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ARCKÉ PCSARNOK___
Szendrei Géza

Kéri József, 
Győr-Sopron megyei

ügyész*
risztusi életkorban közel jutott a halálhoz. Túl 
gyorsan élt, egyszer csak közöttünk volt. Fiatalon 
sokat ért el. Felívelő pályán lezuhant. Bíróság elé 

állították. Pilátusa azonban nem küldte a Golgotára. 
Vegyük sorjában.

A szegénysorba született Kéri József 24 évesen 
jogászként már jogi kollégiumi igazgató, 25 évesen 
egyetemi tanársegéd, 26 évesen a Jogtudományi Intézet 
munkatársa. 29 évesen a szovjet birodalom magyarorszá
gi helytartótanácsának mondható Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP) Központi Ellenőrző Bizottsága fontos 
munkatársa, Kis Károly titkár személyi titkára. Kéri itt 
már belelátott a magyar vazallusi nagypolitikába.

Sztálin halála után az MDP megrendült. Az MDP 
Központi vezetőségének főtitkára, Rákosi Mátyás 
átmenetileg háttérbe szorult. A Minisztertanács élén új 
vezető -  Nagy Imre -  került az ország élére.

Kéri 1953 júliusától 1955 áprilisáig Nagy Imre 
környezetéhez tartozott. Mindennapi munkatárs, a Mi
nisztertanács párttitkára volt. Nem kormánytag, de 
pártfunkciójánál fogva mindenütt jelen lehetett, ahol 
döntést hoztak. Most már közigazgatási rálátása is volt 
az országra.
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A szovjet birodalom az emberarcú, -léptékű, jobbí
tani merő Nagy Imrét menesztette. Kizárták az MDP- 
ből, a Magyar Tudományos Akadémiáról, egyetemi 
tanszékvezetőként élhetett tovább.

Kéri kisebbet bukott. Feltehetően még Nagy Imre 
gondoskodott menekülési útjáról. Ehhez azonban egy 
kis kitérőt kell tennünk.

Az ügyészség 1949-től az Alkotmány paragrafu
saiban létezett, gyakorlatilag az Igazságügyi Mi
nisztérium dirigált felette; az Igazságügyi Minisztérium 
egyik osztálya volt. 1953-ban Nagy Imre adott önálló 
hatáskön, szervezeti jelenlétet az ügyészségnek. Kéri 
József 1955 májusától 1957 februárjáig Győr-Sopron 
megye ügyésze volt; megyei ügyész, mai kifejezéssel 
megyei főügyész. Politikailag az ország egyik leg
fontosabb megyéje -  egy nyugati határszéli megye -  
igazságszolgáltatásának élére került. Nem szóbotlás; 
nem csak az ügyészség élén állt.

A szovjet rendszerben a pártirányítás volt a minden
ható. De ez álságosán polgári mezben jelent meg, mint 
például parlament, minisztertanács, bíróság, ügyészség, 
rendőrség, tanácstestület, tanácselnök, végrehajtó 
bizottság. Az ügyészség a parlament alá rendelt 
szerveket, minisztériumokat, minisztérium alá rendelt 
szerveket, bíróságot, rendőrséget, tanácsszerveket 
ellenőrzött. Kéri József 31 éves korában egy megye 
igazságszolgáltatásának fő ellenőre lett. Ez az 
ellenőrzés a tételes iratvizsgálatig nyúlhatott, átfogha
tott 10, 20, akár 100 iratot. Hivatalvizsgálat volt. ami 
többet jelentett, mint a ma ismert rendes és rendkívüli 
jogorvoslati eljárások, tehát, több mint fellebbezés, 
felülvizsgálati kérelem, perújítási kérelem, közigaz
gatási óvás. Mondandónkat szűkítve: az 1950-es évek
beli Igazságügyi Minisztérium a bíróságok ellenőrzését 
megosztotta az ügyészséggel. Ezért lett Kéri egy megye 
igazságszolgáltatásának vezetője, ami elősegítette 
1956-os forradalmi fellépését.

Győr-Sopron megyébe történt kinevezése után Kéri 
hamar elfogadtatta magát új környezetével. Ezt 
elősegítette szellemi felkészültsége, politikai háttere, 
személyi kapcsolata, megragadó fellépése, erős ügyészi 
hatásköre. Olyan időszakban érkezett a megye élére, 
amely a reménykedő várakozással jellemezhető. A 
nyugati országhatár aknazárának megszüntetése az 
ország „jobbulásának” jele volt, döbbenetesen jó, 
országos élmény. A budapesti Petőfi Kör 1956 már
ciusában megtartotta első nyilvános rendezvényét. Kéri 
Győrben is Petőfi Kört akart. Hivatali kötelessége volt 
a megye bűnüldöző, rendfenntartó és közigazgatási 
szerveinek ellenőrzése. Győrből kiszállt a városokba, 
járásokba. Lendületes főügyész volt, szervezkedett, de 
a történelem változása gyorsabb volt. Mire létrehozta 
volna a Petőfi Kör megyei szervezetét, kitört a for
radalom. Kérit ez a sodrás, érzelmi gátszakadás 
megerősítette. Győr-Sopron megyei, majd ügyészi kör
ben országos hatású, de csak pár hónapig tartó jelentős 
szerepe kiolvasható az ügyészségi és bírósági iratokból. 
A korabeli iratok szerint Győr megye az egyik leg
erősebb bázisa volt a forradalomnak. Győr erős for

radalmi elkötelezettségét mutatja, hogy a megyei párt- 
bizottság tagjai már október 25-én átlépték a közeli 
országhatárt, s Csehszlovákiába menekültek. A megyei 
tanács is szétesett. Megszűnt a helyi kommunista poli
tikai és közigazgatási hatalom, de vákuum nem maradt. 
Október 26-án megalakult a Győri Forradalmi Nemzeti 
Bizottság, amelynek egyik tagja Kéri József lett. Már az 
alakuló ülés részvevői igazságtételt követeltek tőle: 
azoknak a rendőröknek a felelősségre vonását, akik a 
győri börtön előtt tüntető tömegbe lőttek. Két polgár 
meghalt a rabok kiszabadításáért, a forradalomért. 
Október 26-án, a megyei ügyészségen forradalmi 
bizottságot választottak. Kérit ennek is tagjává válasz
tották. Győrben hangosbeszélőn közölték, hogy dr. 
Kéri József, az ügyészség vezetője is csatlakozott a nép 
ügyéhez. Október 27-én a pártbizottság helyben maradt 
tagjai szerették volna kézbe venni a győri forradalmi 
események irányítását -  ők is számítottak Kérire. 
Rosszul számítottak, s a megyei megújulási hangulat, 
Kéri fellépése nem várt eredményt hozott. A kommu
nista csonka pártbizottság által is aláírt nyilatkozat for
radalmi hangvételű volt; Követelték az Államvédelmi 
Hatóság felszámolását, a szovjet csapatok kivonását, 
elismerték a Győri Forradalmi Nemzeti Bizottság 
hatalmát. A forradalmat a nép jogos harcának tekintet
ték. A megyei ügyész jól láthatóan jelen volt a for
radalmi eseményekben: tagja a Forradalmi Nemzeti 
Bizottságnak, a megyei ügyészség Forradalmi 
Bizottságának és a csonka megyei pártbizottságnak. A 
Győr-Sopron megyei Hírlap október 30-i száma Kéri 
Józsefet javasolta Magyarország igazságügyi minisz
terének.

1956. november 4. után, a szovjet tankokkal érkező 
Kádár János kormányának színrelépésekor Kéri nem 
lépett hátra. Választhatott volna: vagy visszahúzódik, 
vagy behódol az új névvel jegyzett szovjet-szolga hata
lomnak. Kéri a felszínen maradt és kitartott. A novem
ber 5-én újjáalakult győri pártbizottság úgy választotta 
tagjai közé, hogy nem lépett be a Magyar Szocialista 
Munkáspártba. A párt hívta, de nemet mondott. Az okot 
csak találgatni lehet; talán főügyészi állása és helyi te
kintélye miatt kapott meghívást a győri pártbizottság 
ülésére. Kéri tovább aktivizálta magát: novemberben a 
győri vagongyár munkástanácsát erősítette jelenlétével. 
A tanács november 10-i ülésén kijelentette, hogy 
letartóztatási határozat kiadása előtt egyeztet a munkás- 
tanáccsal. Nem a pártbizottsággal, nem a legfőbb 
ügyészséggel, hanem a Kádár-kormánnyal szemben 
álló helyi munkásszervezettel. Egy már levert for
radalomban ez forradalmi elhatározás. Kéri a Győr 
Megyei Tanács november 11-12-ei ülésén kifogásolta, 
hogy az új kormány és a Kossuth Rádió ellenfor
radalomról beszél. Kijelentette, hogy Győr megye 
területén tudomása szerint nincs olyan ember, aki ellen 
politikai magatartása miatt eljárást kellene indítani. 
Ezzel védelmébe vette a megyei Forradalmi Nemzeti 
Bizottságot, a városi, községi forradalmi nemzeti 
bizottságokat, a munkástanácsokat, a harcokban 
résztvevőket. Az iratok szerint büntetőperében terhére .
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rótták, hogy 1956. november-decemberben nem írta 
alá a rendőrség által ellenforradalmárként letartóztatot
tak határozatát. Ellenforradalmámak nevezett szemé
lyeket ügyészi utasítással szabadított ki. A szovjet had
sereg közreműködésével felállított új kormány nem tűrt 
önálló gondolkodást, forradalmi magatartást. A kom
munista párt újjászervezte sorait. Megyénként létrejöt
tek az MSZMP Intéző Bizottságai. A győri vagongyár
ban a pártszervezet létrehozása érdekében december 
14-én tartottak gyűlést, amelyen Kéri is megjelent, s 
pártellenes felszólalást tett. Kijelentette, hogy a bukott 
rendszer vezetői a magyarság árulói. A tömeg elsöpörte 
a bűnös vezetést. Magyarországon nincs ellenfor
radalom. Az egész magyarság került szembe a saját, 
egyéni hatalmát képviselő vezetőkkel. Kéri bukása már 
közel volt. Lehetetlen, hogy ne tudta volna. Mégis így 
beszélt.

