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játos kultúrája erőteljes sumer hatást mutat. Hanyatlása a Kr. e. 
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60 Novák. J.: Rodové erby na Slovcnsku Kubínyiho zbierka Pecati. 

I. kötet: Kubínyiho zbierka Peíati; II. kötet: Peíovka zbierka 
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ként is megtartotta, a Szent Islván-i országfelajánlásban. Szent 
László győzelmeinek és a hozzájuk kapcsolódó egyházalapítása
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BEVEZETŐ HELYETT
A Legfelsőbb Bíróság 2006. március 6-án nyilvános ülésen 

ítéletet hozott a háborús bűntett és más bűncselekmények miatt 
hálásra ítélt és kivégzett Kristóf László ügyében.1 Az alapítéle
tek ellen Kristóf László testvére nyújtott be felülvizsgálati ké- 
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relmet a Budapesti Katonai Bíróság.2 illetve a Legfelsőbb 
Bíróság3 által megállapított bűnösség miatt. Kristófot emberek 
törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett háborús 
bűntettben, fogolyszökés bűntettében és hatósági közeg elleni 
erőszak bűntettében mondták ki bűnösnek és végezték ki.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletében Kristóf Lászlót az emberek 
törvénytelen kivégzése által elkövetett háborús bűntett miatt 
emelt vád alól felmentette, az emberek törvénytelen megkínzá- 
sa által elkövetett háborús bűntettként értékelt cselekményeket 
4 rb. hivatali hatalommal visszaélés bűntettének minősítette, s 
emiatt, valamint a fogolyszökés bűntette és hatósági közeg elle
ni erőszak bűntette miatt indított büntetőeljárást megszüntette.'*

A ítélet kihirdetése felháborodást váltott ki a közéletben 
egyes értelmiségiek és szervezetek körében, s felháborodásuk
nak mind az elektronikus, mind az írott sajtóban hangot is ad
tak. Egyesek a „fasizmus rehabilitálásának” rémlátomásáról ír
tak. Az emocionális felhangoktól sem mentes nyilatkozatok azt 
sérelmezték, hogy a felmentő rendelkezés a Ságvári Endre3 - 
halállal végződő -  elfogásában részt vett csendőmyomozót 
mentesítette az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett 
háborús bűntett terhe alól. Álláspontjuk lényege szerint, mind
azok. akik az antifasiszta Ságvári Endre hatósági elfogásában



történél! siemle

részt vettek, büntetőjogilag is bűnösök. így Kristóf László fel
mentésével valójában a „fasiszta rendszer" mellett, az antifa
siszta mozgalommal szemben foglalt állást az ítélet.

Mi az igazság ebben a kétségtelenül kusza ügyben? Azt elő
re kell bocsátani, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak egy olyan ügy
ben kellett eleget tennie jogállami igazságszolgáltatási kötele
zettségének, amelyben az alapügyben eljárt katonai tanácsok a 
tényállás felderítésére vonatkozó kötelezettségüknek sem tettek 
eleget. E helyett a tényállást a koncepciós perekben ismert mó
don konstruálták meg. másrészt -  s ez a dolog súlyosabb oldala 
-  a büntetőjogi bűnösséget nem mint a büntetőjog belső szabá
lyai szerint megállapítandó kategóriát kezelték, hanem azt egy 
előre eldöntött politikai követelménynek alávetve mondták ki.6

A felülvizsgálati eljárásban7 két kötöttsége volt az eljárt ta
nácsnak. Kötve volt a felülvizsgált ítélettel megállapított tény
álláshoz.8 valamint a megtámadott határozat meghozatala ide
jén hatályos jogszabályokhoz.9

Ez a jogszabályi helyzet azt eredményezte, hogy a Legfel
sőbb Bíróságnak egy megalapozatlan és koncepciós elemeket 
tartalmazó tényállás alapján kellett egy kardinális jogkérdést el
bírálnia. nevezetesen, hogy a vádlott bűnös volt-e a vád tárgyá
vá tett háborús bűncselekmény elkövetésében.

A  TÉNYÁLLÁS
A tényállás tekintetében a kutató vizsgálódásának azonban 

nincsenek korlátái. Ahhoz, hogy az ügyben világosan lássuk a 
történéseket, tekintsük át -  a rendelkezésre álló anyag alapján 
mit állapítottak meg tényállásként az eljárt hatóságok, s próbál
juk meg rekonstruálni -  sine ira et stúdió -  mi történt a hűvös
völgyi Nagy Béla-féle cukrászdában |ma Remiz kávéházi 1944. 
július 27-én.

A Ságvári Endre halálával kapcsolatos első hatósági vizsgá
latot és tényállás-megállapítást nem sokkal az események után 
a csendőrség végezte.10 1944. augusztus 2-án." a vizsgálat 
eredményéhez képest Cselényi Antal. Kristóf László és 
Pétervári János rendőr kitüntetésére tettek előterjesztést.

Az itt megállapított tényállás szerint az előállításával szem
ben ellenálló Ságvári Endrével Kristóf és Cselényi dulakodott, 
miközben Ságvári a „szomszéd asztalon lévő táskájából előrán
totta pisztolyát és tüzelni kezdett". Lövései Kristóf jobb comb
ját. Cselényi jobb vállát találták el. Péteri Jánost pedig hasba 
lőtte. A sebesült Cselényi -  így az előterjesztés -  a cukrászdá
ból kimenekülő Ságvári Endre után ment. aki [Cselényi] „lövé
seitől eltalálva holtan rogyott össze". Arról, hogy Ságvári lelö- 
vése pontosan hol és milyen módon történt, nem tett említést az 
előterjesztés.

Ezt követően a -  többek között -  Palotás Ferenc (1913) volt 
csendőr törzsőrmester ellen folyamatban volt büntetőeljárásban 
érintette magyar bíróság a Ságvári Endre halálával összefüggő 
történéseket 1949. november l-jén kihirdetett ítéletében.12 Az 
itt tett megállapítások azért is fontosak, mert az 1959-es ítélet
ben -  lényegüket illetően -  újból megjelentek.

A hivatkozott ítélet tényállása többek között13 megállapítot
ta: Kristóf László csendőmyomozó törzsőrmester 1944 júliusá
ban feladatul kapta Sugár György figyelését, akiről megállapí
totta. hogy a Tömpe Andor fedőnéven ismén Ságvári Endrével 
tan kapcsolatot. Követve Ságvári Endre úját, 1944. július 27-én 
behatoltak Budán, a hűvösvölgyi Nagy-féle cukrászdába. 
Ságvári Endre „menekülni igyekezett, mire nagy kavarodás

(sic!) támadt. A kavarodásban több lövés hangzott el és Ságvári 
bizonyíthatóan egy. de feltehetően több lövéstől találva a cuk
rászdában menekülés közben lerogyott. Testét egy autóba tusz
kolták. azonban rövid időn belül kiszenvedett. A gépkocsiveze
tő Szabó14 és egy Kristóf nevű nyomozó is megsebesült a kava
rodás közben, ki nem derített körülmények között; lehetséges, 
hogy amint a nyomozók össze-vissza lövöldöztek, véletlenül ta
lálták el ezeket." Megjegyezte még az ítélet: „Valóban lehet, 
hogy Cselényi adta le a halálos lövést.,.".

A másodfokon eljárt Legfelsőbb Bíróság15 a fenti tényállást, 
a Ságvári Endre elfogásával kapcsolatos megállapításokat - 
iratéi lenesség okán -  kirekesztette a tényállásból.16 A tényállás 
egyéb megállapításait elfogadta.17 Nem látta bizonyítottnak 
azonban, hogy Palotás a nyomozók között volt. amikor azok 
Ságvári elfogására megjelentek.

Az ügyben a következő lépésre csak 1958. januárjában ke
rült sor, amikor is -  az 1956-os forradalom és szabadságharc 
megtorlására indított eljárások kiegészítéseként, a hatalom 
újabb csapást akart mérni a volt csendőrökre.18

„Kommunisták és hazafiak ellen irányuló nyomozásban te
vékenyen résztvett volt csendőrök és volt horthysta detektívek 
részvettek kommunisták és hazafiak elhurcolásában, kihallgatá
sában és meggyilkolásában is"19 -  jelentette ki a nyomozást el
rendelő határozat.

Az 1949-ben jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre
ítélt Palotás Ferencet újból eljárás alá vonták, mén.... alaposan
gyanúsítható azzal, hogy 1944-ben résztvett kommunisták ül
dözésében és Ságvári Endre elvtárs meggyilkolásában."20

A nyomozás -  amelynek egyes részleteire még kitérünk -  
eredményeként a Legfőbb Ügyészség Politikai Osztálya perújí
tási indítványt terjesztett elő.21 „Ságvári Endre pisztolyt rántott 
és Kristóf László csendőmyomozóra rálőve menekülni próbált. 
Dulakodás kezdődött, melybe Palotás Ferenc is bekapcsolódott 
és Kristóf Lászlóval együtt több lövést adott le Ságvári Endré
re. aki halálos sebet kapott, néhány lépés után összeesett és kór
házba szállítás közben meghalt."

