
A magyarországi koncepciós perek történetének 
feltárásában és publikálásában Zinner Tibor jog
történész professzornak úttörő szerepe van. Több 
mint három évtizedes kutatómunkájának eredményeit 

számos monográfiában, dokumentumkötetben, s közel 
száz tanulmányban, tudományos-ismeretterjesztő cikk
ben, média-előadásban ismerhette meg az érdeklődők 
széles tábora. Fontosabb művei közül külön is kiemelen
dők a következők: Adalékok a magyarországi koncepciós 
perekhez (1985); Törvénytelen szocializmus. A tényfeltáró 
bizottság jelentése (1991; a történelmi albizottságot Zin
ner Tibor vezette -  I. L.); A háború „ megváltozott ter
mészete”. Adatok és adalékok, tények és összefüggések 
1944-1948 (Szakács Sándorral közösen, 1997); XX. szá
zadi politikai perek. A magyarországi eljárások vázlata 
1944/45-1992. (1999); Iratok az igazságszolgáltatás tör
ténetéhez (5 kötetben, 4800 oldal terjedelemben, jogász
kollégákkal közösen, 1992-1996); A kádári megtorlás 
rendszere (2001); A magyarországi németek kitelepítése 
(2004); Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelé
sek a jogászvilágban 1918-1962 (közreműködő jogász
kollégákkal közösen, 2005); Majd halálra ítélve. Doku
mentumok Mindszenty József élettörténetéhez (Somoijai 
Ádámmal közösen, 2008); Katonák jeltelen sírgödörben. 
Dokumentumok Nagy Imre és társai pertörténetéhez (Hor
váth Miklóssal együtt, 2008); Szeizmográf a Szabadság 
téren. Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel 
és belügyminisztereivel 1956
1971 (Somorjai Ádámmal kö
zösen, 2010), majd 2013-ban 
jelent meg a szóban forgó nagy 
monogáfia első vaskos kötete.
Mindezek alapján joggal jelent
hetjük ki, hogy Zinner Tibor a 
hazai koncepciós perek legki
válóbb, nemzetközileg is ismert 
tudós szakértője.

Zinner eddigi szakmai mun
kásságát ismerve, külön is érde
mes kiemelni, hogy valamennyi 
művében azt a módszert követi, 
illetve alkalmazza, arra törek
szik, hogy minél több -  kevés 
kommentárt igénylő - , szinte 
magáért beszélő hazai és kül
földi forrás (dokumentum, irat
együttes, memoár stb.) segítsé
gével bemutassa azt a politikai, 
jogi, jogpolitikai környezetet, 
amelyben monográfiái esemé
nyei zajlanak. A teljes igaz
ság megismerésére törekedve, 
mindez hatalmas és szorgos ku
tatómunkát igényel. Mindezen 
véleményem alátámasztására megemlítem, hogy jelen 
monográfiája a következő forrásbázisra, illetve kutatások
ra támaszkodik: 14 hazai és külföldi (Moszkva, London, 
Prága, New York) levéltár, 51 hazai és külföldi, több ezer 
oldal terjedelmű forrásgyűjtemény és 20 forrásközlés, 65
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monográfia, közülük számos idegen nyelvű (orosz, angol, 
cseh), 47 memoár, köztük Zinner Tibor „beszélgetései” 
Bauer Miklóssal, Brankov Lázárral, Décsy Gyulával, Far
kas Vladimirral, Olti Vilmossal, Péter Gáborral, Sándor 
Lajossal és másokkal, 53 a témával, illetve a korszakkal 
foglalkozó tanulmány, 85-féle sajtóhivatkozás, köztük 
interneten lévők. Feltárta, mit semmisítettek meg, illet
ve égettek el, és esetleg mi lehet még hazai és orosz le

véltárakban. Véleményét 2370, 
tudományos szempontból kifo
gástalan, szakszerű lábjegyzettel 
bizonyítja, illetve erősíti meg. 
Végül azt is meg kell említeni, 
hogy a kötetben szereplő fonto
sabb személyek 1944-1945-öt 
követő, a legszélesebben értel
mezett igazságszolgáltatással 
(beleértve a nyomozati-vizsgálati 
tevékenységet, irányítást is) ösz- 
szefüggő 706 személy életútjának 
tényszerű közlését a kötet végén.