1956 novemberére a szocialista ügyészség poli
tikailag szétesett. A Kádár-kormány november 16-án 
dr. Szénási Gézát nevezte ki legfőbb ügyésznek. 
Szénási november 21-én a népköztársaság minden 
ügyészét arra utasította, hogy nyújtson segítséget a 
karhatalmi alakulatoknak a rend. a fegyelem, a közbiz
tonság helyreállításához. A hatalom nyelvén ez azt 
jelentette, hogy fel kell számolni az ellenforradalmat. 
Mint látható. Kéri ennek az elvárásnak nem felelt meg. 
Szénási erélyes kézzel fogott hozzá, hogy a for
radalomban önállósult ügyészség újra alkalmassá 
váljon arra. hogy a hatalmat szolgálja, ne a szabadsá
got. Az MSZMP Katonai Tanácsa 1956. december 4-i 
üléséről készített jegyzőkönyv szerint Ugrai Ferenc 
ezredes az ügyészség munkáját opportunistának. Pesti 
Endre pedig felszólalásában az ügyészség és a 
rendőrség munkáját nem megfelelőnek minősítette. Az 
új rendnek az ügyészséggel alapvető nehézségei voltak. 
A forradalom 12 napja önállósította az ügyészi gondol
kodást. Az új legfőbb ügyész az első vezető ügyészi 
országos értekezletet 1956. december 19-ére hívta 
össze. Az értekezlet a következőket szolgálta:

-  Szénási Géza bemutatkozása;
-  az eszmei zavar bemutatása, amelyből a kivezető 

utat Nezvál Ferenc igazságügyi kormánymegbízott 
mutatta meg az értekezleten;

-  azoknak a változásoknak a felvázolása, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a bírókat és az ügyészeket 
sértő problémákat megszüntessék.

Szénási Géza bevezetőjében még nem mondta ki, 
hogy ellenforradalom volt. E szóhasználatra csak az 
értekezlet végén került sor.

A megyei ügyészek felszólalásaikban sorra érzékel
tették, hogy nem akarják folytatni a Rákosi-rendszer 
törvénykezését. Az alábbiakban idézek felszólalásaik
ból:

A rendőrség bizonyíték nélkül vesz őrizetbe 
embereket. Az ügyész ilyen ügyekben nem hajlandó 
aláírni az előzetes letartóztatást. (A Veszprém megyei 
ügyész)

A Markó utcai börtönbe számolatlanul, egyszerű
__ szolaálati jeggyel hozzák be a foglyokat, és nem lehet
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megállapítani, hogy miért. Az ügyész persze nem írja 
alá a beutaló rendelvényt. Házkutatást tartanak házku
tatási parancs nélkül. Elfogatásokat eszközölnek elfo
gatási parancs nélkül. (A Budapesti ügyészség vezető
je)

Ellenforradalmároknak tekinthetők-e azok, akik az 
október 23-ai eseményekben részt vettek? (A Szabolcs 
megyei ügyész)

A karhatalmi erők parancsnoka áthivatott magához, 
és egy szovjet parancsnok jelenlétében felelősségre 
vont. hogy az ügyészség nem intézkedik, az ügyészség 
nem kíván részt venni az ellenforradalom visszaszo
rításában. A tiszti század parancsnokát, egy századost, 
akit csalás miatt másfél évi börtönre ítéltek, le is 
szerelték. Ezt követően izgatás miatt 18 hónapi 
börtönre ítélték. Most a karhatalmi erők századparancs
noka. Az ügyészekben általában kettős lelkiismeret 
működik. Az egyik az, amit emberi lelkiismeretnek 
nevezünk, a másik pedig a szocialista jogtudat. Most 
vannak olyan esetek, amelyek mind a kettővel szemben 
állnak és összeegyeztethetetlenek. (A Nógrád megyei 
ügyész)

Nálunk is ugyanilyen jelenségek vannak. A karhatal
mi erők nálunk is őrizetbe vettek embereket, és mi 
90%-ukat szabadlábra helyeztük. (A Szolnok megyei 
ügyész)

A sok befejezetlen ügyet be kellene fejezni. Vannak 
olyan terheltek, akik beléptek a karhatalmi századba. 
Most érkezett el a megyébe a forradalom hulláma. (A 
Békés megyei ügyész)

Elég rossz hangulatot váltott ki a megyei ügyészhe
lyettes letartóztatása. A felvilágosítást megtagadták, s 
nem tudjuk, miért került be a fogdába. A rendőrség és a 
nemzetőrség csak ügyészi hozzájárulással tartóztatott le 
embereket. Az államvédelmi hatóság vezetői közül 
többen kérték, hogy vegyék be őket a börtönbe (mert 
otthon féltek). Ilyen esetekben a (most) letartóztatott 
ügyész írta alá a végzést. Az ügyészek szeretnék tudni, 
hogy hol van a legfőbb ügyészség hatásköre. (A Heves 
megyei ügyész).

A szovjet csapatok már bevonulásuk első napján 
keresték az ügyészt. 36 embert elvittek. A városban 
meglehetősen ügyészellenes hangulat van. A szovjet 
katonák ügyészi meghallgatásra átadtak 25 személyt. 
Az ügyészek között voltak olyanok, aki azt mondták 
erre, hogy tartóztassa le őket a szovjet parancsnok, 
amit az nem tett meg. (A pécsi megyei ügyész)

A karhatalmi erők parancsnoka megkérdezte tőlem, 
hogy miért nem lépünk fel erélyesebben az ellenfor
radalmi erők ellen. Azt válaszoltam, hogy a megyében 
rend volt, nem volt zavargás, tüntetés, feleslegesnek 
tartom, hogy kierőszakolt ügyet csináljunk. (A Somogy 
megyei ügyész).

A december 19-i értekezlet jegyzőkönyve Kéri 
József hozzászólását tartalmazza a legrészletesebben: 
„A szünetben beszélgettem az elvtársakkal és olyan 
hangok is voltak, hogy nem érdemes elmondani őszin
tén a véleményünket, mert nem lehet tudni, hogy 
hasznot hajt-e a köznek vagy magunknak. Többen
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hangoztatták, hogy megválnak az ügyészi szervezettől. 
Úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell és meg kell 
nézni, hogy mi az oka annak, ami erre indítja az 
embereket. Azt tudják az elvtársak, hogy az elmúlt 
évben elmondtam plénum előtt a véleményemet, és az 
események azt igazolták, hogy az helyes volt. Csak 
utalok az utolsó értekezletre, amikor mondtam, hogy 
tragikus események felé megyünk, akkor az volt a 
válasz, hogy ez rémlátás. Néhányan tudják azt is, hogy 
október 23-án írtam egy levelet a Politikai 
Bizottságnak, amelyben megírtam, hogy mi felé 
megyünk. Engem egy izgat: hogyha most elmondom a 
véleményemet, de nem csak én. hanem mindnyájan, az 
okos szó meghallgatásra talál-e. Megjegyzem, hogy 
beválasztottak a megyei intézőbizottságba, holott még 
nem döntöttem el magamban, hogy belépek-e a pártba 
vagy sem. A kormánynak minden becsületes ember 
gondolkodására és teljes erejére szüksége van. Nehéz 
dolog lesz itt a szocializmus építése, pedig úgy gondo
lom, hogy mi ezt akarjuk. Úgy gondolom, hogy azon 
kell gondolkozni, hogy mi lesz az ügyészség szerepe 
ebben.

