítésére, a polgári
demokratikus elemekkel való egyesülésre és befolyásuk ily irányú kiterjeszté-
sére”. A vádirattal ellentétben viszont azt állapította meg, hogy ez a kísérletük
sem vezetett eredményre; a vizsgálati osztály állításaival és Fekete Sándor val-
lomásával szemben tehát elfogadta azt, amit Bibó és Göncz tanúkihallgatása
és Litván György, valamint a későbbi perben elítélt, itt viszont tanúként elő-
vezetett HoffmannTiborné vallomása tartalmazott – vagyis hogy nem volt szó
további kapcsolatokról és koalícióról.
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A bűnlajstrom a Hungaricus külföldre küldésével, majd a Nemes Lívia által
szóban közvetített, Kende Péternek szóló üzenettel folytatódott, itt is a leg-
nagyobb aprólékossággal ismertetve a történéseket meg a Vida által implikált
szándékokat. Felemlegette a bíró az 1957 szilveszterén Hanák Péter lakásán,
szűk baráti körben történteket is: Fekete és Litván ugyanis ekkor dramatizál-
va előadták a zsebenciklopédia egyik fejezetét (amelyben a szereplők szibériai
rabságukban beszélgetve elevenítik fel 1957-es emlékeiket), anélkül azonban,
hogy a mulatságon jelenlévők tudták volna, honnan való a szöveg.117

Végeredményben Vida az indokolásban elismerte, hogy 1958 nyarától, „a
Nagy Imre-perről kiadott sajtókommüniké megjelenésétől” (ilyen sunyi mó-
don utalt az általa hozott ítéletekre és az egész civilizált világot felháborító ki-
végzésekre!) a vádlottak „hallgatólagosan felfüggesztették” működésüket.

Befejezésül részletesen indokolta a bűncselekmények jogi minősítését. Ez
a csaknem nyolc sűrűn gépelt oldalra rúgó, zavaros, magyartalanul, sőt he-
lyenként érthetetlenül fogalmazott szöveg sűrítve jellemzi az egész bírósági
eljárás színvonalát. Az „elemzés” kiindulópontja: a vádlottak szándéka az volt,
hogy „Nagy Imre és társainak általuk ismert 1956. november 4-e előtt műkö-
dő szervezkedését az új körülmények között új módszerek, formák, keretek al-
kalmazásával, de változatlan tartalommal hozzák létre”. Tevékenységükben
„a volt pártellenzék roncsainak összetartása nem jelent kitérést ennek állam-
ellenes tartalmát illetően (proletárdiktatúraellenesség)”. 

Az első- és másodrendű vádlott esetében a BHÖ 1. pont (1) bekezdés sze-
rinti, a harmad-, negyed- és ötödrendű vádlott esetében a BHÖ 1. pont (2) be-
kezdés szerinti minősítést az indokolta, hogy „bűnös tevékenységük […] bün-
tetőjogi megítélés, minősítés szempontjából nem bontható egyes részeire […],
hanem a maga egészében az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés-
ben kifejtett vezetői tevékenységként, illetve tevékeny részvételként volt érté-
kelendő, s ez határozza meg ennek a szervezkedésnek jellegét, társadalomve-
szélyességét is”.

Mérei esetében Vida azzal indokolta az 1/(1) szerinti minősítést, hogy te-
vékenysége a szervezkedés egészére meghatározó jellegű volt. „Ha nem is őtő-
le indult ki a segélygyűjtés gondolata, ő adta meg annak politikai tartalmát
(szolidaritás-szervezés), az 1957. októberi üzenetkiküldésben társainak kifeje-
zett kívánságát politikai tetté ő formálta.” Fekete Sándor a Hungaricus megí-

rásával „az egész szervezkedés világné-
zetét (ideológiáját) összegezte, de prog-
 ramját is meghatározta”. A harmad- és
ötödrendű vádlott esetében Vida azt
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tartotta szükségesnek megmagyarázni, miért nem sorolta őket a szervezkedés
vezetőinek kategóriájába.