Bevezetés, avagy ahogyan a 
szerző fogalmaz, „hogyan fo
kozódott a nemzetközi helyzet” 
felvázolásakor Zinner fontosnak 
tartja kiemelni Sztálin -  azóta 
sajnos már történelmileg „iga
zolt” -  1945 áprilisában tett 
azon megállapítását, illetve fel
fogását, miszerint: „Ez a háború 
elüt a múlt háborúitól: ha valaki 
területeket foglal el, ezekre a te
rületekre rákényszeríti a maga 
társadalmi rendszerét. Minden
ki, amennyiben hadserege ké

pes erre, a maga rendszerének szerez érvényt. Másképp 
nem is volna lehetséges” (22. p.). Sztálin 1944-1946-ban 
gyakorlatilag szabad kezet kapott az Elbától keletre eső 
területeken. 1946-tól azonban a konfrontáció erői felerő
södtek a világháborúban győztes nagyhatalmak viszonyá-
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ban, és a nemzetközi kapcsolatokban új helyzet állt elő. 
Az együttműködést felváltotta mind a nemzetközi, mind 
a függő nemzeti szinten az ellenségeskedés, az egyezte
tés helyébe az érdekek kizárólagosságának érvényesíté
se lépett. Nyugaton elszámolták a kommunistákkal való 
együttműködést, és egyoldalúan az együttműködés politi
káját a Sztálin, illetve a Szovjetunió felügyelte övezetben, 
országokban.

A nemzetközi helyzet felvázolása után Zinner bemutat
ja  a Szovjetunió birodalmi törekvéseit, köztük nagy rész
letességgel a szovjet-jugoszláv konfliktus kialakulását. 
1947 szeptemberében Sztálin a Kommunista és Munkás
pártok Tájékoztató Irodáját, a Kominformot mindenek
előtt a kelet-közép-európai térségben 1948-1949-ben 
végrehajtandó fordulat nemzetközi koordinálására hozta 
létre. A Kominform 1948 nyarán tartott bukaresti tanács
kozásán határozottan ítélte el a Jugoszláv Kommunista 
Párt politikáját, a „béketáborból” való kiátkozásukra a 
Kominform Magyarországon 1949 novemberében tartott 
tanácskozásán került sor. A Kominform alakuló ülésén ki
tűzött cél -  „a fordulat végrehajtása” -  1949 nyarára Ma
gyarországon lényegében befejeződött. Részletes elemző 
és áttekintő képet kapunk arról, hogy hazánkban miként 
teremtődött meg a helyzet arra, hogy csak a sztálini „vo
nal” létezhet, s ezzel kapcsolatban hosszú idézetekben fej
ti ki Rákosi Mátyás álláspontjának megváltozását Titóval 
és a jugoszláv kommunistákkal kapcsolatban. Ennek lé
nyege, hogy Rákosi hamar értett a szóból, moszkvai jelre 
éppoly gyorsan fordult el Titótól, mint amennyire koráb
ban kereste az együttműködést vele. Nem véletlen, hogy 
az első volt, aki a legegyértelműbben foglalt állást nem 
csupán a szovjet vádak mellett, de tovább is ment ennél: 
bandának nevezte Titóékat, nem is szólva a későbbi „lán
cos kutya” és egyéb durva, ízléstelen megállapításokról.

Magyarországon 1946-1947-től, főleg az államvédel
mi szervek első, ún. országos operatív értekezletét köve
tően, fokozatosan erősödött a belügyi és katonapolitikai 
nyomozó hatóságok beleszólása a hatalomért vívott harc
ba. Sőt a pártvezetés, pontosabban szólva Rákosiék egyre 
nagyobb hatalmat biztosítottak e szervezeteknek. Így az 
ÁVO (Államvédelmi Osztály), majd az ÁVH (Államvé
delmi Hatóság) „állam lett az államban”. A Magyar Kom
munista Párt, élén Rákosival és szűkebb környezetével, 
kezdettől fogva ügyelt arra és soha nem járult hozzá, hogy 
akár a koalíciós kormány, akár a parlament bármilyen 
ellenőrzést gyakoroljon az államvédelmi szervek felett. 
1946 őszétől kezdve egyes politikai nyomozások, vizsgá
latok során hol kisebb, hol nagyobb mértékben szerepet 
kapott a politikai célszerűség tényezője. Így a politikai 
rendőrség szerepe még inkább megnőtt.