Szénási elvtárs bizalmat kér. Ez szép, nagyon szép, 
szép volt az is, amit Nezvál elvtárs mondott. De azok a 
tények, amik itt elhangzottak, lerontják a szavak erejét. 
Nem tudom elhinni, hogy akad ember az országban, és 
különösen, aki éveket ült a Rákosi börtönében, aki a 
régit vissza akarná hozni. Azonban akkor is voltak szép 
szavak, de a gyakorlat más volt. Én csak azokért az 
elvekért tudok lelkesedni és harcolni, amelyek a gya
korlatban is érvényesülnek. Felvetődik, hogy az a mód
szer, ami a törvényesség vonalán kezd elharapózni, 
segíti-e a kibontakozást. Aki ismeri a közvéleményt, a 
munkások véleményét, azok tudják, hogy mennyire 
áhítoznak az emberek a törvényesség után. Én is azt 
mondom, hogy akik megérdemlik, azokkal szemben 
keményen kell eljárni. A nép igazságérzete ezt követeli, 
de szeretnénk a törvényességet megvalósítani. Az 
újságban ennek hangot adott a Legfőbb Ügyészség is, 
azonban azok a példák, amelyek itt elhangzottak, pont 
az ellenkezőjét mutatják. Tisztán kell látni, hogy a 
rendőrök és az ügyészek között is nagy a lehangoltság. 
Azt is vizsgálni kell, hogy kiknek a részéről történnek 
ezek az intézkedések. Az újjászervezett politikai cso
portok részéről. És e vonatkozásban jó lenne valami 
megnyugtatót hallani. Nálunk is olyan magatartást kezd 
tanúsítani a politikai csoport, ami félelmet kelt.

Helyes lenne elgondolkozni azon, hogy jó lesz-e ez 
így. Én a magam részéről nem vagyok hajlandó az 
1951-es módszerekhez segédkezet nyújtani. Ilyen rend
szert nem vagyok hajlandó támogatni, és nem hiszem, 
hogy van becsületes ügyész, aki ezt támogatja. Nem 
vagyok hajlandó támogatni azt, hogy bemondás, vagy 
hálózati anyag alapján vigyenek el embereket.

A karhatalom szerepe: elmondják a rendőr elvtársak, 
hogy a Győr megyei karhatalom szervezésével Ferenc 
Sándort bízták meg. Ezt a Ferenc Sándort a rendőrség
ről 1951-ben bocsátották el, erkölcstelen és fe
gyelmezetlen magatartása miatt. Ez az ember szervezi

Győr megyében a karhatalmat. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy másutt szervezhetné a karhatalmat, de 
Győr megyében biztosan nem. A rendőr elvtársak 
körében ez lehangoltságot és visszatetszést szül. 
Feltétlenül kell erős karhatalom, azonban meg kell gon
dolni, hogy milyen legyen ennek összetétele.

Budapesten hallottam olyan kijelentést, hogy erős 
karhatalommal biztosítani lehet a szocializmus építését. 
Azonban egyről nem szabad megfeledkezni, hogy ez 
politikai munka és ehhez bizalom is kell. Vigyázni kell 
azonban arra, hogy a karhatalomba ne kerüljenek be 
olyan emberek, akik közutálatnak örvendenek. Nem azt 
mondom, hogy pártfunkcionáriusok ne kerüljenek be, 
de csak olyanok, akik kevés hibát követtek el, 
-  hisz azt tudjuk, hogy mindnyájan követtünk el 
kisebb-nagyobb hibákat - . de a kompromittáltak nem 
valók a karhatalomba. Becsületes, jó  szándékú 
embereket, parasztlegényeket, akik okosak és jó 
fegyverforgatók, kell a karhatalomba bevenni, ezek 
meg is fogják állni a helyüket.

Az őrizetbe vételekről annyit: úgy látszik, mintha 
nem volnánk. Vagy van ügyészség, vagy nincs. Ha van, 
akkor töltse be a feladatát. Nem hiszem, hogy Kádár 
elvtárs olyan nézetet támogatna, hogy a volt ÁVH-sok 
töltsék be a vezető szerepet még az ügyészség felett is.

Minden ember jól akar dolgozni, s minden becsü
letes ember munkájára szükség van, azonban el kell 
dönteni, hogy ezekre számít-e a vezetés, vagy olyan 
helyzet alakult ki, hogy csak egy szűk körre támasz
kodik. Ez nagyon-nagyon káros lenne.”

Szénási Géza válaszában a szocialista törvényesség 
célkitűzését mindenek fölé emelte, a törvények mel
lőzéséért az ellenforradalmat okolta: „Azt a vegytiszta 
törvényességet, amit Önök emlegetnek, még nem 
valósítottuk meg. Ez az ügyészi szervezet hibája. De 
hibája az ellenforradalomnak is, amely olyan 
eszközökkel harcolt, mellyel szemben a teljes 
törvényesség alkalmazása öngyilkosság kísérlete lenne. 
Ez azonban nem jelenti a törvényességtől való eltérést, 
mert hiszen nem ismerünk kétféle törvényességet. 
Tudjuk, hogy a karhatalmi szervekkel vannak még 
bajok és a karhatalmi erők parancsnokának is ugyanez 
a véleménye, mint Önöknek. A rendőrség magasabb 
vezetői tudják, hogy vannak túlkapások. A karhatalom 
nem iskolázott rendőrökből és katonákból áll. Ezek egy 
része soha ilyen feladatot nem látott el. A Jövő felada
ta, hogy ezeket a személyeket megfelelő erőkkel 
cseréljék ki. Olyanok legyenek, akikben bízik a nép és 
bízik az államhatalom is.”

Szénási ekkor még elismerte, hogy a kádári karha
talom egy része nem megfelelő személyekből áll. Az 
1956. december 19-i jegyzőkönyv kormányszintig 
jutott fel. Nem válthatott ki nagy elismerést. A szovjet 
és a magyar vezetők nem azt akarták hallani, hogy a 
magyar rendőrség, a magyar karhatalom az emberi 
jogokat hogyan tapossa, a szovjet hadsereg megszál
lóként bánik a néppel, a magyar hivatalos szemé
lyekkel, a kádári rendcsinálás szervezeteiben helyet 
kapnak kétes elemek, bűnözők. Az ügyészek lelkiis-



merete pedig hogyan kerülhet szóba? Az új kormány 
ellenforradalomról beszélt. A főügyész a megyei 
ügyészek értekezletén az ellenforradalom rémtetteiről, 
az ellenforradalmárok üldözéséről akart hallani. És mit 
hallott? Egy olyan vezető ügyészi gárda szólalt meg, 
amely jelen állapotában a megtorláshoz alkalmatlan.

A hatalom megoldása: megrostálni és megfélem
líteni az ügyészeket. Kéri József közismert és 
kiemelkedő vezető ügyész volt ahhoz, hogy ha rajta 
nagyot ütnek, azt a többi is megérzi. A december 19-i 
értekezlet ismeretében a megfélemlítést készítették elő.

1957. január 8-án és 9-én a Legfőbb Ügyészség és a 
Belügyminisztérium kiküldöttei a Győr-Sopron megyei 
rendőrkapitányságon és a megyei ügyészségen ellenőr
zést végeztek. Az ellenőrzés tárgya: a megyei rendőr- 
kapitányság és a megyei ügyészség együttműködése. A 
kiküldött rendőr őrnagy és a csoportvezető ügyész fel
jegyzésében leírta, hogy a két megyei vezető között az 
együttműködés nem kielégítő. Kölcsönös bizalmat
lanság jellemzi mindkét testület működését. A küldő 
szervek elvárásának ez a megállapítás megfelelt. Csak
hogy a vizsgálók a bizalmatlanság okainak megállapí
tásakor igen körültekintően jártak el.

„A megyei rendőrkapitányság vezetője, r.őmagy 
1956. november 5-én a rendőrkapitányságra kérette 
Gyepes megyei bírósági elnököt és Maár megyei 
bírósági bírót, és közölte velük, hogy Gyepes elvtárs 
továbbra is a megyei bíróság elnöke marad, míg Maár 
bíró a megyei ügyészség vezetését veszi át. Nevezett 
elvtársak tiltakoztak ezen megbízatás ellen, és erre az 
ügyészség vezetését továbbra is Kéri József kinevezett 
megyei ügyész látta el. A megyei rendőrkapitány ezen 
intézkedése Kéri József megyei ügyész tudomására 
jutott, azonban ebben az ügyben semmiféle lépéseket 
nem tett, de mindenesetre bizalmatlanság született a r. 
őrnaggyal szemben. A megyei rendőrkapitányság 
vezetője kérdésünkre előadta, hogy a szovjet parancs
nokságtól kapta azt az utasítást, hogy a megyei 
ügyészség vezetőjét váltsa le és helyette Maár bírót 
jelölje ki. Előadta továbbá, hogy a magához kéretett 
elvtársaknak a szovjet parancsnokság utasításait úgy 
továbbította, hogy ez a pártbizottságnak a határozata. A 
megyei rendőrkapitányság vezetője az ügyészséggel 
szemben tanúsított bizalmatlanságból fakadóan olyan 
intézkedéseket tett, amelyek összeegyezhetetlenek a 
fennálló törvényességgel. Ezen intézkedések abból 
fakadnak, hogy az ügyészség passzív magatartást 
tanúsít a politikai ügyekkel szemben és ezeknek sike
réhez a rendőrségnek semmiféle segítséget nem ad. 
Szerinte az ügyészség magatartására jellemző az is, 
hogy a legutóbbi 48 órás sztrájk idején az ügyészség 
nem dolgozott és minden esetben az a törekvésük, 
hogy az őrizetben lévő személyeket szabadlábra 
helyezzék. Az ügyészek nem értik meg, hogy a rend 
helyreállítása során esetleg törvénysértések is adódhat
nak. Továbbá nem veszik figyelembe az általános poli
tikai helyzetet.”