Az indoklás egyik nyakatekert részlete az a bekezdés, amelyben a népbíró-
sági tanács elnöke megindokolta, miért nem tartották fenn a BHÖ 35. pontja
szerinti hazaárulás vádját. „Az állandó bírói gyakorlat szerint ugyanis figye-
lembe véve a második világháború után kialakult nemzetközi helyzetet”, nem-
csak a fegyveres támadás valósítja meg az „ellenséges cselekmény” fogalmát,
hanem a hidegháborúra jellemző ellenséges propaganda is. Hogy a vádlottak
elkövették-e a hazaárulást, „azon dőlt el, hogy nevezetteket [Fejtő Ferencet és
Kende Pétert, akikkel Fekete és Mérei kapcsolatba lépett] olyan külföldi szer-
vezet megbízottjainak kell-e tekinteni, mellyel szövetkezés /:érintkezésbe bo-
csátkozás:/ megvalósítja a hazaárulás bűntettét”. És most következett a zava-
ros fejtegetés, hogy a vádlottak tettét miért nem lehetett hazaárulásnak tekin-
teni. „A perben felmerült adatok és a bíróság más ügyekből [azaz a Nagy
Imre-perből és más ötvenhatos perekből] szerzett hivatalos tudomása szerint
az a szervezkedés, melynek 1956. november 4-e utáni fenntartására töreked-
tek a vádlottak, ugyan nemzetközi áramlat része /:ahogy Nagy Imre egyik »al-
vezére« a tárgyalásán dagályosan kifejezte, a »sztalinizmus« – valójában a pro-
letárdiktatúra »elleni nemzetközi harc magyar hadosztálya«:/, de e tény annak
bírói bizonyossággal való megállapíthatására, hogy az »külföldi szervezet«-
ként értékelhető, nem volt elégséges”,
ezért a bíróság mellőzte a hazaárulás
tényállás megállapítását, „viszont szer-
vezkedésük jellegét, társadalomveszé-
lyességét ez a tartalmában hazaáruló
magatartásuk döntően meghatározta”.
Tehát: Vida szerint nem hazaárulás, de
tartalmában hazaárulás.

Meg kell itt állnunk Vida szinte ért-
hetetlen beszúrásánál „Nagy Imre
egyik alvezérének” szavairól. A bíróság
elnökén és azokon az ülnökökön kívül,
akik a Nagy Imre és társai elleni per-
ben is bíráskodtak, senki sem tudhatta,
hogy ebben a mondatban Vida az álta-
la 1958 áprilisában elkülönített perben
halálra ítélt és azonnal kivégzett Szilá-
gyi Józsefet idézte.118 Ez az ide egyál-
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118 De még ezt sem tudta pontosan idézni.

Szilágyi tárgyalásán Vida kérdése –

amely itt a vádlott legfőbb ügyészi ki-

hallgatásán elhangzott egyik mondatára

utalt vissza – így szólt: Ön „a fegy ver -

barátjait úgy szokta nevezni, hogy a

sztálinizmus elleni nemzetközi front

magyar katonái, ugye?” Szilágyi válasza:

„Hát, hogyha nagyon dagályosan feje-

zem ki magam, akkor így szoktam.” A

vádlott szavaiban tehát volt egy kis öni-

rónia, míg Vida 1959 áprilisában meg-

bélyegzésnek szánta a gúnyosan és

pontatlanul idézett mondatot. Szilágyi

szavait lásd Hanák – Szabó (2008), az

1958. április 16-i tárgyalás jegyzőköny-

ve. 
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talán nem illő, gúnyos hangú beszúrás mindennél jobban mutatja Vida végte-
len cinizmusát és nyilván önmaga előtt is titkolt rettegését az általa meggyil-
koltatott tiszta hős alakjától. Talán csak a mélylélektan vagy éppen a krimi-
nálpszichológia segítségével lehetne magyarázatot találni arra, milyen kény-
szer idéztette fel a vérbíróban (mint egy helyi, törpe Borisz Godunovban) egy
esztendő múltán is áldozata vádoló szavait. Hiszen 1959-ben Vida azt hihet-
te, hogy ezekről a szavakról – mint ahogy az egész per anyagáról – a legszű-
kebb vezető körökön kívül soha senki nem fog tudomást szerezni.

Az indokolás a továbbiakban újra meg újra ecsetelte a vádlottak „konok el-
vetemültségét”. Igaz, hogy tevékenységük nem irányult közvetlenül a hatalom
megragadására, de „társadalomveszélyessége” az ilyen típusú szervezkedések
közül „magasan kiemelkedik hazaárulást súroló tevékenységével” stb. stb.