A  N Y O M O Z Á S
Milyen fontosabb adatokat tárt fel a nyomozás? A terjedel

mes nyomozati anyagnak a Ságvári Endre elfogására és halálos 
sebesülésére vonatkozó része roppant ellentmondásos. A vádlot
tak vallomásait nem számítva az egyik fontos tanú Szabados 
Lajos.22 akivel Ságvári Endre elfogásakor találkozott. Szabados 
szerint amikor a nyomozók megjelentek, őt [ti. Szabadost] meg
kötözték. Ezt látva a pincémő kérte, hogy fizessenek. Ságvári a 
kabátjába nyúlt, mintha a pénztárcáját venné elő, azonban nem 
fizetett, hanem pisztolyt rántott, és belelőtt az egyik nyomozóba. 
(Kiemelések tőlem -  K. F.) Ságvári menekülni próbált, de dula
kodtak vele, miközben lövöldözés volt. A dulakodás során 
Ságvári kiszabadította magát, egy szembe jövő „nagy testű" 
nyomozót hasba lőtt. A kapu felé menet a nyomozók lőttek rá, 
4-5 lövés érhette, „de ezek akkor közvetlenül halálos lövések 
nem lehettek”. A bejárathoz érve -  mert a nyomozók kiabáltak, 
hogy fogják meg -  egy katona és egy BESZKÁRT alkalmazott 
útját állta és felbuktatta. Bukdácsolva menekült, s már kint volt, 
amikor a nyomozók -  többek között Palotás -  a kapuból lőttek 
utána. A lövések hatására hasra vágódott, majd meghalt.

A cukrászda felszolgálónője, Fenyő Manóné23 a dulakodás
ra figyelt fel. Látta, hogy Ságvári az egyik nyomozót lábon löt-



Jós
te, majd „a kövér férfit, aki bejött, meglőtte." Dulakodás köz
ben kibújt a kabátjából, így sikerült elmenekülnie, és kikerült a 
cukrászdából. A tanú szerint Palotás Ságvári után ment, és há
tulról lelőtte. (Kiemelés tőlem -  K. F.)

Figyelmet érdemel még Bugái Mihály (1933!) szemtanú 
kihallgatása.24 Ez a tanú, aki kihallgatása idején belügyi dolgo
zó volt, 1944 júliusában még csak 11 éves volt. Vallomása sze
rint határozottan emlékszik a 14 évvel korábbi eseményekre, és 
állítja, hogy Ságvárit elölről érte a lövés. Arról is beszélt a ta
nú, hogy a lövedék Ságvári Endre hátán távozott. Vallotta azt 
is, hogy nem az utcán, hanem az épületben történt a halálos lö
vés. (Kiemelések tőlem -  K. F.)

Sugár György tanúvallomásában előadta25: Ságvári „Egy 
nyomozót leütött, egyet pedig agyonlőtt, majd kifelé rohant a 
cukrászdából. Akit leütött, az a hátába lőtt és ő az ajtóban hol
tan esett össze". Sugár hozzátette: „Szikra elvtárs elbeszélésé
ből" ismeri a történteket. (Kiemelés tőlem -  K. F.)

A szemtanúk vallomásai közötti lényeges eltéréseket sem a 
nyomozás, sem a tárgyalás során nem tisztázták a hatóságok.

A nyomozás megkísérelte tisztázni a használt fegyverek kér
dését. Az adatok itt sem egyértelműek.

Palotás -  aki helyszíni szemle útján igyekezett cáfolni, hogy 
Szabados és Fenyőné tanúk nem láthatták, hogy ő Ságvárira 
lőtt26 -  a lövöldözés után összeszedte a cukrászdában maradi 
fegyvereket. „2 pisztolyra emlékszem, de lehet, hogy 3 volt"27 
-  vallotta. Megtudjuk, hogy a csendőröknek kiskaliberű piszto
lyuk volt.28 Palotás úgy vélekedik, hogy az általa összeszedett 
pisztolyok közül egy nagyobb volt. s ez lehetett Ságvárié. 
Olyan vallomása is van. miszerint Cselényi Antalnak volt na
gyobb -  7.65 mm-es -  pisztolya.29

A nyomozati iratoknál elfekszik egy -  a történeti tényállás 
megállapításánál alapvetően fontos -  bizonyíték, a Ságvári 
Endre holttestének vizsgálatáról készített boncolási jegyző
könyv. amelyet ár. Tamáska Lóránd „rendőrboncnok"'11 ké
szített a holttest 1944. augusztus 3-ai boncolásakor.''1 A bon
colás eredményét rögzítő jegyzőkönyv tartalmára azonban 
sem a vádhatóság, sem a bíróságok nem fordítottak figyel
met. Hogy miért, arra később még visszatérünk. A vádirat 
felsorolja ugyan a bizonyítékok sorában, de érdemben nem 
értékeli.

A tényállás tisztázásához fontos tény -  a nyomozás során is 
felmerült -. hogy a lábon lőtt Kristófot még egy lövés érte a 
jobb vállán. A röntgenfelvételen látható lövedéket 1959. ápri
lis 23-án operálták ki a rabkórházban Kristóf vállából. A fegy
verszakértő szerint a lövedék 6,35 mm-es pisztolygolyó.32

A  VÁDIRAT
A vádirat” e tényállást illetően az alábbiakat tette vád tár

gyává: „A fasiszta pribékek a legkegyetlenebb kínzási módsze
reken kívül nem riadtak vissza attól sem. hogy az illegális 
Kommunista Párt egyik vezetőjét, dr. Ságvári Endrét 1944. jú
lius 27-én egy budai cukrászdában agyonlőjék, az ebben 
részt vett pribékeket pedig kormánykitüntetésben részesítették. 
Kristóf László és Palotás Ferenc34 csendőmyomozókat."... 1. 
r. Kristóf László résztvett dr. Ságvári Endre meggyilkolásában. 
Fegyveréből lőtt dr. Ságvári Endrére. E cselekményéért ő is ki
tüntetésben részesült.”36 E tényállás alapján a vád a BHÖ 82. 
pont (e) alpontjában foglalt -  halállal is büntethető -  háborús 
bűntett.
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A Z  ELSŐ FO KÚ EUÁRÁS
Az első fokú eljárásban megállapított tényállás3' előrebo

csátja Kristóf László vonatkozásában: „Vádlott 1944 nyarán 
résztvett Ságvári Endre elvtárs nyomkövetésében, leleplezésé
ben. elfogásában és megölésében.”38 Az ítélet a továbbiakban 
rögzítette, hogy a nyomozó szervek mielőbb igyekeztek megta
lálni, és őrizetbe venni a már évek óta illegalitásban élő Ságvári 
Endrét.

A nyomozók „ellenőrzési körük alá tudták vonni Sugár 
György illegális kommunistát”, akinek „nyomonkövetésére" 
parancsot kapott „...1944. július 27 én Cselényi Antal detektív. 
Kristóf László csendőrnyomozó. Palotás Ferenc csendőr
nyomozó,... hogy Pétervári r.fendőr] örm.[ester] gépkocsiján 
végezzék a figyelést.”39

Sugár György figyelése során észlelték, hogy a megfigyelt 
személy találkozik Szabados Lajossal, s ezután a nyomozók 
Szabadost követték. „Ezt követően Szabados találkozott Ságvári 
Endrével.... A két személy kerülő utakon egyik hűvösvölgyi 
cukrászdába ment és annak kerthelyiségében foglaltak helyet és 
fagylaltot fogyasztottak."40 Annak tisztázására, hogy a két sze
mélyt őrizetbe vegyék-e. vagy csak a megfigyelést teljesítsék. 
Cselényi a parancsnokától utasítást kért telefonon. „...Juhász 
István -  az azóta halálra ítélt cső. [csendőr] nyomozó alhadnagy" 
azt az utasítást adta. hogy az ..őrizetbevételt feltétlen foganato
sítsák". Szabados Lajossal szemben -  a nyomozók megegyezé
se szerint -  Kristóf és Palotás. Ságvárival szemben Cselényi és 
Pétervári intézkedik. Az ítélet megállapítja, hogy Pétervárinak 
nem volt pisztolya. ..A csoport tagjai a csőre töltött és kézben- 
tartott (sic!) pisztollyal léptek be a cukrászda helyiségébe..."41

Cselényi megkezdte Ságvári, Kristóf pedig Szabados igazol
tatását. Szabados nem tanúsított ellenállást „hanem látva a hely
zetet. megadta magát a sorsának, miközben Palotás vádlott 
megkezdte annak42 (sic!) összekötözését." Cselényi igazoltatá- 
si felhívására Ságvári Endre „először illegális igazolvánnyal 
próbálta kilétét fedni, azonban ekkor Cselényi őt felismerte és 
»kár a gőzért Endre« szavakkal megadásra szólította fel."43

„Ságvári Endre azonban az ott keletkezett zűrzavarban pilla
natnyi előnyhöz jutott és sikerült az aktatáskájában lévő piszto
lyát magához venni és ennek birtokában menekülni próbált".44

A tényállás további megállapítása szerint Kristóf és 
Pétervári sietett Cselényi segítségére; Kristóf Ságvárit földre 
rántotta, „miután kezét elkapta, azt fegyverrel együtt a betonra 
szorította. Közben Ságvári pisztolyából több lövést adott le. de 
ugyancsak lövöldöztek most már -  meg nem állapítható mérv
ben és nem tisztázott körülmények között -  a csendőmyomo- 
zók is. A lövöldözés során egy lövés, amely feltehetően Palo
tástól vagy Cselényitől származott. Kristófot találta el derék tá
jon. mire az erejét vesztette, kezei közül kiengedni kényszerült 
Ságvári Endrét. Ugyanezen idő alatt Ságvári Endre egyik lövé
se eltalálta a gépkocsivezetőt is, aki haslövést kapván nyomban 
elesett. Ez alatt Szabados látván a helyzetet menekülni igyeke
zett, de őt Palotás ebben megakadályozta. Ebben a helyzetben 
Ságvári Endre igyekezett a helyiséget futva elhagyni és mene
külni, mivel őt Palotás mással lévén elfoglalva nem tudta meg
akadályozni, ugyancsak Kristóf és Péten'ári is magatehetetlen 
állapotban voltak. így Ságvári elvtársnak sikerült a helyiség aj
tajáig eljutni, ahol őt egy katona és egy MÁV alkalmazott 
feltartóztatta....”45(Kiemelés tőlem -  K. F.)



történeti szemle

Az ítélet szerint „Ezen idő alatt Cselényi felocsúdva megle
petéséből. utána rohant a már a helyiségen kívül lévő Ságvári 
Endrének, akit sikerült lőtávolságra utolérnie és az épület mel
letti sövénynél hátulról lelőtte."46 (Kiemelés tőlem -  K. F.)