Amint látható, a közös ellenőrzés feltárta azt a
__ törvénysértést, hogy a megyei rendőrkapitány legfőbb
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ügyészi hatáskört vont magához. Ügyészt csak a 
legfőbb ügyész nevezhet ki, válthat le. Megsértette a 
büntetőeljárási törvényt is, amikor parancsban kizárta 
az ügyész fogdaellenőrzési, fogoly-kihallgatási, 
szabadítási jogát. De arról is szól a közös rendőri, 
ügyészi feljegyzés, amit nem lett volna szabad leírni. A 
Szovjetunió egyik parancsnoka utasítja a független 
Magyar Népköztársaság rendőr őrnagyát. Szuverenitás, 
törvényesség, hatáskör? Ugyan! Egy van, a Szovjetunió 
érdeke.

A jelentés megállapította, hogy „a rendőrség és az 
ügyészség között fennálló bizalmatlanság akadályozza 
az eredményes bűnüldözési munkát, s tekintettel arra, 
hogy ez nemcsak győri jelenség, ezért javasoljuk a 
rendőrség és az ügyészség között fennálló ellentétek 
tisztázása végett országos értekezlet összehívását.”

Az ismertetett januári vizsgálat nem bizonyult elég
gé Kéri-ellenesnek. Megosztotta a felelősséget a 
megyei rendőrkapitány és a megyei ügyész között. Sőt, 
a hatalom szemében elítélendő Kéri József ügyészi 
magatartását országosan tapasztalható jelenséggé tágí
totta. Ezért újabb vizsgálókat küldtek Győrbe.

Az 1957. február 2-án kelt feljegyzés szerint két 
ügyész és egy rendőr százados ezúttal már csak a Győr- 
Sopron megyei ügyészség, főként Kéri József munkáját 
vizsgálta. A bizottság által meghallgatott, három leg
magasabb rangú, párthű vezető Kéri ellen tanúskodott. 
A megyei MSZMP intéző bizottságának elnöke, a 
megyei rendőrkapitányság vezetője, valamint a győri 
határőrség parancsnoka csupa terhelő adatokat közölt.

Összegzett álláspontjuk:
Kéri József megyei ügyész az ellenforradalmi cse

lekmények hatásos üldözését lassítja, akadályozza.
Nem nyújt segítséget a felügyelete alá tartozó 

ügyészségeknek.
Szervezte, illetve eltűrte, hogy a vezetése alatt álló 

megyei ügyészségen 1956. december 11. és 12. napján 
a dolgozók nem vették fel a munkát.

Nem ismeri el a Kádár-kormányt.
A bizottság egyedi ügyeket is ismertetett.
„Székely Sándor útmester, csornai lakost a rendőrség 

1956. december 8-án őrizetbe vette hivatali hatalommal 
való visszaélés büntette címén. Kéri József elvtárs a 
letartóztatáshoz nem járult hozzá. Az ügyben a Legfőbb 
Ügyészség lépett közbe és utasította a megyei ügyészt, 
hogy a nyomozást tovább folytassa és helybenhagyta az 
előzetes letartóztatást. Ez az eljárás a megyében nagy 
felháborodást váltott ki.

Csatolom az 1956. lg. III. 5. számú iratainkat, 
amelyből megállapítható, hogy Kéri József álláspontja 
tarthatatlan, helyszíni vizsgálatunk alapján a rendőrség 
álláspontját kellett magunkévá tenni és további eljárást 
elrendelni.

A győri megyei MSZMP elnöke közölte, hogy Kéri 
József megyei ügyésszel szemben bizalmatlan, őt a 
megyei ügyészi teendők ellátására alkalmatlannak tartja 
és kérte, hogy a Legfőbb Ügyészség sürgősen gondos
kodjék eltávolításáról. Indoklásul részben azt hozta fel, 
amiről már jelentésünkben beszámoltunk, hogy nem
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harcol az ellenforradalomi elemek ellen, részben és 
döntő súllyal azonban azt emelte ki, hogy Kéri József 
nem ismeri el a Kádár kormányt és így teljesen alkal
matlan ilyen teendők ellátására. Állítását a követ
kezőkkel indokolta: Amikor az ellenforradalmi ese
mények lezajlottak és megindult az MSZMP helyi 
szervezeteinek kialakítása, többek között Kéri Józsefet 
is beválasztották a megyei MSZMP ideiglenes intézőbi
zottságába. Kéri Józsefet azért választották be, mert 
korábban is tagja volt az MDP-nek, aktív, széleskörű 
ismeretséggel rendelkezett és egy komoly testületnek 
volt a vezetője. Kéri József az intézőbizottság ülésein 
részt vett, a szervezés feladatait végezte anélkül, hogy a 
pártba belépett volna. Bizonyos idő múltán Lombos 
elvtárs felhívta, hogy most már foglaljon állást és 
napokon belül lépjen be a pártba, mert elképzelhetetlen, 
hogy ott működjön és ugyanakkor nem párttag. Kéri 
József Lombos elvtárs felhívására azt a választ adta, 
hogy a hét végére rendeződik ez a kérdés is. A hét 
végére azonban nem lépett be és Lombos elvtárs ilyen 
irányú kérdésére azt a kijelentést tette, hogy »nem lép be 
a pártba, mert a Kádár kormány vezetése alatt nem látja 
biztosítottnak a kibontakozást«. Ezek után az intézőbi
zottság Kéri Józsefet tagjai sorából eltávolította. 
Egyébként Kéri Józsefet a párt ma már fel sem venné 
soraiba...

Kéri József egyébként elismerte, hogy november 4. 
előtt napokon át a Minisztertanács hivatali helyi
ségeiben különböző személyekkel tárgyalt, ami szintén 
arra mutat, hogy az akkori ellenforradalmi elemekkel 
kapcsolatot kíván teremteni. Beosztott ügyészei 
elmondták, hogy a múlt év végén, naptárilag meg nem 
határozható napon, amikor Budapestről visszatért 
állomáshelyére, egy alkalommal elmondta előttük, 
hogy volt a parlamentben, ahol azt az értesülést nyerte, 
hogy Kádár megőrült, hisztériázik, és senki nem hall
gat rá.

Rendőrségi viszonylatban megállapítottuk, hogy 
dacára annak, hogy a megye területén számos vezető 
állásban lévő rendőrtisztet az elmúlt napokban leváltot
tak és egyébként is a rendőrség vidéken csak nehezen 
állott talpra, ma már megvan a remény arra, hogy a 
bűnüldözési munka helyes irányba terelődik. 
Szükségesnek mutatkozik eme felszínen, vizsgálatunk 
eredményeként is, hogy úgy a megyei kapitányság, 
mint a Belügyminisztérium részéről rövidesen alapos 
vizsgálat és irányítás történjen a helyszínen. Az új 
elvtársak helyi és személyi ismeretei hiányosak.

A helyi tájékozódás alapján azt is megállapítottuk, 
hogy a járási ügyészek és a párt kapcsolata laza. Ebben 
nagy része van annak is, hogy a járási ügyészségeken 
egyetlen párttag sincs, a megyei ügyészségen szintén, 
csupán a városi járási ügyészségen van 3 párttag 
ügyész. A párton kívüli vezetők megfelelő eligazítása, 
ellenőrzése, felrázása elengedhetetlen.

Vizsgálatunk alapján a következőket
javasoljuk:
A legfőbb ügyész elvtárs Kéri Józsefet megyei 

ügyészt munkaköréből távolítsa el. Kéri József

elméletileg teljesen zavaros benyomást kelt. 
Magatartásával az egyébként is pártonkívüli 
ügyészeknek esetleg helyes álláspontjuk kialakítását 
akadályozza. Irányítást nem ad, nyilván azért, mert neki 
sincs álláspontja.

Véleményünk szerint az a megyei ügyész, aki nem 
ismeri el a kormányt, már csak emiatt is teljesen alkal
matlan ilyen fontos munkakör ellátására. Nyilvánvaló, 
hogy a felsorolt és bizonyított magatartásnak forrása 
erre vezethető vissza...

Tartsanak a járás ügyészei részére értekezletet és azon 
a soronkövetkező feladatokat pontosan jelöljék meg és 
annak betartását a legszigorúbban követeljék meg.

A rendőrséggel és a helyi szervekkel a legsürgőseb
ben vegyék fel a kapcsolatot, kérjék azok támogatását 
és nyújtsanak segítséget a rendőrségnek. E tekintetben 
állítsák helyre a korábban jól bevált operatív értekez
leteket. Ellenőrizzék a rendőrségi őrsök munkáját és ott 
nyújtsanak ún. apró segítséget.

A Legfőbb Ügyészség a maga részéről vezesse be a 
szoros ellenőrzést, különösen az ellenforradalmi cse
lekmények tekintetében.

A Legfőbb ügyész elvtárs utasítsa a járási ügyé
szeket, hogy a járási kapitányságokon folyamatba tett 
és a politikai csoport által történő nyomozások felett 
gyakoroljanak törvényességi felügyeletet, kivéve a leg
súlyosabb bűncselekményeket (szervezkedés, kémke
dés, lázadás stb.).