A vádlottak egyenkénti minősítésével kapcsolatban ismét meg kellett in-
dokolnia, miért Mérei kapja a legsúlyosabb büntetést. Fekete esetében azt
ecsetelte, hogy őt értelmiségi elvbarátai fiatalságánál és hiúságánál fogva tud-
ták belerángatni a szervezkedésbe és „származásánál fogva cégérül felhasznál-
ni”. Széll Jenőtől nagyon rossz néven vette Vida, hogy szinte végig tagadott,
s csak az utolsó szó jogán mondott szavaiban ismerte be bűnösségét.

A Legfőbb Ügyészség képviselője természetesen egyetértett az ítélettel.
Csak azon csodálkozott egy kicsit, hogy nem Fekete kapta a leghosszabb bör-
tönbüntetést; a perbeszédben ugyanis ő fordított sorrendet javasolt. De hát
Méreinek, mint kispolgári származású értelmiséginek az akkor érvényes párt-
vonal szerint nagyobb büntetést kellett kapnia, mint a munkásszármazású, csak
megtévedt Feketének.

A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának ítélete ellen „fellebbezés-
nek helye nincs. Jogerős és végrehajtható” – írta az ítélet végére a végzést Vida
Ferenc tanácsvezető.

Mérei Ferenc és Fekete Sándor az 1963. évi úgynevezett nagy amnesztiá-
val szabadult, tehát mindketten négy és fél évet ültek. Hegedűs András 1960
nyarán, Széll Jenő és Litván György büntetésük kétharmadának letöltése után,
1962-ben léphettek ki a börtönkapun.

A Mérei Ferenc és társai bűnügy többi kilenc szereplőjét – Zsámboki
Zoltánt és társait – egy második perben, 1959. május 25-én állították bíróság
elé. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa, ugyancsak Vida Ferenc el-
nöklete alatt, ugyanolyan, a fellebbezést kizáró eljárásban június 2-án ítélte
Zsámboki Zoltánt hét, Kántás Lászlót négy és fél, Hoffmann Tibornét szin-
tén négy és fél, Kelemen Imrét két, Nemes Líviát öt, Kiss Károlyt és Németh
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Lászlót három és fél, Varga Jánost másfél, Lipták Tamást két és fél év bör-
tönre. De az ő történetük már egy másik írás tárgya lesz.

*

A Mérei Ferenc és társai-, más néven Hungaricus-ügy az ötvenhatos forrada-
lom utáni megtorlás úgynevezett revizionista „bűnügyei” közül az egyik leg-
későbbi volt. (Utána már csak néhány egyszemélyes „revizionista perre” ke-
rült sor: Erdős Péter, Földes Péter perére.) Ez ugyanúgy koncepciós ügy volt,
mint az 1956 utáni többi politikai per. Nem olyan értelemben, mint a sztálinis-
ta rendszer „virágkorában” a Szovjetunióban és a csatlós országokban, többek
közt Magyarországon lezajlott koncepciós perek, amelyek egytől egyig hazug,
kitalált vádakon alapultak, és amelyekben a legcsekélyebb bizonyítási kísérlet
nélkül ítélték halálra, végezték ki, küldték börtönökbe, lágerekbe emberek
száz- és százezreit. A Kádár-rezsimben Magyarországon történt letartóztatá-
sok, perek és ítéletek hátterében valós tények is szerepeltek, hiszen 1956-ban
valóban volt forradalom, és a forradalom leverése után tényleg volt ellenállás
a Kádár-kormánnyal szemben. Csakhogy ezek a politikai perek és ítéletek ál-
talában olyan nézeteket és cselekedeteket kriminalizáltak, amelyek jogállami
rendszerben nem lehettek volna bűncselekménynek minősíthetők, vagy min-
denesetre sokkal enyhébb megítélés alá estek volna, mint az 1956-ot követő
megtorlás során. A Mérei és társai-ügy vádlottjainak egy része 1956 végén és
1957 elején valóban írt, sokszorosított és terjesztett kormányellenes szövege-
ket, de ezt a tevékenységét kilátástalansága miatt 1957 februárjában-márciu-
sában abbahagyta. Ezután már csak néhány kéziratos példányban fennmaradt
rendszerellenes írás elkészítését, illetve elolvasását róhatták fel vádként. A kon-
cepciós jelleg itt abban érhető tetten, hogy a politikai rendőrség úgy tüntette
fel a dolgot, mintha az illegális tevékenység mindvégig, egészen a főszereplők
letartóztatásáig folyamatos lett volna. Ezért kellett a szereplők közötti minden
családi, baráti kapcsolatot illegális szervezkedésnek feltüntetni. A koncepció-
hoz tartozott az is, hogy az egymással szorosabb vagy lazább baráti, ismeret-
ségi kapcsolatban álló emberekből – mint láttuk – különböző szervezett, el-
lenforradalmár csoportokat kreáltak (Mérei csoportja, Litván csoportja, Fe-
kete csoportja – eleinte az ügyből később kihagyott Félix Pál csoportja is),
amelyek mindegyikét állítólag Mérei irányította. 