Megállapította még az ítélet, hogy Ságvári a kórházba szál
lítás közben meghalt, s ugyancsak életét vesztette a haslövést 
szenvedett Pétervári is. Kristóf László és Cselényi. „akik csak 
könnyebb sérülést szenvedtek", felgyógyultak. Cselényi „ké
sőbb nyugatra távozott és jelenleg is ott van.”47

Az első fokú ítélet Kristóf László védekezését részletesen le
írta ugyan, de nem fogadta el Kristóf ténybeli előadásait.48 
Kristóf tagadta, hogy tüzelt volna, s állította, hogy szolgálati 
pisztolya nem volt nála, azt otthon hagyta, mert nem készült el
fogásra. csak megfigyelésre. Állította, hogy ő csak birkózott 
Ságvárival. „melynek során megsérült"49 (Kiemelés tőlem -  K. 
F ), ugyanis Cselényi segítségére sietett, „amikor már ott tűz
harc kezdődött”.50 A bíróság ezzel szemben azt állapította meg, 
hogy Kristóf nem szavahihető, s volt nála fegyver, amelyből lö
véseket adott le Ságvárira, de azok nem találtak.51

Az ítélet fogalmazása szerint „Ságvári Endre megölését I. r. 
vádlott ugyan Cselényinek tulajdonította, de azt megelőzően 
közbeiktatta azt a mozzanatot, hogy. amikor Ságvári menekült, 
akkor Palotás volt az. aki utána ugrott, fegyverével tarkón ütöt
te őt. amikor fegyverét is elejtette.”53

Az eltogással kapcsolatosan Palotás Ferenc vallomására is 
kitért az ítélet." Eszerint Palotásnál nem volt fegyver, ezért 
ment Kristóf után, hogy megkötözze Szabadost. Tagadta, hogy 
fegyverrel megütötte volna Ságvárit, s hogy lövést adott volna 
le. Állítása szerint Kristóf adott le lövéseket.

Palotás vallomását -  most már nem állította, mint korábbi 
perében, hogy nem volt jelen az elfogáskor -  annyiban elfogad
ta a bíróság, amennyiben terhelő volt Kristófra nézve, továbbá, 
hogy Palotás aggályoskodott és felettesének telefonált az elfo
gási parancs ügyében. Nem fogadta el ugyanakkor, hogy Palo
tás fegyvertelen volt. noha ezt feleségén kívül Czigány csendőr 
ezredes -  egykorú értesülése alapján -  is vallotta.54 Az ítélet 
megállapítása szerint „Palotás is jelen volt az elfogásnál, abban 
tevékenykedett, sőt fegyverrel is rendelkezett, melyből lőtt is. 
de találatot nem ért el.”55

A bíróság objektív tényként kezelte -  tanúvallomások alap
ján -, hogy a cukrászdában 10-20 lövés történt...... a helyszí
nen egy nagyobb és két kisebb fegyvert találtak és. hogy 
Ságvári Endre megölése a helyiségen kívül történt... feltehető
en Cselényitől...."''6 Megállapította még az ítélet „...hogy 
Kristóf valóban megsebesült, mégpedig két helyen, a deréktá
jon és a karban...”.57

A Kristóf karjába fúródott kis „méretű lövedéket” a nyomo
zás során operálták ki a vádlott karjából. Rögzítette még az íté
let, hogy „...Cselényi különleges típusú, kisméretű fegyverrel 
rendelkezett.... Ságvári Endre viszont nagyméretű fegyverrel 
rendelkezett-'s Nem fogadta el a bíróság, hogy a 7,65-s pisz
toly Cselényié volt. Fontos megállapítás még. hogy a „két kis
méretű és egy nagyméretű fegyverből... több-kevesebb lövedék 
ki volt lőve (Kiemelés tőlem -  K. F.) Ezzel a tényállás meg
állapítása e vádkörben be is fejeződött.

A bíróság úgy állapította meg ítéletében a tényállást, hogy 
meg sem jelölte azokat a konkrét bizonyítékokat, amelyekre 
ténymegállapításait alapozta (a vádirat ezt legalább megtette). 
Nem beszélve arról, hogy a kihallgatott tanúk vallomása ko

rántsem egybehangzó,60 nem is beszélve arról, hogy a már em
lített boncjegyzőkönyvről szó sem esik az ítéletben. Hiányzik a 
helyszín leírása is, amelyre ugyancsak különbözőek a vallomá
sok. Pedig a bíróságnak -  az akkori perrend szerint is -  törvé
nyi kötelezettsége volt az ítélet indokolása. „Ki kell fejteni, 
hogy a bíróság azokat [ti. az egyes bizonyítékokat -  K. F.) mi
ért fogadta el valónak...”61 A törvényhelyhez fűzött hivatalos 
kommentár szerint"63 a 184. §.-ban előírt indokolási kötelezett
ségnek pusztán a tanúk nevének felsorolása csak akkor felel 
meg. ha a tanúk vallomása lényegében egybehangzó. De nem 
telel meg..., ha a tanúk vallomása lényeges részekben eltérő, 
sőt határozottan ellenmondó. Ilyen esetekben a bíróság az el
lentmondó adatokat mérlegelni és mérlegeléséről az ítéletben 
beszámolni köteles.” Az indokolási kötelezettség nem teljesíté
séhez a Bp. súlyos jogkövetkezményt, az ítélet hatályon kívül 
helyezését kapcsolja.63

Mindez talán be is következik, ha ez a büntetőeljárás nem 
két előre meghatározott koncepció mentén folyt volna, amelyre 
később visszatérünk.

A  M Á S O D F O K Ú  ELJÁRÁS
A másodfokú eljárásra a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb 

Bírósága Katonai Kollégiumának Különtanácsa64 előtt, zárt fel
lebbezési eljárás keretében került sor 1959. november 25-én.

Az első fokú ítélet ellen a katonai ügyész többek között Pa
lotás Ferenc terhére súlyosítóéiért (más szóval halálbüntetés ki
szabásáért) fellebbezett. Palotás és védője65 az első fokú bíró
ság ítéletét tudomásai vette.66

Kristóf László és védője61 a tényállás részben téves megálla
pítása miatt, enyhítés végett fellebbezett68 (Kristóf az egyéb 
vádpontok tekintetében bűnösnek érezte magát). Bejelentették 
továbbá, hogy kegyelmet kémek. Az ügyész Kristóf vonatkozá
sában nem fellebbezett.

A jogerős ítéletben69 a tényállást illetően a fellebbezési fó
rum túllépett minden, a nyomozás során már felbukkanó, és az 
elsőfokú bíróság által nem indokolt ellenmondáson. „A Legfel
sőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének felülbírálásánál azt 
tapasztalta, hogy a katonai bíróság valamennyi vádlott tekinte
tében helytállóan állapította meg a tényállást." Az I. r. vádlott 
és védője, valamint a XIII. r. vádlott és védője a katonai bíró
ságnak Ságvári Endre letartóztatásával, illetve meggyilkolásá
val kapcsolatban rögzített tényállást támadták.... Á̂ katonai bí
róság részletesen foglalkozik a vádlottak fenti védekezésével, 
és lényegében azt állapítja meg, hogy mindketten részt vettek 
Ságvári Endre és társa elfogásában, ezen keresztül közremű
ködtek abban, hogy a velük lévő harmadik csendőr végülis 
(sic!) Ságvári Endrét pisztolylövéssel halálosan 
megsebesítette”.1" (Kiemelések tőlem -  K. F.)

A másodfokú ítélet kifejtette: lényegtelen részlet, hogy „a 
közösen végrehajtott cselekmény során" kinél volt fegyver, s 
kinél nem. „Annál is inkább nincs jelentősége annak a részletes 
feltárásának (sic!), hogy I. és XIII. r. vádlott fegyveresen, vagy 
legyvertelenül vettek részt a támadásban, mert a katonai bíró
ság tényként állapítja meg, hogy Ságvári Endre halálát okozó 
lövést nem a vádlottak, hanem a velük lévő harmadik csendőr 
adta le... Tény, hogy az I. r. vádlott tevékenysége folytán lep
lezték le Ságvári Endrét.”71 (Kiemelés tőlem -  K. F.)

Úgy tűnik tehát, hogy a fellebbezési fórumot sem érdekelték, 
hogy a tanúvallomások ellenmondásai nincsenek feloldva.



hogy az ügyben rendelkezésre álló objektív bizonyítékok mit 
tartalmaznak, s. hogy az elsőfokú bíróság indokolási kötelezett
ségét súlyosan megszegte.

M l TÖRTÉNT TEHÁT 
A  H Ű V Ö S V Ö LG Y I C U KR Á SZD Á B AN ?
A nyomozás kezdettől fogva nem törekedett a való tényállás 

felderítésére, ezért vannak olyan mozzanatok, amelyet ma már 
nem lehet pontosan rekonstruálni. A lényeges kérdésekre azon
ban választ kaphatunk.