A megyei ügyészségen a december 11-12. napján 
megtartott sztrájkkal kapcsolatban a jelentésben fel
sorolt személyek magatartását a munkaügyi osztállyal 
vizsgáltassa ki és kérjen megfelelő javaslatot.”

A szoros ellenőrzés valóban kezdetét vette. A 
Legfőbb Ügyészség ügyészei sorra kiszálltak a 
megyékbe, megírták jelentéseiket. Volt olyan bátor is 
közöttük, aki 1957-ben a forradalmat továbbra is for
radalomnak nevezte.

A második országos ügyészi eligazításra 1957. 
február 4-én került sor.

Jelen voltak: 
dr. Szénási Géza
dr. Münnich Ferenc, a kormány elnökhelyettese, a 

fegyveres erők minisztere,
Marosán György államminiszter,
dr. Nezvál Ferenc igazságügyi kormánymegbízott,
Garamvölgyi Vilmos rendőr őrnagy,
Katona Zoltán igazságügyi összekötő,
Sós György rendőrezredes,
A fővárosi főügyész és a beosztott fővárosi 

ügyészek, a megyei ügyészségek vezetői, járási és 
városi ügyészek, a legfőbb ügyészség ügyészei.

Szénási Géza, legfőbb ügyész szavai következnek: 
„Az ellenforradalmi megmozdulások következtében 

az ügyész apparátus munkája megtört, dezorganizáló- 
dott és az ügyészi szervezet darabokra hullott szét, mint 
az államapparátus többi része.” Mindenesetre bátor 
szavak arról, hogy milyen gyenge volt a szocialista 
pártállam. Egyben bevezetése annak, hogy viszont itt 
vagyunk mi, a rendcsinálók.
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További részletek a legfőbb ügyész előadásából:
„Úgy látszott még december első napjaiban is, hogy 

helyi szervekkel, de különösen a karhatalommal és a 
rendőrséggel a törvényesség és a módszerek tekin
tetében kiküszöbölhetetlen az ellentét.

Amennyire erősödött az ország politikai helyzete, 
megalakultak a megyei és járási MSZMP szervek és 
amennyire a városi és falusi haladó emberek bátrabban 
kezdték megmondani a véleményüket, oly mértékben 
derült ki, hogy az ügyészségek lemaradnak a 
demokratikus megszilárdulás útján és ezen lemaradás 
következtében a náluknál jóval előbb járó párt, rendőri 
és karhatalmi szervek jogos kifogásokat emeltek az 
ügyészi magatartással szemben...

Rövidesen kiderült, hogy ebben a politikai hely
zetben a helyes álláspontot nem a kétségtelenül elmé
letileg jól képzett bíráktól kell várni, hanem a szak- 
elméletileg viszonylag gyengébb, de politikailag lé
nyegesen szilárdabb fegyveres erőktől.

Az ellenforradalom hatása az apparátus személyi 
állományára, mint már említettem, nem volt csekély. 
Az ügyészségeken működő forradalmi bizottságok több 
helyen nyíltan is az ellenforradalom szolgálatába álltak, 
vagy később a kibontakozást akadályozták. Egyes for
radalmi bizottságok eltávolították munkahelyeikről 
azokat a becsületes vezetőket, vagy beosztott dolgo
zókat, akik korábban jól megállták helyüket. Egy-két 
forradalmi bizottság még arra is vetemedett, hogy be
csületes kommunista ügyészeket adjon át az ellenfor
radalom terrorlegényeinek, hogy eltüntessék őket 
soraink közül. A pest megyei ügyészség forradalmi 
bizottsága rövid három napos működése alatt 10 
ügyészt és nyomozót mozdított el állásából, elsősorban 
párttagokat és akadémiát végzetteket. A hajdúmegyei 
ügyészség forradalmi bizottsága több ügyészt akart 
letartóztatni, azonban tervüket a szovjet csapatok 
közeledése miatt nem hajtották végre. A Fővárosi 
Ügyészség volt dolgozója nem átallott dicsekedni 
azzal, hogy az ellenforradalomnak segítséget nyújtott, 
röplapok készítésénél segédkezett. A pest megyei 
ügyészség volt ügyészei, november 1-jén egy felhívást 
vittek közlés végett a Rádióhoz, melyben követelték az 
ügyészi szervezet kapitalista forma szerinti átszerve
zését, a Legfőbb Ügyészség megszüntetését. A for
radalmi bizottságokba tömörült ügyészek egy része a 
bizottságok megszüntetése után a szakszervezeteket 
igyekezett ellenforradalmi, bomlasztó célok megvaló
sítására felhasználni.

Mindenki előtt világos volt, marad és lesz, hogy az 
ügyészi tevékenység politikai munka is, melyet csak 
azok képesek ellátni, akik egyetértenek nálunk 
munkásállamunk politikájával és a munkásosztály 
vezetője, a párt célkitűzéseivel. Türelmesek vagyunk és 
segítünk a még problémákkal küzdő embereknek, de 
nem tudunk együtt dolgozni olyanokkal, akiknek fenn
tartásaik vannak országunk jelenlegi politikájával 
szemben, fordulatra számítva nem vállalják az egész 
nép valós érdekei felismerése folytán a nehéz és

__felelősségteljes feladatok végrehajtását. Ma már nem
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fogadhatjuk el, ha valaki azon gondolkodik, hogy 
hazánkban forradalom volt-e, vagy ellenforradalom. A 
még problémákkal birkózó ügyészeknek előbb-utóbb 
színt kell vallaniuk -  nem szavakkal, hanem munkával 
-  vagy mellettünk vagy az ellenforradalom mellett. Ha 
önmagukban ezt nem döntik el, a legelső nehézségtől 
meghátrálnak vagy ellenforradalmi hangadóvá válnak. 
Vajon mit várhatunk az olyan megyei ügyészektől, akik 
egyszerűbb ügyekben is csak hosszú ingadozás után 
voltak hajlandók eljárni, vagy eleve kijelentették, hogy 
politikai természetű ügyekkel nem foglalkoznak, csakis 
a közönséges bűnözőkkel szemben járnak el és valóban 
csak a letartóztatottak szabadítása érdekében végzett 
felülvizsgálatot folytattak. Ilyen politikai nézettel 
ügyészi munkát végezni nem lehet, de még inkább nem 
lehet rájuk bízni megyei ügyészségek vezetését.

Az ügyészségek és a rendőri szervek közötti 
vitatkozásokon felül igen gyakori volt a karhatalom 
szerepének és magatartásának bírálata, amely elsősor
ban a lakosság részéről merült fel, de a lakosság 
panaszait az ügyészség is természetszerűleg felkapta, 
mert hiszen a panaszok, bejelentések az ügyészségekre 
kerültek. Itt kell megemlítenem, hogy az olyanféle 
megalapozatlan kirohanások, mint a Magyar 
Honvédnek »Ne legyenek az ügyészek az ellenfor
radalmárok jótevői« című cikke, azt a hiedelmet keltet
ték a lakosságban, hogy az ügyészek valóban az ellen
forradalmárok védelmezői. Ennek következtében a 
lakosság nem csak jogosan, hanem alaptalan 
panaszaival is valósággal megrohanta az ügyészséget 
és a panaszáradatoknak csupán a felvétele az apparátus 
egy részét lekötötte, elvonta őket az operatív munkától.

A karhatalommal kapcsolatos panaszokról a 
következők derültek ki.

Kunhegyesről a katonai főügyészségen járt egy 
küldöttség, akik elmondták, hogy egy gépállomási dol
gozót a karhatalmisták megvertek, tanácsi alkalmazot
takat a karhatalom megvert és felmondásra kényszerí- 
tett. egy vállalatvezetőt a karhatalom egyik tagja az ut
cán elgáncsolt és amikor elesett, kinevette. Ugyancsak 
megverte a karhatalom a Budapesten járt küldöttség 
egyik tagját.

Ne várja senki sem az ellenforradalomtól, sem a 
desztillált törvényességtől elkábult és jóhiszemű 
ügyész sem, hogy ilyen tiszta esetekben is fellépünk a 
karhatalom ellen. A karhatalom tagjainak nagyobb ré
sze a legsúlyosabb időkben ragadott fegyvert a haza, a 
Népköztársaság védelmében.

A közbiztonsági őrizet alkalmazása szempontjából 
fontos tudni a következőket:

Eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy ezt a rend
szabályt csakis azokkal szemben alkalmazzuk, akiknek 
cselekménye a rendes bűnvádi eljárás alá nem vonható. 
Ez az állásfoglalás fenntartása azonban humánus szem
pontból nem látszik célszerűnek. Ugyanis előfordulhat
nak olyan esetek, hogy fiatal, megtévedt, büntetlen 
előéletű személyek, bár törvényes tényálladékba ütköző 
cselekményt követtek el, mégsem a szabályos bűnvádi 
eljárás kerül velük szemben alkalmazásra, hanem csak
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történeti siemle

közbiztonsági őrizet. Azért mondom, hogy csak, mert 
ha a közbiztonsági őrizet éppen pontos meghatároz
hatóságának hiányánál fogva ijesztőleg is hat az állam
polgárok számára, a büntető ítéletnél perspektivikusan 
enyhébb megtorlási forma, mert nem jár büntetett 
előélettel és az ehhez fűződő hátrányokkal. így tehát a 
megtévedt fiatal vagy osztályhelyzeténél fogva a meg- 
javulás reményével kecsegtető személyt nem kíséri 
végig éveken keresztül a büntetett előélet, hanem a 
közbiztonsági őrizet megszűntével büntetlen előéletnek 
számít és minden gátlás nélkül becsületes életet foly
tathat.”