Pénzgyűjtés valóban folyt még 1958-ban is, a letartóztatottak hozzátarto-
zóinak anyagi segélyezése céljából, de az általánosan érvényesülő megfélemlí-
tés következtében egyre szűkebb keretek között. Normális körülmények közt
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a segélyezést nem is lehetett volna bűncselekménynek minősíteni. De kia-
gyaltak ezenfelül olyan vádakat is, amelyeknek semmiféle valós alapjuk nem
volt.

A Hungaricus-ügy azért is ad lehetőséget számos tanulság leszűrésére, mert az
1956 utáni megtorlás során lefolytatott sok más büntetőeljárástól eltérően itt
szinte teljesen fennmaradtak az operatív (nyomozási), a vizsgálati és a bírósá-
gi iratok, legalábbis nem mutatható ki bennük nagyobb arányú iratmegsem-
misítés (a Legfőbb Ügyészség vonatkozó iratainak töredékessége valószínűleg
a korabeli ügyviteli hanyagság következménye). Ezekből a dokumentumokból –
kiegészítve a belőlük nyerhető adatokat egykorú és későbbi irodalomból, me-
moárokból merített információkkal – szemléletesen kirajzolódnak a Kádár-
kori politikai rendőrség és igazságszolgáltatási szervek általánosan alkalmazott
módszerei, céljai, működési mechanizmusa. Különösen tanulságosak a meg-
félemlítésre, a zsarolásra, a lejáratásra és a bomlasztásra vonatkozó adatok.
A „bomlasztás” és „lejáratás” egyik legaljasabb módszere az volt, amikor elí-
téltekről vagy szabadlábon lévőkről a legfurfangosabb módszerekkel elhíresz-
telték, hogy besúgók (a tényleges besúgókat persze védték – olyannyira, hogy
sokuk beszervezési és munkadossziéját kiemelték, és valószínűleg megsemmi-
sítették). Mennyire jellemző a politikai rendőrségre, hogy ők maguk is lejára-
tásnak nevezték, ha valakiről azt terjesztették, hogy sikerült beszervezniük!119

Ezeket a módszereket az államvédelmisek nem is tartották szükségesnek lep-
lezni, sőt kérkedtek velük, és nagy sikerükként könyvelték el alkalmazásukat.
Mint Harangozó Szilveszter alosztályvezető 1960-ban írta, a Hun garicus-ügy
a II/5-e alosztály egyik legfontosabb ügye volt,120 és az államvédelem úgy ér-

tékelte, hogy elérte vele célját: a még
mindig nem kellően letört értelmiségi
ellenállás felszámolását. Az ügyben igen
aktív szerepet játszó Sán dor százados
szerint „Mérei köre, mint a Nagy Imre
csoport maradványa, a teljes dezorga-
nizálódás folyamatába került. Az ügy
bonyolításának vonala, a kihallgatottak
és őrizetesek vallomásai és annak a köz-
 tudatba kivitele erkölcsileg összezúzta
őket, egymás iránti bizalmatlanságuk
az ügyben szereplőkre fokozódik.”121

Másutt viszont – legnagyobb sajnála-
tukra – meg kellett állapítaniuk, hogy
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119 Ebben az ügyben a lejáratás nem sike-

rült például Hegedűs B. András eseté-

ben. Sikerült viszont a le nem tartózta-

tott, de Hollós által az ügyben részesnek

hitt és ezért éveken át üldözött Szalai

Sándor egyetemi tanár esetében, akire

vonatkozóan részletes lejáratási tervet

készítettek, s azt végre is hajtották. Vé-

gül elérték, hogy sokan elhiggyék róla:

ügynök lett – pedig bizonyíthatóan nem

volt az.