Az előzményeket illetően tény. hogy Kristóf László, 
Cselényi Antal, Palotás Ferenc csendőmyomozók Pétervári Já
nos rendőr őrmester gépkocsijával együtt figyelték meg 1944. 
július 27-én Sugár György illegális kommunistát, akit 
Nógrádverőcétől Budapestig követtek. Délután Sugár találko
zott Szabados Lajossal. Ezután a nyomozók Szabadost figyel
ték, aki Ságvári Endrével találkozott a Hűvösvölgyben, a Nagy
féle cukrászdában. Cselényi telefonon utasítást kért parancsno
kától. Juhász alhadnagytól72 a két személy elfogását illetően. A 
felettes parancsnok utasította tehát Cselényit az elfogás végre
hajtására. Ezt a parancsot Palotás Ferenc telefonon visszakér
dezte. de a parancsnok korábbi utasítását megerősítette.

A cukrászdába belépő csendőrök közül Cselényi Ságvárit 
igazoltatta úgy. hogy közelükben tartózkodott a fegyvertelen 
Pétervári. Kristóf László. Palotás segítségével eközben Szaba
dossal szemben intézkedett.

Semmi sem bizonyította -  sőt. a szituáció inkább ellene szól
-  annak az ítéleti megállapításnak, hogy „a csoport tagjai csőre 
töltött és kézben tartott pisztollyal léptek a cukrászdába." 
Pétervárinak és Palotásnak az volt a feladata, hogy megkötöz
zék a foglyokat. Ez aligha volt lehetséges kézben tartott piszto
lyokkal. Később 3 pisztolyt találtak a helyszínen.7' Ezek közül 
két kiskaliberű pisztoly volt a csendőröké. Mindez inkább azt 
támasztja alá. hogy két csendőrnél -  Cselényinél és Kristófnál74
-  volt fegyver az akcióban.

Abból a tényből, hogy személyének felismerése után ellen
állást tanúsító Ságvári „az ott keletkezett zűrzavarban" ki tudta 
venni aktatáskájából pisztolyát, arra mutat, hogy dulakodás volt 
(Cselényi és Ságvári között, ebbe avatkozott be Kristóf), ami 
ugyancsak aligha képzelhető el kézben tartott fegyverrel.

Más oldalról megközelítve: ha a csendőrök valamelyikének 
kezében van a csőre töltött pisztoly, miként volt Ságvárinak ide
je arra. hogy a vele szemben lévő Kristófot lábon73 -  s nem de
rékon, ahogy azt a katonai bíróság ítélete állítja-, Cselényit vál
lon és Pétervárit hasba lője. Ságvárinak a három lövés leadására 
csak akkor lehetett volna ideje, ha a csendőrök fegyverei nincse
nek kézben. Nem változtat ezen az sem, hogy Kristóf, amikor 
földre szorította Ságvárit. ő még a betonba is adott le lövéseket.76

Itt kell megjegyezni, hogy a katonai bíróság másik ténymeg
állapítása -  mely szerint Ságvári a pisztoly magához vétele után 
„ennek birtokában menekülni próbált" -  ugyancsak valótlan. 
Ságvári csak azután kezdett menekülni, hogy két embert súlyo
san, egyet pedig halálosan megsebesített.

Ságvári lövéseit viszonozva lövések dördültek el a nyomo
zók részéről is. Ha túlzottnak is találjuk a cukrászdában leadott 
10-20 lövést (a 3 fegyverből -  mint emlékszünk -  „több-keve
sebb” lövedéket lőttek ki77), valószínű, hogy a csendőrök fegy
vereiből is esett 4-6 lövés. Ezekből egy találhatta el Kristóf vál

lát. amelyet a nyomozás során távolítottak el. s amelyről annyit 
lehet megállapítani, hogy 6.36-os kaliberű -  ez a csendőrségnél 
rendszeresített kaliber -  fegyverből kilőtt lövedék volt. A fegy
ver azonosítására azonban nem volt lehetőség. Ennek ellenére 
a katonai bíróság úgy foglalkozik a fegyverek kérdésével, mint
ha azokat a szakértő azonosította volna.

Az tény -  a katonai bíróság is megállapította -. hogy Kristóf 
és Pétervári magatehetetlen állapotban feküdtek a cukrászdában, 
amikor társuk -  Cselényi -  lelőtte Ságvárit. Az is bizonyított 
tényként fogadható el, hogy Ságvárit Cselényi lövése sebesítet- 
te meg halálosan. Nagy kérdés, hogy miként. A vád és a katonai 
bíróság szerint Cselényi hátulról lőtte le a menekülő Ságvárit.78 
Ennek azonban ellentmond a boncolási jegyzőkönyv tartalma, 
amelyet egyetlen bíróság sem értékelt mind a mai napig. Ez 
egyedül a Legfelsőbb Bíróság 2005. évi eljárásában nem róható 
fel hibaként -  a tényálláshoz való kötöttség törvényi parancsa 
miatt. Súlyos hiba viszont a katonai bíróságok eljárásában!

A  B O N C O LÁ S I JE G Y Z Ő K Ö N Y V
A jegyzőkönyv „Vélemény" részét szó szerint közöljük:
„Dr. Ságvári (Spitzer) Ernő (sic! -  K. F.) halálának oka he

veny belső elvérzés volt. ami tüdőlövés folytán jött létre. A be
meneti nyílás a mellkas baloldalán a II. bordaközben volt felta
lálható és minősége, az ovális alakú hámhorzsolásos udvar mi
att azt a látszatot keltheti ugyan, hogy a lövés ferdén érte a tes
tet. de a lőcsatorna egyenes lefutása azt határozottan megcáfol
ja. A bemeneti nyíláskörüli ovális alakú hámhorzsolásos udvar 
úgy keletkezett, hogy a lövés pillanatában a bal felső végtag 
előre volt nyújtva. A lövedék a II. bordaközben fúrta át a mell
kas falát és innen egyenesen, a gerincoszloppal párhuzamosan 
haladva elölről hátra felé átfúrta a bal tüdő felső és alsó lebe
nyét. a rekeszt, a gyomorboltozatnak elülső és hátsó falát, át
ütötte a lépet és a rekeszen újra áthaladva visszakerült a mell
üregbe és itt a XII. borda magasságában, mégpedig a lapocka
vonalban volt feltalálható a hát bőre alatt a 6 mm-es »Long- 
Rife« ólomlövedék, melynek felszínén 6 huzag lenyomata ész
lelhető. A nyomozati adatok, különösen a helyszínnek ismerete 
hiányában a lövési sérülés mechanizmusát illetően határozottan 
nem nyilatkozhatunk. A bemeneti nyílás minősége és a lőcsa- 
toma lefutása alapján az a valószínű, hogy a lövés Dr. Ságvárit 
szemtől-szembe érte. mikor is nevezett, vagy előre dőlt test
helyzetben volt. vagy pedig a lövést leadó egyén sokkal maga
sabb helyen, például lépcsőn állt."

Nincs semmi okunk arra. hogy Dr. Tamáska Lóránd orvos
szakértő véleményét megkérdőjelezzük. Sokkal inkább indo
kolt a katonai bíróság által megállapított tényállást a legendák 
honába utalni, hiszen az kezdettől fogva egy mitológia felépíté
sét szolgálta.

Mi történt tehát azután, hogy Ságvári Endre leadta a lövése
it és elindult az ajtó felé? Pontosan nem lehet rekonstruálni a 
mozzanatokat, mert nem rögzítették a helyszíni nyomokat. 
Tény, hogy a jobb vállán sebesült Cselényi nem „utána rohant" 
Ságvárinak, hanem szembe került vele. Nem tudjuk, hogy ez 
hol történt, a cukrászdában-e, esetleg a teraszon vagy a kijárati 
ajtóban, ahol a katona és a vasutas elgáncsoltál?) Ságvárit? Ma 
már mindez aligha pontosítható.

A 11 éves Bagdi Mihály úgy emlékezett, hogy az épületben 
történt a halálos lövés. Fenyőné szerint viszont kint, az ajtón túl 
történt a lövés.



Bárhol történt is az egyetlen találatot eredményező lövés 
(valótlan tehát az az állítás is. hogy több lövés érte menekülés 
közben) az szemtől szembe történt abban a tűzharcban, amelyet 
Ságvári Endre kezdeményezett.

Azok a tanúvallomások tehát, amelyek Ságvári Endre orvul 
történő meggyilkolásáról szólnak, nem a valóságot tartalmaz
zák. Ezeknek a vallomásoknak az elfogadása -  mellőzve a 
boncjegyzőkönyv adatait -  arra utal. hogy ez a per konstruált 
tényállást tartalmazó koncepciós eljárás volt.

N ÉH ÁN Y SZÓ
BÜNTETŐJOGI BŰNÖSSÉGRŐL
BÜNTETŐJOGI BŰNÖSSÉG ÉS JOGELLENESSÉG

E videncia egy jogállamban, hogy a büntetőjogi bűnösség 
alapja olyan jogellenes magatartás, amely a büntető törvény 

valamely különös részi tényállásába ütközik. Ez az igény már 
megjelent a XVIII. században Cesare Beccaria79 méltán világ
hírű művében. A „nullum crimen sine lege" és a „nulla poena 
sine lege" elve a civilizált világban a büntetőjog feltétel nélkül 
elismert és tisztelt alapelvévé vált.