Hogy ez mennyire nem így történt, a konkrét ügyek 
ismertetéséből derülhet ki, de az már egy másik írás tár
gya. Folytatom a máig csak pár sorban publikált 
jegyzőkönyv ismertetését. A legfőbb ügyész beszél 
1957-ben, s az akkori idők legderekabb megyei vezető 
ügyészét támadja.

„Mind az ügyészi állásfoglalás, mind a bírói 
ítélkezés szempontjából kimagaslóan káros, sőt rom
boló a Győr megyei ügyészség és egyes Győr megyei 
bíróságok gyakorlata. Köztudomású, hogy ennek a 
megyének területén haladt át az országot elhagyó 
tömegek legalább 1/3-a, ugyanakkor a nyomozószervek 
a lakosság azon részét, akik embercsempészéssel 
hivatásszerűen foglalkoznak, jól és név szerint ismerik. 
Az ilyen személyeket a rendőrség és a határőrség elfog
va az ügyészségnek átadta. Nézzük, mi történik Győr 
megyében az embercsempészekkel?” A legfőbb ügyész 
itt név szerinti esetekkel ismertette, hogy az országból 
kimenekülök segítőit -  az embercsempészeket -  a győri 
ügyész szabadlábra helyezte, s a bíróság pénzbün
tetésre, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A 
bíróság a fegyverrejtegetővei szemben javító-nevelő 
munkára ítélést alkalmazott. Mindezt a győri ügyész 
tudomásul vette, nem élt a súlyosbítás érdekében 
fellebbezéssel. A legfőbb ügyészt idézem tovább.

„Azt gondolhatná a kívülálló, hogy főleg azért 
támadják joggal a társszervek az ügyészségeket, hogy 
ebben a megyében az ügyészek aktív ellenfor
radalmárok, akik eszmetársaikat nyíltan támogatják. 
Pedig csupán arról van szó, hogy a megyei ügyész a 
részére kötelező erővel kiadott legfőbb ügyészi 
utasítást egyszerűen nem továbbította a járási 
ügyészségekhez és nem figyelmeztette őket a szigorúbb 
eljárásra. Ezzel kapcsolatban egyelőre csak azt jegyzem 
meg, hogy egyes helyeken ügyészeink rossz néven vet
ték. ha a megyei MSZMP bizottság vagy más szerv 
rosszallását fejezte ki az ilyen munka miatt. A Győr 
megyei MSZMP intézőbizottság rendkívül udvarias 
emberekből állhat, mert erre az ügyészi magatartásra 
csupán azt mondták, hogy »az ügyész viszolyog« az 
ilyen természetű ügyektől. Én mást mondtam volna. 
Mindezek ellenére azt kell megállapítanom, hogy nem 
a járási és a beosztott ügyészekben van a hiba, mert a 
megyei ügyész, Kéri József, nemcsak az embercsem
pészekkel kapcsolatos utasításomat nem adta tovább, 
hanem a megye területén átfogó bűnüldözési utasítást 
sem adott, meg sem kísérelte, hogy az ellenforradalmi

tevékenységet bűnüldözési szempontból értékelje és 
amikor végre október 23. után, ez év januárjában 
eszébe jutott, hogy a járásokba is kellene menni, a szak
ágvezető ügyészekkel csupán a folyamatban lévő 
október 23. előtt indult bűnügyekben érdeklődött és 
adott utasítást.

Hogy senkinek se legyen kételye a megyei ügyész 
politikai állásfoglalását tekintve, és hogy lássák, mennyi
re függ össze a politikai magatartás a szakmai állás- 
foglalással, csupán ezért jegyzem még meg, hogy Kéri 
megyei ügyész volt az, aki az országban egyedül, decem
ber 11-12-én a 48 órás sztrájkot az ügyészségen megtar
totta és megtartatta. Még egyet megjegyzésként: a kor
mány ellen sztrájkoló állami tisztviselő ügyészek mellett 
a helyi bíróság sem maradt el. Teljes tisztességük és 
együttérzésük dogmatizálására akként »határoztak«, 
hogy a két napra eső fizetésüket nem veszik fel. Talán 
remélhető, hogy hazafias felbuzdulásukat utólag sem 
módosították és tényleg nem vették fel a fizetést.”

Szénási Géza legfőbb ügyész beszéde után Kéri 
József Győr megyei vezető ügyész is szót kért és 
kapott. Kéri -  1957 februárjában már nagyon is érthető 
óvatossággal, de mégis szókimondóan -  kritizálta a 
legfőbb ügyész ellenforradalom elleni harcra buzdító 
beszédét.

„Itt vannak azok a példák Szénási elvtárs beszá
molójában. Azok félig igazak, de sok téveszme is van 
benne. Sokkal több az ember, akikre lehetne poli
tikailag támaszkodni, hogy komoly értelmiségek között 
kialakuljon az az álláspont, hogy itt egy helyes dolog 
van jelenleg is, a kormány teljes és határozott támo
gatása. Ezt nem látom eléggé szervezve, nem látom a 
kérdést megoldva. Sok becsületes ember van itt.”

Kéri félig kimondva arra utalt, hogy az ügyészség és 
a kormány ne az ellenforradalmat keresse, hanem a 
megbékélést, az erők összefogását. Csakhogy az új ha
talom az öntevékeny országerőt akarta összezúzni. 
Ehhez nem kellettek a becsületes emberek. Azok gon
dolkoznak. Kéri megyei ügyész az ország legfőbb 
ügyészét féligazság kimondásával, téveszmék hangoz
tatásával terhelte. Nyilvánosan ez micsoda szégyen!

Ezen az országos konferencián a kormány képvise
letében részt vett dr. Münnich Ferenc, a fegyveres erők 
és a közbiztonsági ügyek minisztere, a Kádár-kormány 
elnökhelyettese, valamint Marosán György állammi
niszter. Felszólalásaikkal egyértelművé tették az új kor
mány követelményeit.

Idézet Münnich felszólásából:
„Mi nem kegyetlenkedünk, de a törvényt a legtelje

sebb szigorral kell alkalmazni. Ügyész elvtársak, 
valamikor én is jogász voltam. Felhívom az Önök 
figyelmét, hogy legyenek erélyesek, határozottak, ne 
ingadozzanak, mert aki félre áll, vagy ingadozik, azt 
nem menti meg más a következmények alól.” (Értsd: az 
ellenlépés alól.)

Ezután jött a legmeglepőbb kijelentés. Már sokan 
idézték 1990 óta.

„A karhatalom ellen sok panasz fut be. Szeretnék az 
ügyészekről is ilyen híreket kapni, mert ha az ellenség
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dicsér valamit, akkor hibát követünk el. Nem vagyunk 
hívei a karhatalmi szervek kilengéseinek, de jobb, ha 
ilyen kemény [értsd: beteggé vagy agyon ver -  Sz. G.], 
mintha lelkesedik érte az ellenforradalom, mert semmit 
sem csinál.”

Marosán György ezen az országos ügyészi konferen
cián „nekiment" az akkori idők legderekabb megyei 
főügyészének. Marosánt idézem a korabeli jegyző
könyv alapján:

„Miért mondták az elvtársak, hogy Győrben nin
csenek kommunista elvtársak, kik harcolni akarnak, 
akikre támaszkodhatna a legfőbb ügyészség, bíróság, 
karhatalom? Nekem az a gyanúm, hogy kölcsönösen 
egymásra hatva nyomják el azt az erőt, ami Győrben 
van. Maguk olyan rohadt környezetben éltek ott, hogy 
kommunista lelkiismeretük nagyon alászállt. Maga 
ilyen vagy olyan konkrét kérdésben más álláspontot 
foglal el, el tudom képzelni. Vitatkozzanak velünk az 
elvtársak. De vannak kérdések, amik fölött nem lehet 
vitatkozni. Ez az a kötelesség, amit mindenki a maga 
helyén, főkérdésként világosan kell, hogy lásson. 
Maguk között van olyan, aki hasonló állásponton van. 
Majd akkor fog beszélni, mikor már minden hülye előtt 
eldőlt a kérdés. Az ügyészséget, bíróságot és karhatal
mat az egész ország figyeli. E három tényezőn dől el az 
emberek lassú, vagy gyors magukhoz térése. Nagyon 
gyanús az, amit maga itt mondott, Kéri.