120 Tabajdi – Ungváry (2008) 139.

121 ÁBTL M-20130, 99– 100.
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ezekben a körökben mégsem megy olyan könnyen a bomlasztás, és a legbelső
körökbe nem tudnak bejutni. Az ötvenhatosok szolidaritása – a börtönökben
és „szabadlábon” is – még sokáig élt. 

A fennmaradt dokumentumok kétséget kizáróan mutatják, hogy a politikai
rendőrség, bár a Mérei és társai-ügyben minden jel szerint kezdeményező sze-
repet játszott, mégsem vihette véghez a dolgot saját tetszése és belátása sze-
rint, hanem ki kellett kérnie az MSZMP vezető szerveinek beleegyezését.
Mint láttuk, a letartóztatást addig nem foganatosíthatták, amíg a Politikai Bi-
zottság meg nem adta „a szükséges politikai felhatalmazást”. De a pártvezetés
menet közben is figyelemmel kísérte az ügyeket. Amikor például az MSZMP
KB adminisztratív (a belügyi szervekkel foglalkozó) osztálya megtárgyalta a
belügy 1958. október 13-i jelentését az állambiztonsági munkáról, a „Folya-
matban lévő hálózati feldolgozás alatt lévő jelentősebb ügyek” közt a „Földi,
Lengyel [Fekete, Litván] és társai” fedőnevű üggyel is foglalkozott.122

A PB az ilyen – hivatalosan büntetőpolitikainak nevezett – kérdéseket per-
sze szigorúan zárt üléseken tárgyalta, s olyan súlyos titokként kezelte, hogy
sokszor még a maga számára egyetlen példányban készített jegyzőkönyvben is
kerülte a konkrét megnevezést. Az 1958. július elsején tartott zárt ülésen ke-
rült például napirendre „Münnich elvtárs bejelentése néhány büntetőpolitikai
intézkedésről”. A határozat szerint „a PB megbízza Münnich elvtársat, hogy
az általa előterjesztett ügyben a peranyagot még egyszer vizsgálja át és a cselek-
mények természetétől függően konzultáljon az igazságügyi szervekkel. Az ellen-
forradalmi cselekményekkel kapcsolatos, most lezáruló ügyekben hozandó ítéle-
teket publikálni nem kell.”123 Az MSZMP legfelső vezető szerve tehát annyira
diszkréten kezelte saját döntő beavatkozását az igazságszolgáltatásba, hogy a
neveket még itt sem írta le. Az egyes számban szereplő „ügy” nyilvánvalóan a
„Bibó István és társai” ügy volt, a többi pedig a Nagy Imre-per után gyorsan
sorra kerülő többi revizionista per (Haraszti Sándor, Kardos László, Ádám
György, mindegyiküknél: „és társai” pere). Hogy milyen ítéleteket nem akar-
tak Kádár és társai publikálni, arról felvilágosít a jegyzőkönyvet vezető Ságvári
Ágnes az „ítéleteket” szó mellé kézzel írt beszúrása: „halálos”. Máshonnan is
tudjuk, hogy Bibót és Gönczöt halálra akarták ítélni, s ezt csak az erőteljes
nemzetközi tiltakozás akadályozta meg.

A Politikai Bizottság azonban nemcsak a bírósági szakaszban, hanem már
a BM-ben zajló vizsgálati szakaszban is
konkrétan foglalkozott ezekkel az
ügyekkel. A Mérei és társai-ügyben
több iraton is olvasható olyan rájegy-
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122 MOL 288. f. 30/2. ő. e. (1958) 43.