A magyar liberális jogállam első büntető törvény- 
könyvében80 Csemegi Károly így határozza meg a büntetendő 
(bűntett vagy vétség formájában megvalósuló) magatartásokat: 
..Bűntettet vagy vétséget csak azon cselekmény képez, melyet a 
törvény annak nyilvánít. Bűntett vagy vétség miatt senki sem 
büntethető más büntetéssel, mint amelyet arra, elkövetése előtt 
a törvény megállapít."81

Olyan magatartásért tehát, amely jogszerű -  nem sért sem
milyen jogszabályt elképzelhetetlen a büntetőjogi bűnösség 
megállapítása. Ezt az elvet Magyarországon a kizárólagos hata
lom megragadására az államhatalmi ágak megosztásának elvét 
tagadó, a monolit hatalom megvalósítását célul tűző kommunis
ta párt vette el.

Az 1945-1948 közötti demokrácia és az e folyamatot lezáró 
fordulat éve kapcsán M. Kiss Sándor -  e kor kiváló kutatója -  
pályája kezdetétől minden, ebben a témakörben tett megnyilat
kozásában „fenyegetett", „korlátozott" demokráciáról beszél, 
teljes joggal. Valamire való magyar politikusnak tudnia kellett, 
hogy a tényleges hatalom a Szovjetunió és a szovjet vezetés ál
tal irányított kommunisták kezében volt. A kommunisták a vég
rehajtó hatalom eszközét, a belügyet és annak összes létrehoz
ható eszközét azonnal a kezükbe kaparintották. így került sor 
1945. január 17-étől Péter Gábor vezetésével (de szovjet tanács
adók felügyelete alatt) a Politikai Nyilvántartó Iroda (majd 
Rendészeti Ügyosztály) megszervezésére. Május közepére már 
működött a Vidéki Főkapitányság.82

A politikai osztály személyi állománya 95%-ban kommunis
ta párttagokból szerveződött. 1946 márciusában a politikai 
rendőrség 35 ezer embert tartóztatott le Magyarországon. Kö
zülük sokaknak nemcsak, hogy köze nem volt a nácizmushoz, 
hanem antifasiszta, sőt ellenálló magatartást tanúsítottak, igaz, 
ennek során nem a kommunista oldalon álltak. Aki kellő figyel
met szentelt az MKP főideológusának -  a kiemelkedő koncep
ciós perek, közöttük a Mindszenty-per egyik „társszerzőjének”
-  Révai Józsefnek8' a Szabad Népben megjelent, a .,reakció
ról” írt cikkének,84 választ kaphatott arra. hogy kik kerülnek a 
közeljövő üldözöttéinek véget nem érő listáira: „Reakciós az.

Jog
aki antikommunista." Más szavakkal: ellenség mindenki, aki 
nem kommunista, vagy nem támogatja a kommunista párt poli
tikáját. így egy csapásra milliókra tágult az ellenséghez tarto
zók köre. csaknem az egész társadalom. Körvonalazódott tehát 
a „bűnös nemzet” elleni büntetőhadjárat ideológiája.

Ezzel egy időben felszámolták a bírói függetlenséget85 és a 
bíróságok nagyrészt a hatalom elvárásainak végrehajtóivá vál
tak. Ezzel tág tér nyílt a koncepciós perek megrendezésére, a 
büntetőjogi alapelvek (esetenként tételes rendelkezések) áthá
gására. Ennek egyik legsúlyosabb formája volt a jogellenesség 
nélküli büntetőjogi bűnösség alkalmazása. Jankó Péter tanácsa 
a Mindszenty-perben a másodfokú ítéletben mondta ki: „Tűrhe
tetlen volna, hogy demokratikus haladást biztosító államrendet 
és államformát reakciós erők szervezkedése akár alakilag jogel
lenesnek nem minősíthető eszközökkel is veszélyeztesse.”86 
Más szóval: a jogszerű magatartást tanúsító személy is lehet 
büntetőjogilag bűnös, ha reakciós (s hogy ki reakciós, azt láttuk 
Révai okfejtésében).

Mi történt itt valójában? Nem kevesebb, mint hogy a jogelle
nesség jól körülhatárolt és pontosan körülírható fogalma helyébe 
a reakciós képlékeny politikai fogalma lépett.87 Amellett, hogy 
ez a „megoldás" eltöröl minden szabadságjogot is a diktatúra út- 
jából. szabad folyást biztosít mindazon személyek büntetőjogi ül
dözésére is. akiket a hatalom üldözendőnek ítél. tekintet nélkül 
arra, hogy jogellenes magatartást tanúsítottak-e. vagy sem.

Az 1950. évi II. törvény a büntetőtörvénykönyv általános ré
széről (Btá) bevezeti u társadalomra veszélyesség fogalmát: 
„Társadalomra veszélyes cselekmény minden olyan tevékeny
ség vagy mulasztás, amely a Magyar Népköztársaság állami, 
társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét 
vagy jogait sérti, vagy veszélyezteti."88 Anélkül, hogy e helyen 
bővebb jogdogmatikai fejtegetésbe bocsátkoznánk, rá kell mu
tatni: a társadalomra veszélyesség fogalma ebben az összefüg
gésben az anyagi jogellenesség terminusának felel meg. Más 
szóval: a társadalomra veszélyes magatartás anyagi jogszabályt 
sértő magatartás! A jogszabály rendelkezése alapján tehát bün
tetőjogi bűnösség megállapításához 1959-ben is nélkülözhetet
len volt a jogellenes magatartás.

M IK É N T A LK A LM A Z TA  A  K A T O N A I 
B ÍRÓ SÁG  M IN D E ZT A  KRISTÓF-PERBEN?
Kristóf László bűnösségének alapjául sem az első, sem a má

sodfokú ítélet nem hív fel olyan jogszabályt, amelynek megsze
gése folytán a büntetőjogi bűnösség és a felhívott bűncselekmé
nyi minősítés megállna.

Bő kifejtést ad ugyanakkor az első fokú ítélet -  a vádirattal 
azonos tartalommal89 -  arról az általa igaznak vélt történelmi 
helyzetről, amely Magyarországon 1919 augusztusától 1944 
végéig fennállt.90 Ennek lényege: „A népellenes horthysta kor
mányzat... a tömegeket leigázni akaró politikája... szükség
szerűen háborús vereségbe sodorta a magyar népet. A hor
thysta államapparátus erőszakszervei, így a csendőrség és 
rendőrség... állandóan fokozták az elnyomást a hazafiak, bal
oldali. valamint haladó gondolkodású emberekkel szemben..., 
akik... igyekeztek gátolni a fasizmus magyarországi 
térhódítását... A haladó baloldali erők ezen akciója féktelen 
terrorban és elnyomásban megmutatkozó ellenakciót eredmé
nyezett az uralkodó osztály részéről... Az államapparátus a lát-



Jog
szat törvényességet is felrúgva mindent megtett akaratának 
keresztülvitelére.... A horthysta államhatalom erőszak
szervei... igyekeztek oda hatni, hogy az ország teljesen és mi
előbb a fasizmus hatalma alá kerüljön, és a hitleri klikk hűsé
ges kiszolgálójává váljon... A háború kitörése után a terroris
ta erők akciói dühödtebben felújultak, mikor megérezték, hogy 
a kommunista párt körül mind szélesebb és szélesebb körben 
tömörülnek haladó erők, és igyekeznek gátat szabni a fasizmus 
céljainak... A magyar nép legjobbjai, élükön az illegális kom
munista párttal 25 éven keresztül hősi. lankadatlan harcot foly
tattak az ellenforradalmi rendszer és annak célkitűzéseivel 
szemben. Bár a magyar fasiszta államgépezet a haladó erők. a 
háborúellenes erők ellen fordult..., a kommunista párt köré tö
mörültek a leghaladóbb hazafias erők. akik harcolni készek 
voltak a horthy-fasizmus (sic!) németbérenc diktatúrájával. A 
fasizmus politikai célkitűzéseinek és hódító politikájának meg
felelően a magyar fasiszta kormány katonai erejével megszáll
ta a Felvidéket, Erdélyt és Jugoszlávia egyes r é s z e i t . 1944 
márciusa után, a német megszállás bekövetkeztével a 
Gestapo92 égisze és irányítása mellett hajtottak végre [ti. nyo
mozásokat -  K. F.], természetesen azok célkitűzéseinek 
megfelelően... emberek tömege került letartóztatásra, megkín- 
zásra. majd a haladó erők tagjai bíróság elé lettek állítva, ahol 
a kikényszerített vallomások alapján természetesen igazságta
lan. túlzó, szigorú ítéletek születtek".93

Az első fokú bíróság ezekre a „történelmi tényekre" alapoz
ta azt a következtetését, amelyből megalkotta a Kristóf László 
vádlott büntetőjogi bűnösségére levont következtetését: 
„...minden cső.[csendőr|nyomozó. ugyanúgy, mint minden ül
dözött személy tisztában volt. hogy az ő [ti. a csendőrnyomo
zó -  K. F.| munkájának mi a célja, és ha az eredménnyel jár az 
üldözöttekre, milyen sors következik be. Már pedig ezt tudva, 
az ezzel szembeni ellenállást jogosnak, az ilyen igazságtalan, 
törvénytelen cselekvőséget pedig a népbírósági törvény szelle
métől. a szocialista jogtudat és igazságérzetből kiindulva tör
vénytelennek kell tekinteni. így az ebben résztvevők pedig je
len bűnügyben is megállapított bűncselekmény tettesei."94

A fellebbezési tanács sem a ténymegállapításokkal, sem a 
bűnösség ilyen módon történt levezetésével szemben nem tá
masztott kifogást.95

A  TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK MEGÍTÉLÉSE
Ami a történelmi események ítéleti előadását illeti, az igen 

távol áll a történettudomány álláspontjától. A bíróság az ítélet 
ezen részében Révai Józsefnek. Andics Erzsébetnek96, a dog
matikus marxista történetírás fő magyarországi képviselőjének 
és Mód Aladárnak97 a nézeteit tükröző, a háború utáni „hivata
los” pártpropaganda által „kinyilatkoztatott" szöveget használ
ta fel. Ennek célja a Horthy-rendszemek olyan feltüntetése, 
mintha az 1919-től egy fasiszta, törvényeket nem ismerő dik
tatúra lett volna, amellyel szemben a kommunista párt jelentős 
erőt, komoly ellenállást fejtett ki, különösen a háború utolsó 
időszakában, amikor is a német megszállás (1944. március 19.) 
megszüntette a magyar szuverenitást.