Sok helyen úgy viselkednek az ügyészek, hogy 
fasisztákat kiengedtek, vagy ellentétbe kerültek a 
karhatalommal. A maguk magatartása Győrben bátorít
ja az ellenforradalmat, még az is, aki nem akar, az is 
gyengévé válik maguk mellett. Nincs másról szó, ha le 
kell tartóztatni, akkor le kell tartóztatni. Münnich 
elvtárssal mit csináltunk? Harcoltunk a karhatalom, 
bíróság és ügyészség vonalán. Soha annyi szemre
hányást nem kaptunk a kommunistáktól, talán több jog
gal a munkásosztály nevében, mint Ön. Tessék a 
munkásosztály nevében való beszélést ránk bízni. Nem 
értem a magatartását azért, mert maga nem buta ember. 
Legalábbis képességeinél fogva nem egy téglagyári 
munkás. Magának jobban el kell tudni igazodni a poli
tikai ügyekben. Maga előtt nincs perspektíva. Bírói 
függetlenség. Mit lehet erre felelni? Mitől és kitől 
független? Hol független a bíró a világ bármely táján. 
Próbáljon Amerikában független lenni, ha kommunista 
felett kell ítélkezni. Ha beleavatkoztam valamibe, azt 
mondták, hogy Legfőbb Ügyészség, Legfelsőbb 
Bíróság, alkotmány és törvény. Ez nagyon szép, de egy 
ellenforradalom kellős közepén alkotmányos hasfájá
sokkal jöjjenek elő? Mikor a hóhérok a halálbüntetés 
eltörlését kérik, mikor félig halálra verték az országot, 
ez pimaszság. Az is pimaszság, aki nem tud visszavág
ni a helyén. Kádár elvtárs mondta: Mi nemcsak munkás 
és parasztkormány vagyunk, hanem forradalmi is. A 
hangsúly ezen van. Nem véletlenül van itt az a szó. Itt 
ellenforradalom volt, ezzel szemben forradalmi kor
mányra van szükség, forradalmi ügyészekre, bírákra 
van szükség. Szeretném Szénási elvtársat megkérni

__arra, hogy vége legyen az udvariasságnak és lehetőleg
44

ilyen ügyészeink ne legyenek. Nincs szükség rá. Nem 
muszáj ügyésznek és bírónak lenni. Nem kötelező. 
Újságírónak és írónak sem. Ha nem bírod el a pro
letárdiktatúra rendszerét, legyél könyvelő.

A Legfelsőbb Bíróságon azt mondták, hogy nem vál
lalják a gyorsított eljárást. Tessék kiadni a 
munkakönyvét fizetés nélkül. Ne követeljenek tőlük 
felmondást sem. Ennek nem jár. Nem kötelező 
ügyésznek és bírónak lenni. De aki odaáll, ebben ne 
hivatalt lásson. Minden megbecsülésem azoknak, kik 
vállalták a terheket, a katonáknak, kik a gyorsítottban 
ítélkeztek, mert civil uraknak ez nem tetszett. Ne tessék 
a levegőt rontani. Ön pedig rontja Győrben.

Kedves Kéri barátom! Annak az iskolát nem végzett 
parasztnak több politikai judíciuma van, mint magának. 
A békési parasztok emlékeznek a régi Magyarországra. 
Nem csodálkozom, hogy ilyen nézetei vannak.

Kíváncsi voltam a maga felszólalására. Ezek azok a 
káderek, akiket Rákosi válogatott ki. Helyt adok annak, 
hogy a nehéz, kritikus időben nem kell sem Kéri, sem 
mások. A proletárdiktatúra érdeke az, hogy félelem 
nélküli emberek üljenek a helyükön. Nem a kis rész
leteken van a hangsúly.”

Az ismertetett két jegyzőkönyv 50 év után ismét 
kinyílt. Jellemeket és sorsokat takarnak a beszédes 
sorok. Szénási Géza legfőbb ügyész Kéri József megyei 
vezető ügyészt leváltotta, a Nógrád megyei ügyészt 
lefokozta városi ügyésszé, egy városi vezető ügyészt 
elbocsátott, további négy vezető ügyészt áthelyezett, és 
név szerint is még sorolható volna tovább az ügyészi 
kar megregulázása. A legnagyobb csapást Kéri József 
és családja szenvedte. Kérit nem sokkal leváltása után 
letartóztatták és 7 év börtönbüntetésre ítélték.

A Fővárosi Bíróság NB. I. 8011 / 1958 / 4 sz. 
jogerős ítélete szerint Kéri József bűnös a népi 
demokratikus államrend megdöntésére irányuló moz
galomban való tevékeny részvételben. Kéri Győr 
megye egyik revizionista vezére, Nagy Imre lelkes 
híve. Részt vett a győri Forradalmi Bizottság elnök
ségében. A győri ügyészség Forradalmi Bizottságának 
tagja. Szoros kapcsolatot tartott az ellenforradalmat 
szolgáló vagongyári munkástanáccsal. Nem hagyta jó 
vá az ellenforradalmárok letartóztatását, maga he
lyezte őket szabadlábra, vagy eljárt a szabadításuk ér
dekében. Beosztásával visszaélve véres kezű ellenfor
radalmárok felelősségre vonását gátolta. A bíróság 
megállapítása szerint a vádlottat a karrierizmus sodor
ta az ellenforradalom oldalára. A 10 oldalas ítélet két 
kötetnyi nyomozati iratra és a tárgyalási jegyzőkönyv
re épült.

Ennyi szocializmus elleni cselekedetért sokkal 
súlyosabb büntetést is kiszabtak a bíróságok. Vegyük 
figyelembe, hogy a megtorlások pártirányítója, maga 
Marosán rontott rá Kérire. Mégis valami lezajlott a hát
térben.

Tény, hogy a bíróság Kérit felmentette a tiltott 
határátlépés elősegítése bűntettének vádja alól. Nem 
látták bizonyítottnak, hogy mások külföldre szökését 
elősegítette. Tény, hogy az ügyészség nem fellebbezett



súlyosbításért. Nem tény, csak feltételezem, hogy 
Szénási Géza magában mélyen becsülte Kéri Józsefet. 

Kéri 1961. április 1-jén szabadult.
Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1957. szeptem

ber 3-ai ülésére készített jelentés szerint 290 ügyész és

bíró mellett az Igazságügyi Minisztériumból is elbocsá
tottak 220 munkatársat.

Az új rend így hozta működőképes állapotba a tes
teket, lelkeket, a családot és a hazát megtörő igaz
ságszolgáltatási gépezetet.

A d a ttá r

Kéri József dr.
(1924. augusztus 20. Lajosmizse -  1985. december 3. Budapest) 

ügyész, po litiku s , k ö z g a z d á s z

Szegényparaszti családból származott. A kecske
méti piarista gimnáziumban tett érettségi vizsgát, 

majd beiratkozott a budapesti állatorvosi egyetemre, 
s tagja lett a Györffy Kollégiumnak. 1944 szeptem
berében nem tett eleget a behívóparancsnak, s a 
szovjet csapatok megérkezéséig bujkált. A front 
átvonulása után Lajosmizsén részt vett a közigazga
tás újjászervezésében, több tiszántúli városban a Ma
gyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt 
szervezésében, a földosztásban. 1945-ben a Páz
mány Péter Tudományegyetemen kezdte meg jogi 
tanulmányait. Részt vett a MADISZ mozgalomban, 
később a NÉKOSZ szervező instruktora, 1948 ta
vaszától 1949-es leváltásáig a Hajnóczyról elneve
zett jogászkollégium igazgatója lett. 1949. szeptem
ber 1-jével tanársegédnek kinevezték ki a tudomány- 
egyetem Büntetőjogi Tanszékére, majd az év végén 
áthelyezték az Állam- és Jogtudományi Intézetbe 
tudományos munkatársnak, de egyidejűleg büntető
jogot tanított az egyetemen. Az Intézet párttitkára, 
1953. január l-jétől Kiss Károly miniszterelnök
helyettes személyi titkára, egyben a Minisztertanács 
pártszervezetének szervezőtitkára, majd titkára, az 
adminisztrációs csoport vezetője. A Nagy Imre fém
jelezte reformok elkötelezett híve volt, a miniszterel
nök félreállítása után ezért 1955 májusában leváltot
ták, s Győrbe helyezték megyei főügyésznek. 1956- 
ban a győri Petőfi Kör egyik szervezője. A forra
dalom kitörése után. 1956. október 26-án beválasz
tották az ügyészség forradalmi bizottságába, s tagja 
lett a győri Nemzeti Tanácsnak. Szigethy Attila 
megbízta a börtön előtt történt fegyverhasználat 
körülményeinek felderítésével, a felelősség megál
lapításával. Szigethy Attilával együtt megszervezte a 
munkásokból, rendőrökből, katonákból álló járőr- 
szolgálatot. Támogatta a vagongyári munkástaná
csot. Részt vett az MDP helyi vezetőségének újjá
alakításában; az intézőbizottság tagjává választották. 
Az október 28-ai tüntetés nyomán lemondott meg
bízatásáról, átmenetileg visszavonult a helyi politi
kától, s Budapestre utazott. November 3-án tért visz- 
sza Győrbe, ahol a következő napon, bár hivatalosan 
nem lépett be a pártba, beválasztották az MSZMP