123 MOL 288. f. 5/85. ő. e. 7. Kiemelés –
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zés, hogy a szóban forgó jelentést „csak a Politikai Bizottság tagjai kapják”,
vagy hogy „ezekkel a javításokkal ment a PB elé”.124

Sok esetben (talán az esetek nagyobb részében) nem maradt írásos nyoma
annak, hogy a Politikai Bizottság miképpen foglalt állást a Mérei-ügyben eléje
terjesztett jelentések dolgában (valószínűleg egyetértően, hiszen a per előké-
szítése tovább haladt a BM által megszabott mederben). A PB 1959. március
17-i zárt ülésén, amelynek napirendjén ismét szerepeltek „büntetőpolitikánk
egyes kérdései”, megint konkrét intézkedést írtak elő a Mérei-ügyben. A 2.
napirendi ponttal kapcsolatos, szokás szerint rendkívül szűkszavú, Nemes
Dezső által lejegyzett határozat így szólt: „A március 23-án kezdődő ügyről
annak befejezése után a sajtóban közlemény jelenjen meg. Készíti Nezvál elv-
társ, jóváhagyja Münnich, Biszku és Nemes elvtárs.” Az ügyet tehát most is
csak ilyen titokzatos formában jelölték meg, a nevet még ebben az egyetlen
példányban gépelt iratban sem írták le. Hogy itt kikről esett szó, az csak on-
nan tudható, hogy a szöveg melletti üres helyre maga Kádár János szúrta be,
sajátkezűleg: „(Mérei-ügy)”.125

A Mérei és társai által folytatott „ellenforradalmi szervezkedés” felszámo-
lását a pártvezetés annyira fontos mozzanatnak tartotta, hogy az MSZMP
1959. november 30. és december 5. között lezajlott VII. kongresszusán Biszku
Béla belügyminiszter december 3-i hozzászólásában csaknem egy teljes nyom-
tatott oldalnyi terjedelemben foglalkozott a „Mérey– Fekete-üggyel”.

„Ez az értelmiségi csoport az ellenforradalom után aktív ellenséges tevé-
kenységet fejtett ki egy olyan illegális szervezet létrehozása érdekében, amely
soraiban egyesített volna minden revizionistát – az úgynevezett nemzeti kom-
munistákat – és a volt burzsoá pártok képviselőit.” „Ezek […] a »független,
semleges Magyarország« jelszava alatt új mozgalom indítását tervezték és kül-
földi segítséggel a népi demokratikus rendszer megdöntésére törekedtek. Két
évvel az ellenforradalmi felkelés után mindössze néhány tucat valóban ellen-
séges személyt, vagy még mindig megtévesztett embert sikerült szervezetükbe
bevonniuk.”126 Ha ez így volt, vajon miért látta a vezetés olyannyira veszé-
lyesnek ezt a szervezkedést, hogy „meg kellett tenni a szükséges intézkedéseket”
„ezen személyek aknamunkájának” megszüntetésére?!

Az államvédelem buzgalma és figyelme a „veszélyes személyek” ellenőrzés
alatt tartására a bebörtönzés alatt és
után sem lankadt. Az ítélet után is nyo-
moztak különböző ügyekben (például a
jugoszláv kapcsolatok ügyében), zárka-
hálózati személyek útján gyűjtöttek in-
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124 ÁBTL V-145288, 188.; V-145288/13,

169.

125 MOL 288. f. 5/122. ő. e. 1., 7.

126 A Magyar Szocialista… (1960) 350– 351.
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formációt a rabokról, és próbálták például felderíteni a revizionisták által a
börtönben állítólag megalakított „Október Huszonharmadika Párt” ügyét.

A szabadulás után róluk is – mint a
más ötvenhatos ügyekben elítélt és ki-
szabadult, de továbbra is veszélyesnek
minősített személyekről – úgynevezett
figyelődossziékat (F-dosszié) vezettek,
adatokat gyűjtöttek arról, hogy kikkel
járnak össze, lehallgatták telefonjukat,
lakásukat, ellenőrizték postájukat. A nyil-
 ván tartásokat időről időre felülvizs-
gálták, de később is mindig javasolták
legalább az alapnyilvántartásban meg-
tartani őket.127
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127 Az operatív dossziék folytatásaként ke-

zelt figyelődossziék ebben az ügyben

főleg Méreiről, Széllről, Zsámbokiról,

Liptákról maradtak fenn. De például Lit-

ván György kiszabadulás utáni dossziéi

(egy kivételével) eddig nem kerültek elő,

csak a „bűntársak” F-dossziéiban fordul

elő a neve különböző besúgói jelenté-

sekben. Szerepelt a neve az „Összejá -

rók” fedőnevű ügyben is, de egyelőre ez

a dosszié sincs meg.
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