A Rákosi-rendszer propagandaállításait a katonai bíróság 
1959-ben úgy tette büntetőjogi bűnösség alapjává, hogy annak 
igazságtartalmára semmilyen bizonyítást nem folytatott, ha
nem, olyan köztudomású tényként98 kezelte, amelyre bizonyítás 
nem rendelhető el.
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A történettudomány már az ítélet meghozatala idején is két
ségbe vonta ezt az 1940-es évek második felében és az 1950-es 
évek elején propagandacélra készített történelmi képet. Az 
1970-es években megjelent -  marxista szemléletű -  nagy össze
foglaló mű99 már nemcsak mellőzte a „Horthy-fasizmus" fikci
óját. hanem árnyalta is a korszak történéseit. így terjedelmes 
részt szentelt a totális diktatúra magyarországi megvalósítására 
tett kísérletnek, s a Gömbös Gyula nevével fémjelzett törekvés 
kudarcának.100 Ugyancsak árnyalta a német megszállás és a 
Szálasi-puccs (1944. október 15.) időszaka közötti törté
néseket.1111 Mindebből kitűnik: Horthy Miklós kormányzó-ha 
akadályokkal küzdve is -  államfői jogaiban nem volt teljesen 
korlátozva. Gondoljuk csak a Sztójay-kormány menesztésére, a 
Lakatos-kormány felállítására (a kormány feladata a szuvereni
tás visszaállítása és a háborúból való kilépés előkészítése volt), 
a Szovjetunióval való tárgyalások felvétele.

Lakatos Géza vezérezredes 1944. augusztus 29-én foglalta el 
hivatalát, és másfél hónapig kormányzott. Éne az időre esik a 
magyar fegyverszüneti delegáció -  Faragho Gábor csendőrtá- 
bomok vezetésével -  moszkvai tárgyalásainak megkezdése, va
lamint -  többek között -  a zsidók deportálását irányító Endre 
László és Baky László belügyi államtitkárok menesztése is.1112

Napjaink történetírása -  széles kutatási anyagra támaszkod
va -  feltárta a Horthy-korszak politikai jellegét: „A fasiszta 
vagy nemzetiszocialista totalitarizmus legfontosabb ismertető- 
jegyeivel -  hivatalos ideológia, egypártrendszer és a parlamen- 
talizmus felszámolása, a szellemi és kulturális élet gleichschal- 
tolása és teljes ellenőrzése, a társadalmat permanens rettegés
ben tartó fegyveres terrorrendszer stb. -  ez a rendszer nyilván
valóan nem rendelkezett. Annak, hogy az 1945 utáni magyar 
történetírás évtizedeken át mégis fasizmusnak, félfasizmusnak, 
illetve diktatúrának nevezte, rendszer-legitimációs, s nem tár
gyi-szakmai okai voltak.”1"3

Ami az ország szuverenitásának korlátozását illeti, a 
Margarethe I. és II fedőnevű megszállási tervek -  amelyek ki
dolgozására Hitler már 1943 szeptemberében utasítást adott - 
ismeretében tudjuk, hogy az eredeti terv szerint nem volt szán
dék a magyar szuverenitás teljes megszüntetésére.104

A német megszállás alatt tett állami intézkedések sora is ar
ra utal. hogy a magyar állam még nem esett szét. A már felso
roltakon kívül ide soroljuk még a március 19-én őrizetbe vett 
politikai foglyok -  köztük Bajcsy-Zsilinszky Endre -  kisza
badítását.1"5 Jelentős lépés volt. hogy Horthy kormányzó bezá
ratta Elchmann106 deportálást irányító irodáját, továbbá, hogy 
fegyveres erővel megakadályozta a budapesti gettóból 200 000 
ember deportálását.1"' Meghiúsította továbbá a Baky által szer
vezett nyilas puccsot.

A front 1944. július-augusztusban még nem lépte át a ma
gyar határokat.108 így szó sem volt arról, hogy az országban fel
fordulás -  netán polgárháborús állapot -  uralkodott volna. A 
magyar állam felbomlása a Szálasi-puccsal végrehajtott hata
lombitorlás idején következett be. Szekfű Gyula drámai hang
vételű megállapításai erre az időszakra igazak: .Állam volt ez 
még? Magyar állam? És társadalom? Egyik sem volt többé, az 
állam szétesett, a társadalom szétrohadt.”109

Ugyancsak valótlanok és túlzóak -  és merőben propagan- 
disztikusak -  a kommunisták szerepére és az ellenállási mozga
lomra vonatkozó ítéleti ténymegállapítások is. Ami a kommu
nisták súlyát és szerepét illeti, meg kell állapítani, hogy az igen



történeti szemlt

csekély volt. Nem csak a Békepárt szerény -  100 körüli -  
tagszáma.11" de társadalomra gyakorolt tényleges befolyása is 
jelentéktelen volt. Ez tükröződik egyébként az 1945. évi válasz
tások kommunista kudarcában is.111

Ami az ellenállási mozgalmat illeti: „A nyugat-európai fegy
veres földalatti mozgalomhoz vagy a lengyel és jugoszláv par
tizánharchoz fogható ellenállás Magyarországon a német meg
szállás után sem bontakozott ki."112 Hasonlóan vélekedett 
egyébként erről Budapest volt Gestapo-főnöke is Gosztonyi Pé
ternek adott interjújában."3

A helyzetet belülről látó Hegedűs András114 szerint: ..De
cember végén egyébként is szétzilálódik a még mindig igen 
vérszegény illegális kommunista mozgalom.”1 l5Az ellenállás 
elégtelen voltát is jól érzékelő Hegedűs ín „a fegyveres harcra 
való átállás nehézségeiről”"6 is. Ugyanígy jól érzékeli -  ez is 
felbukkan az ítélet ..történelmi tablóján” -  mennyire hamisan 
kezelte a kommunista politika a trianoni sokkot, amely alapjai
ban rázta meg a magyar társadalmat. „A strucc állítólag nem 
dugja fejét a homokba, mi. kommunisták azonban a nemzet 
igen fontos kérdéseiben megtettük ezt. Mindhárom általam át
élt nemzeti sorsforduló.... egyik fontos meghatározója: 
Trianon.... Sajnos mi magyar kommunisták, nem annyira elvi 
megfontolásból, mint opportunizmusból, ez utóbbi csoporthoz 
|ti. a „nemzeti nihilizmushoz" -  K. F.J sodródtunk. Lenin ugyan 
kijelentette, hogy a trianoni és a versailles-i béke igazságtalan 
burzsoá békekötés, de sem a szovjet, sem a magyar kommunis
ta párt nem állt ki sem a nemzeti önrendelkezésért, sem az etni
kai határok érvényesítéséért.”" 7

Ezen a helyen nem kívánunk részletesebben foglalkozni a 
Trianon-problémakör könyvtárnyi irodalmával."8 csupán uta
lunk arra a primitív, a tudományos valóságot mellőző szemlé
letre. amely a kommunista párt álláspontja volt. s amelyet a 
vizsgált eljárás is tükröz.

A tényt azonban feledtetni kellett, ezért a valósággal szem
ben tél kellett nagyítani a kommunista párt jelentőségét.

A  BÜNTETŐJOGI BŰ N Ö SSÉG  KÉRDÉSE
Mint láttuk, a katonai bíróság ítélete egy hamis történelmi 

értékelésre alapította a büntetőjogi bűnösség kérdését.
A bűnösség megállapíthatósága érdekében alapvetően azt a 

kél valótlan állítási kezelte tényként a katonai bíróság, hogy: I. 
a vádbeli időben nem volt már magyar állam, amelynek a jog
szabályi rendelkezéseire hivatkozhatott Kristóf László; 2. a
Jegyzetek_______________________ ______________

1 A Bfv. X. 1185/2005/7 sz. ítélet meghozatalában részt vett: dr. Kónya 
István, a tanács elnöke, dr. Édes Tamás előadó bíró. dr. Akácz József, dr. 
Horváth Ibolya és dr. Belegi József bírók.
B.l. 065/1959, az 1959. szeptember 25-én kelt ítéletet a dr. Mátyás Mik
lós tanácselnök, hadbíró őrnagy. Baranya László ezredes. Végh József 
rendőr ezredes katonai ülnökök összetételű tanács hozta meg.

' Ki. 094/1959.1959. november 25-én a Katonai Kollégium Különtanácsa 
dr. Ledényi Ferenc hadbíró ezredes elnökletével, Csonka Tibor ezredes. 
Liszt Vilmos ezredes. Borgos Gyula rendőr ezredes. Kucscra László 
rendőr ezredes ülnökök összetételben járt cl.