végrehajtó bizottságába; a már Kádár János vezette 
pártnak később sem lett a tagja. A szovjet agressziót 
mint szükségtelent elítélte. Megyei főügyészként 
több alkalommal eljárt a forradalom letartóztatott 
vezetőinek szabadlábra helyezése érdekében, illetve 
megtagadta letartóztatási parancsok aláírását, s tilta
kozásképpen a tapasztalt torzulások ellen deklarálta 
pártonkívüliségét. Jelentésében Szeröv tábornok a 
felkelés egyik „vezető szervezőjének” nevezte. 
1957. február 4-én, az országos ügyészi értekezleten, 
Marosán György támadásaival szemben megvédte 
Szigethy Attilát és a győri események többi veze
tőjét, s kifejtette álláspontját, amely szerint tényleges 
reformok nélkül lehetetlen a kibontakozás. Felszó
lalása miatt elbocsátották állásából, s néhány nap 
múlva letartóztatták. 1957. február 27-étől március 
27-éig előzetes letartóztatásban volt, de hamarosan 
megszüntették ellene az eljárást. Ezt követően félig 
illegalitásban élt, a rendőrség többször kereste. 1957. 
augusztus 9-én önként jelentkezett a budapesti 
rendőrségen. Letartóztatták, s 1958. június 6-án a 
Fővárosi Bíróság népbírósági tanácsa hét év börtön- 
büntetésre ítélte. 1961. április 1-jén egyéni kegye
lemmel szabadult. Az Egyesült Gyógyszergyárban 
helyezkedett el, az anyag- és áruforgalmi osztályra, 
majd az üzemszervezési osztályra került üzemszer
vezőnek. 1963 tavaszán az Invest közgazdasági 
főosztályára helyezték, majd a Nehézipari Minisz
tériumban az újonnan létrehozott Ipargazdasági és 
Üzemszervezési Intézet munkatársa, utóbb igazga
tóhelyettese lett; 1974-ben ’56-os múltja miatt levál
tották. 1976-ban minisztériumi beosztását is meg
szüntették. de tudományos tanácsadóként és lapszer
kesztőként tovább dolgozhatott. 1967-től a kezde
ményezésére alapított Szervezés Vezetés c. havi 
szaklap szerkesztőbizottsági tagja, 1974-1984 
között főszerkesztője volt. 1972-ben megszerezte a 
közgazdaságtudományok kandidátusa fokozatot. 
Nyugdíjazása után az Országos Vezetési Központ 
osztályvezetője. -  Győr városa 2006-ban posztu
musz díszpolgárrá választotta, a kitüntetést özvegye 
vette át.

(ÉL)
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Jegyzetek------------------------------------------------------
* A cikk megírásához felhasznált szakirodalom: Egy népfelkelés 

dokumentumaiból. Szerk. Korányi G. Tamás (Tudósítások Kiadó. 
Budapest, 1989); Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatók a pártál
lam őrlő kövei közölt (Bírák Lapja, 1991,2. és 3. szám); Iratok az 
igazságszolgáltatás történetéhez. I. kötet. Szerk. Dr. Horváth 
Ibolya. Dr. Solt Pál, Dr. Szabó Győző, Dr. Zanathy János. Dr. 
Zinner Tibor (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

1992); Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989 
(Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993); Kahler Frigyes: Szemtől-szembe 
a múlttal (Kairosz Kiadó, Budapest, 1999); Kahler Frigyes-M. 
Kiss Sándor: Kinek a forradalma (Püski Kiadó-Kortárs Kiadó, 
Budapest, 1997): Megfogyva és megtörve. Szerk. Zinner Tibor, 
Kahler Frigyes. Koczka Éva. Pálvölgyi Ferenc, Tóth Béla 
(Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2005).

KÖNYVEKRŐL
A kiapadt forrás

Jogtörténeti könyvek  
a z  A n tiq u a riu m  H ungaricum  

22. árverésén

K árpáti Frigyes antikvárius az Antiquarium 
Hungaricum 22. árverésének katalógusában, 
érzékelve azt a változást, amely a hetvenes évek 

háború előtti bibliofil könyvek irányában megnyil
vánuló, szinte kizárólagos érdeklődésében bekövet
kezett, megjegyzi: „Változnak az idők, változunk mi 
is”. A kiadványt lapozgatva ki kell egészítenünk az 
aukciót szervező szakember megállapítását: jelentősen 
megváltozott a joghistorikus igényeit kielégítő 
könyvkínálat is. A rendszerváltozást követő években 
egy könyvárverés igazi aranybányája volt a jogtörté
nészeknek (is). Feltehetően hatalmas magánkönyvtárak 
kerültek kalapács alá, selejtezhettek a nagy gyűj
tőkönyvtárak, de emlékezetem szerint volt olyan 
katalógus, amelyben az árverésre kínált kötetetek közel 
felét megjelöltem, mint izgalmas tételt. 2008-ra 
(legalábbis a könyvjegyzék szerint) elfogytak a 
jogtörténet-tudományi munkák. Ennek valószínűsíthető 
oka persze az új jogi fakultások és jogtörténeti műhe
lyek létrejötte mellett (amelyek értelemszerűen a saját 
könyvtárak feltöltésében fokozottan érdekeltek) az 
általános történeti érdeklődés felerősödése, mely a 
történelem- és a jogtudomány határán születő jog
történet-tudományi (különösen a közjog körébe vágó) 
munkákat is nagymértékben keresetté tette. (Persze a 
kínálat pillanatnyi alakulásában minden bizonnyal 
szerepet játszik a véletlenszerűség is, az éppen 
értékesítésre felkínált kötetek, gyűjtemények köre.)

A máskor tucatszám megjelenő joghistóriai szak
munkákat most csupán néhány kötet képviseli. A 
katalógus összeállítói ugyan csak egyetlen munkát tün
tettek fel jogi műként, ennél azonban böngészésünk 
során többet lelhetünk a füzetben.

A katalógusban szerepei egy mellőzhetetlen munka. 
A jogtörténet-tudomány szempontjából sarokkőnek 

__tekintett mű a Hómon Bálint szerkesztette tanulmány

gyűjtemény A magyar történetírás új útjairól. A 
Magyar Szemle Társaság gondozásában 1931-ben pub
likált kötet nem csupán a magyar szellemtörténet zász
lóbontása, de Eckhart Ferenc programadó össze
foglalásának is forrása („Több szellemet a jogtör
ténetbe!”). Kikáltási ára 4000 Ft.

Igazi csemege Csekey István műve, az 1943-ban 
kiadott Magyarország alkotmánya, amely ugyan nem 
megy ritkaságszámba az antikváriumok polcain, de a 
Fi lep Lajosnak írott dedikáció a gyűjtők számára 
felértékeli a kötetet. Napjaink laikus érdeklődése az 
ezeréves magyar alkotmány iránt úgyszintén fel
tornászhatja az induló árat (3500 ft). Jogtörténész 
körökben közkézen forog a „Tisztelt Ház humora”, 
mely kiapadhatatlan forrása a parlamenti élet 
illusztrálásának. Most lehetőség van kiegészíteni az 
anekdotagyűjteményt a közigazgatás terrénumára 
vonatkozóan is. Rexa Dezső gyűjtése, A kisbírótól a 
vicispánig és vissza. Miegymás a nemes vármegye 
portájáról (Budapest, Officina, 1936, 2500 ft) 
szórakoztató olvasmány, egyben tanulságos anekdoták 
tárháza. Jogi ínyencség a kínálatban a Törvényes vizs
gálat a vegyes házasságok ügyében honunkban fenlévő 
legújabb kérdésekre nézve, melyet politikus és egyházi 
férfiak használatára följegyzett egy hazafi. Az 1841- 
ben Budán, az egyetemi nyomda által kiadott mű a 
házassági jog történetének egy igen fontos időszakáról 
számol be (kikiáltási ára: 4500 ft).

A közjogtörténet terrénumából kínálják árverésre a 
magyar alkotmánytörténet egyik ismert darabját, 
Bartoniek Emma A magyar királykoronázások 
története című alapművét, a Magyar Tudományos 
Akadémia 1939. évi kiadását feliratos, kiadói vászon
kötésben, eredeti papírborítóban. 2500 forintos kikiál
tási árának megállapítását nyilván az is befolyásolta, 
hogy az Akadémiai Kiadó 1987-ben újra megjelentette 
Reprint sorozatában. Beöthy Zsigmond Elemi magyar 
közjogát nemrég jelentette meg a Magyar Hivatalos 
Közlönykiadó a Magyar jogtudomány klasszikusai 
sorozatában, neve tehát nem ismeretlen a ma olvasói 
előtt sem. A reformkor és a kiegyezés korának jog
tudósa, aki volt jegyző, bíró, országgyűlési képviselő és 
főrendi házi tag, irodalmi munkákat is publikált. Ennek 
jellegzetes darabja a Követválasztás. Műfaja a szerző 
saját meghatározásában: „eredeti politicai vígjáték 3 
szakaszban”. Ismerve a kor szokásait és szakirodalmi 
publikációs gyakorlatát, nem volt ritka az irodalmi kön
tösbe öltöztetett jogi-politikai eszmefuttatás ilyen vál-