4 Bfv. X. 1185/2005/7 sz. l.p.
5 Dr. Ságvári Endre (1913. október 4. Budapest -  1944. július 27. Buda

pest): jogász. kommunista politikus. 1936-tól a fővárosi elöljáróság alkal
mazottja. A Magyar Szociáldemokrata Párt tagjaként 1937-től a kommu
nista befolyás alatt álló Országos Ifjúsági Bizottság munkatársa. Meg
szervezte a Tompa u.-i nyilas pártközpont elleni támadást (1937. szept. 
16-án). amelyért 1939. június 20-án 8 hónapi szabadságvesztésre ítélték.

csendőrök által elfogott valamennyi kommunista ellenállóra a 
megsemmisítés várt.

Az első valótlan állítás következménye, hogy a bűnösség 
alapja nem valamely jogellenes magatartás, hanem -  mintegy 
folytatva a Mindszenty-perben hivatkozott álláspontot -  a „nép- 
bírósági törvény szellemétől, a szocialista jogtudat és igazság- 
érzetből kiindulva... törvénytelennek" tekintették a Ságvári 
Endre és Szabados Lajos elfogására kiadott parancsot, s „így az 
ebben résztvevők pedig jelen bűnügyben is megállapított bűn- 
cselekmény tettesei”.

A második állítás ugyancsak a fikciók világába tartozik, s azt 
a célt szolgálta, hogy kizárja Kristóf cselekvőségének jogszerű
ségét. Az fel sem merült a bíróság érvrendszerében, hogy szá
mos letartóztatott kommunista kiszabadult az 1944-ben fogana
tosított letartóztatásból. így a Ságvári Endrével együtt elfogott 
Szabados Lajos vagy Hegedűs András, akit 1944. augusztusá
ban elfogtak, és 2 évi szabadságvesztésre ítéltek.

Ságvári Endre magatartását egyébként pártja központi bi
zottsága is helytelenítette, és nem engedélyezte -  mint ezt 
Hegedűs Andrástól tudjuk -  a pártvezetőknek fegyver viselé
sét: „Ságvárit is hibáztatták, mondván: talán élve megúszta 
volna, ha nem bocsátkozik tűzharcba. A párt előbbi álláspont
ját Kende István közölte velem 1944 augusztusában. Ugyanak
kor 1966-ban megjelent könyvében ezt írja: »Ságvári külön el
bírálást harcolt ki magának; neki személy szerint engedélyezte 
a párt a fegyverviselést« (eszerint Kende mintha maga sem he
lyeselte volna Ságvári magatartását ezen utolsó akciója 
során).”"9

Kristóf bűnösségének megállapítása tehát nem állja ki az al
kotmányos büntetőjoggal szemben támasztott alkotmányossá
gi követelményeket.120 Teljes joggal állapította meg a Legfel
sőbb Bíróság: ..Ebben a helyzetben a csendőrök eljárása az in
tézkedés során törvényes volt"121 Ezért „Kristóf László I. r. 
terhelt bűnösségének megállapítása e bűncselekmény miatt a 
büntető anyagi jog alapvető általános tételei szerint törvénysér
tően került sor.”122

Végezetül -  talán az ügy tanulságaként -  leszűrhetjük: az 
alkotmányos jogállam büntetőjoga -  és bírósága -  nem vállal
hat közösségei olyan bűnösség kimondásával, amely ellentétes 
a büntetőjog alapelveivel, így különösen: semmilyen formában 
nem adhat teret a jogellenes magatartás nélkül kimondott bün
tetőjogi bűnösségnek, még akkor sem, ha ez a múltban történt, 
és a jogorvoslat sérti egyesek politikai érzékenységét.

Szabadulása után az. illegális kommunista párt (MKP) tagja lett, majd 
1943-tól a Békepárt néven műkötő kommunista párt egyik vezetője.

6 Erre utal már a nyomozás során is számos tanú kihallgatásánál alkalma
zott hatósági figyelmezetcs: „Önt Ságvári Endre elvtárs gyilkosainak

_ ügyében fogom tanúként kihallgatni...".
A többször módosított 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban: Be.) a felül
vizsgálati eljárásról rendelkező szabályok a 405.jM29.§. A 405.§. (19 
bek. a/-d/ pont és a 406 §.(1) bek. a/-c/ pont és a (2) bek. sorolja fel. 
hogy melyek a felülvizsgálati eljárás okai.

8 Be. 420. §. (I) bek.
4 Be. 420. §. (2) bek.
111 Czigány József volt csendőr ezredes vallomása a per 1959. szeptember 9-ei 

tárgyalási napján. Tárgyalási jegyzőkönyv (továbbiakban: Jkv.) 10-104. p.
11 Csatolva a B.l. 065/1959 iratokhoz.
12 Budapesti Büntetőtörvényszék B.XLV. 17055/1949/4. Az. eljáró tanács: 

Dr. Kiss Endre tanácselnök, dr. Gábor László, dr. Tóth Ferenc bírák. 
Berki András. Gál Lajos ülnökök.



" A bíróság az. 1945. évi VII. tv 11.§. (5) bck.-ben maghatározott háborús 
bűntettben mondta ki bűnösnek Palotás Ferencet -  a Ságvári Endre elfo
gásában való részvétel mellett azért is. mert kommunisták elleni nyomo
zásokban vett részt, amikor is 50-60 foglyot megkínoztak, többek között 
Braun Éva kommunista ellenállót. Palotást ezért az első fokú bíróság ha
lálra ítélte.

14 Névelírás, helyesen Pétervári.
15 B.IV. 6249/1949 -  1949. december 28. A tanács összetétele: Dr: Jankó 

Péter tanácselnök, dr. Téglás István előadó bír. dr. Lázár Miklós bíró. Jó
nás Imre és Ligeti Béla ülnökök.

16 Hivatkozással az 1949. évi XI. tc.67.§.(2) bek-re.
17 Az elsőfokú bíróság által az emberek törvénytelen kivégzésével megva

lósított háborús bűntettet nem találta bizonyítottnak.
18 A nyomozás elrendelését Korom Mihály rendőr alezredes 1958. január 

23-án hagyta jóvá. Belügyminisztérium V. 10-52191/1959 -  Megnyitva: 
1958. január 31.. lezárva: 1959. június 19.. csatolva a B.065/1959 ügy 
nyomozati irataihoz.

19 Jogszabályi hivatkozás az 1953. évi 13. tvr 13. §.. illetve A hatályos 
anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása (továbbiakban 
BHÖ) 82. e. pontra (amely a 81/1945 [II. 5.] ME. sz. rendeletnek és az 
1440/1945 [V. I.) ME. sz. rendeletnek az 1945. évi VII. tv.-nycl tör
vényerőre emelt szövege.) Eszerint: háborús bűnös az ..aki a megszállott 
területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a 
háborúra vonatkozó nemzetközi szabályokat súlyosan megsértette, vagy 
a visszacsatolt területek lakosságával, a rábízott hatalommal visszaélve, 
kegyetlenkedctt, vagy aki általában akár belföldön, akár külföldön fel
bujtója. tettese, részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy 
megkínzásának"

10 1958. január 31. napján kelt határozat. A nyomozás kiterjedt még a ko
rábban eltűntnek, majd halottnak hitt Kristóf László (1911) volt csendőr 
nyomozó törzsőrmester. Balassa Jenő (1910) volt csendőr nyomozó fő
törzsőrmester. Csontos András (1907) volt csendőr nyomozó főtörzsőr
mester. Katona Lajos (1909) volt csendőr nyomozó törzsőrmester. Mol
nár Mihály (1908). Kulcsár Lajos (1914). Sebestyén Árpád (1917). 
Bánfai Sándor ( 1914) vök .. horthysta politikai detektív". Láng István 
(1912) volt ..polgári ruhás rendőr őrmester". Bujdosó József (1903) volt 
csendőr főtörzsőrmester. Puska Imre (1909). U. Kovács László (1908) 
volt „horthysta politikai detektív" ellen is. ugyancsak „emberek törvény
telen megkínzása és kivégzése által elkövetett (háborús) bűntett" miatt.

71 1959. Bll. 60280 számon" 1959. július I l-én. a Bp. 216 (3) bek. és 213. 
5. (II bek. 4. pontjára, tehát új bizonyíték felmerülésére hivatkozással. A 
perújítási indítványt dr. Szaki József, a legfőbb ügyész első helyettese ír
ta alá.

22 Vallomását leírta 1958. február 28. napján. Vallomása szóban, nyomo
zati iratok. III. kötet. 50-51. p.

25 Vallomása a nyomozati iratoknál. II. kötet. 5. p.
24 1958. február 26. Vallomás a nyomozati iratoknál, de a Vádirat erre a 

vallomásra nem hivatkozik.
-  1958. április 24. A Vádirat nem hivatkozik a vallomásra, mint bizonyí

tékra.
26 1959. május 26-ai kihallgatás.
27 1958. február 2-ai vallomása.
2S6.35-ös Liliput. amelyből ..spórolásból" Long Rife 6 mm-es lőszert lőt

tek ki.
29 1958. febr. I l-ei vallomása.
30 Mai szóhasználattal: rendőrorvos szakértő
31 Naplószám 2037. Az iratoknál a Belügyminisztérium 68-as -  népköztár

saság-címeres -  pecsétjével hitelesített másolat található. Nyomozati ira
tok. IV, kötet. 4. p.

32 A BM. Országos Rendőrkapitányság Technikai Osztály szakvéleménye.
33 A Katonai Főügyészség B.VII. 020/1959. 1959. augusztus 22-én kelt 

vádiratát Dr. Vig István őrnagy, főügyészségi ügyész írta alá. A továb
biakban: Vádirat.

34 Palotás Ferenc ellen Vádiratban nem emeltek vádat. Mint említettük, az 
ő terhére az ügyész perújítou. így kerültek az ügyek egyesítésre, s lett a 
B.l. 056/1959 sz. ügyben Palotás Ferenc a XIII. r. vádlott. Palotást ko
rábban kétszer engedték ki a börtönből, majd a forradalom után újból 
megkezdte büntetésének töltését. A terhére benyújtott perújítást a Leg
felsőbb Bíróság elfogadta (T. B.50/1859).

35 Vádirat. 4. p.

36 Vádirat. 5. p.
37 Budapesti Katonai Bíróság B.l. 065/1959 ítélete (a továbbiakban: ítélet. I.)
38 ítélet I. 14. p. Az ítélet ezután részletezi, hogy az I. r. vádlottról úgy tud

ták a hatóságok, hogy ..bombatámadás érte és megsemmisült" (sic!) 
Nem jelentkezett a csendőrök igazoltatását végző bizottság előtt sem."... 
ezt a körülményt ügyesen kihasználta". Korábbi okmányait, amelyekben 
nem szerepelt csendőr volta -  ezeket fedett nyomozói munkájához kap
ta -  felhasználva más országrészbe költözött, és „új életet kezdett". „így 
történhetett meg az, hogy bár elfogadott tény volt már évek óta. hogy 
Ságvári Endre elvtárs elfogásában is részt vett. sőt egyik társát a jelenle
gi XIII. r. Vádlottat ezért előzőleg el is ítélték, vele szemben mégsem in
dult eljárás, mert halottnak hitték...." ítélet I.. 15. p.

39 ítélet I. 30. p.
4.1 ítélet I. 31. p.
41 Uo.
42 Ti. Szabadosnak, uo.
43 ítélet I.. 32. p.
44 Uo.
45 Uo.
46 Uo.
47 Uo.
48 ítélet. I.. 34-35. p.
49 Uo„ 34. p.
511 Uo.
51 ítélet. L. 37. p.
52 ítélet. 1.35. p.
53 Uo.
54 Jkv.. 101-103. p.
55 ítélet l„ 38. p.
36 ítélet I.. 35. p.
57 Uo.
58 Uo. 35-36. p.
59 ítélet l„ 38. p.
w Ennek ellenére az ítélet a „nagyszámú tanú nyilatkozata" kifejezést hasz

nálja.
1.1 A büntető perrendtartásról szóló, az 1954. évi V. törvénnyel és az 1957. 

évi 8. számú törvényerejű rendelettel módosított 1951. évi III. törvény 
megjelent kommentárral (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. 
1957- a  továbbiakban Bp.). 184. §. (3) bek. A törvény szövegére parag
rafusokra. a kommentárra oldalszámra utalva hivatkozunk.

w  Bp. 557.
M Bp. 203. §. ( I) bek. cl pontja. Hatályon kívül helyezési ok. ha „a bíróság 

a 184. 5. (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tett ele
get. és ennek következtében nem állapítható meg. hogy ítéletét mire ala
pozza". Vö. még: Bp. kommentár. 607-612. p.

w A Különtanács hatáskörét az ügyben az 1957. évi 34. tvr. 13.§. ( I) bek. 
alapozta meg. miután a legfőbb ügyész az ügyet a különtanács elé ter
jesztette.

65 Dr. Gáspár Miklós kirendelt védő látta el mindkét lókon Palotás védel
mét.

M'Jkv„ 175. p.
67 A védelmet mindkét fokon dr. Endrődi László meghatalmazott védő lát

ta el.
68 Jkv. 175. p.
69 Katf. Kt.094/1959. a továbbiakban: ítélet II.
70 ítélet ll„ 2-3. p.
71 Uo. 3. p.
72 Juhászt már korábban kivégezték. így az ügyben nem lehetett meghall

gatni.
73 Palotás a tárgyaláson úgy emlékezett, hogy volt egy negyedik pisztoly is 

-  Cselényié -. ami nem maradt a helyszínen, mert Cselényi azt eltette. 
Arról is beszélt, hogy Ságvári pisztolya 9 mm-s volt. Jkv. 103. p. 1959. 
szeptember 9-ei tárgyalási nap.

74 A nyomozati anyagból az is kitűnik, hogy Kristófnak Cselényi adott egy 
pisztolyt, mert az övé nem volt nála. Cselényinél viszont két pisztoly 
volt.

75 így vallotta ezt Fenyőné is a nyomozás során.
76 Jkv. 103. p.
77 Ha egy tárban 6 lőszert feltételezünk, akkor fegyverenként 2-4 kilövése 

esetén sem esett több 10 lövésnél. Fenyőné tárgyalási vallomásában ősz-



Történeti szemle

szesen 5-6 lövésről beszéli (Jkv. 123. p.). Palotás viszont azt vallotta, 
hogy Ságvári a pisztolyából kilőtte valamennyi töltényt (Jkv. 103. p.). 
Ugyanakkor a megtalált pisztolyok egyikéről sem mondják, hogy a tár 
üres volt.

8 Ilyen értelemben vallott Fenyőné is a tárgyaláson. Jkv. 123. p.
19 Cesarc Beccaria: Dci delitti et déllé pene [A bűntettekről és a büntetés

ről] (1764).
80 1878. évi V. törvénycikk.
81 A magyar büntetőtörvények zsebkönyve (Budapest. 1909): Büntetőtör

vénykönyv (1878. évi V. tcz.). p. 3. I. §.
82 Politikai osztályát Tömpe András vezette. Vö.: Cseh Gergő Bendegúz: 

A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténeti vázlata 
1945-1990 (Trezor I. A Történeti Hivatal évkönyve. 1999. 73-90. p.).

85 Févai József [Léderer József] (1898. október 12. Budapest -  1959. au
gusztus 4.): kommunista politikus. Középiskolás korában csatlakozott a 
Galilei Körhöz. Egyetemi tanulmányait Bécsbcn és Berlinben folytatta. 
1918 novemberében a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) egyik 
alapítója és a Vörös LIjság belső munkatársa. A kommün bukása után 
emigrált. Az illegális KMP Központi Bizottságának (KB) póttagja, majd 
tagja (1926-1930). 1930-ban Magyarországra küldték, itt 3 és fél év bör
tönre ítélték. 1934-1937 közölt Moszkvában a Kommunista Internacio- 
nálé Végrehajtó Bizottsága (Komintem VB), a II. világháború alatt a 
moszkvai Kossuth-rádió munkatársa. 1944-ben a Vörös Hadsereggel tért 
vissza Magyarországra. 1944-1956 közölt a Magyar Kommunista Párt 
(MKP). majd a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Központi Vezetőségé
ben (KV). 1945-1946-ban. majd 1948-1953 között a titkárság tagja. 
1953 júniusában és 1956 júliusától októberig a Politikai Bizottság (PB) 
tagja. A párt legfőbb ideológusa, a hatalomátvétel után a kulturális élet 
irányítója. 1949 júniusától 1953 júliusáig népművelési miniszter. A Ma
gyar Tudományos Akadémia tagja (1949).

“ 1946. július 22.
s'  Vö.: részletesen Zinner Tibor-Kahler Frigyes-Koczka Éva—Pálvölgyi 

Fercnc-Tóth Béla: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a 
jogászvilágban. 1918-1962 (Budapest. Közlönv Kiadó. 2005. 97-515. 
p.).

86 NŐT (Népbíróságok Országos Tanácsa) 1.687/1949/22 sz. ítélet. 1949. 
július 9.

'  Vö.: Kahlcr Frigyes: A ..kettős normarendszer" a források tükrében 
(Büntetőjogi tanulmányok. IV. MTA VEAB. Veszprém. 2003. 14-22. 
p.). Vö.: Hantó Zsuzsa: ítélet nélkül (Collcctio iuridica universitatis 
Debreceniensis. IV. 2004. 101-136. p.).

88 Btá. I. tj. (2) bek.
89 Vádirat. 3-5. p.
90 ítélet I.. 10-12. p.
91 ítéleti.. 10-11. p.
92 Gestapo. Geheime Staatspolizei: titkos államrendőrség, a ncmzetiszoci- 

alista Németország politikai rendőrsége, amelyet Göring 1933. április 
26-án a porosz politikai rendőrség különlescsegységeként hozott létre.

93 Uo. II. p.
99 Uo. 42. p.

A ügy belső szakértője Hollós Ervin rendőr alezredes, történész volt, aki 
1962-ig dolgozott a BM kötelékében. Az ö álláspontja érvényesült, ami
kor az ügyet -  a megállapított történelmi körülmények leírásával -  hábo
rús bűntettként vitték a katonai bíróság elé.

% Andia Erzsébet (1902. június 22. Budapest -  1986. április 3. Budapest): 
történész, kommunista politikus. Kommunista tevékenységéért 15 év sza
badságvesztésre ítélték: 1921-ben fogolycserével szabaduít. és a Szovjet
unióban telepedett le. 1945-ben tért haza Magyarországra. Országgyűlési 
képviselő (1948-1956). az MKP KV póttagja (1946-1948). az M~DP KV 
tagja (1948-1956), a Pártfőiskola igazgatója (1946-1953). a közgazdaság- 
tudományi egyetemen egyetemi tanár (1948-1950). Oktatásügyi miniszter 
(1953-1954). az MDP KV Kulturális Osztályának vezetője (1945-1956). 
az ELTE BTK új- és legújabb kori magyar történelem tanszék vezetője 
(1950-1974), az MTA levező (1949). majd rendes tagja (1950).
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