Zinner Tibor külön fejezeteket szentel annak megvilá
gítására és bemutatására, hogy miképp állította fókuszba a 
Sztálin által eldöntött stratégiai váltás a politikai rendőrség 
és Rajk László viszonyát, kitérve Rajk és a „moszkvai elv
társak” (Rákosi, Gerő, Farkas, Révai, Nagy Imre, Szán
tó Rezső és mások) kapcsolatára. Rajk belügyminiszteri 
munkáját ismertetve szól az ÁVH-val való kapcsolatáról, 
többek között arról is, hogy Rajk hetente 3-4-szer járt az 
Államvédelmi Hatóságon, és ott több órán keresztül is 
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foglalkozott az ÁVH ügyeinek irányításával, ami több ve
zetőnek (Péter Gábor, Szűcs Ernő, Száberszky József és 
mások) nem tetszett, nem örültek neki. Rajk László, a „ke
ménykezű belügyminiszter” 1946 nyarán mintegy 1500 
társadalmi szervezetet és egyházi ifjúsági szervezetet osz
latott fel, 1946-1947 fordulójától személyesen irányította 
a Magyar Testvéri Közösség elleni vizsgálatot, ami az első 
jelentős koncepciós per volt, s a Független Kisgazdapárt 
szétverését eredményezte. Mindezen események során 
Rajk és Péter Gábor együttműködése nem volt felhőtlen, 
sőt viták és nézeteltérések is voltak a két vezető között. Ez 
utóbbit élezte Rákosi összeugrató vezetői stílusa, aki Péter 
Gábornak ilyeneket mondott: „miért nem akarja magát ez 
a Rajk előléptetni.” vagy: „miről tud maguknál ez a Rajk 
2-3 órát beszélni, mikor itt, a titkársági ülésen meg sem 
szólal?” Máskor epés megjegyzéseket tett: „az ilyen ha
sonló, sovány emberek gonoszak, rosszindulatúak, ezt írta 
le már egy görög bölcs is, Arisztotelész” (550. p.). Farkas 
Mihály is állandóan áskálódott, folyton felvetette, hogy 
Rajk egy rossz szellem, sok baj van vele, sőt azt is, hogy 
az általa vezetett Belügyminisztérium „nincs a párt kezé
ben”. Rajk egyik fő „bűne” az volt, hogy 1947 novem
berében feloszlatta a rendőrségi pártszervezeteket, ami 
egyébként Rákosi és a Politikai Bizottság tudtával történt.

1948. augusztus elején Rajkot eltávolították a Belügy
minisztérium éléről, helyét Kádár János vette át. Rajk ez
után állandó ÁVH-ellenőrzés alá került, de a szovjet ál
lambiztonsági szervek is megfigyelték. Rákosiék szerint 
a Nyugatról hazatért kommunisták 50%-a kém -  ez lett 
Rajk ellen az egyik fő vádpont - , de Rajkot besúgták, fő
leg Péter Gábor és Farkas Mihály szovjetellenessége miatt 
is, mondván, hogy szigorúan megtiltotta, hogy az ávósok 
szovjet szervekkel kapcsolatot tartsanak. Rajk nem tehe
tett semmit ezekkel a rágalmakkal, „vádakkal” szemben. 
Nem is szólva arról, hogy mindezek akkor történtek, ami
kor az ÁVH már a párt megbízható szerveként a proletár
diktatúra kivívásáért harcolt, a párt testületének tartotta és 
vélte magát.

Zinner Tibor a továbbiakban több fejezetben, mint
egy száz nyomtatott oldal terjedelemben igen alaposan és 
részletesen ismerteti, hogy egyfelől az évek során Noel 
Field és múltjának átértékelt következményei, másfelől a 
jugoszláv sajtóattasé Boarovból kikényszerített és kivert 
rengeteg „vallomás”-ban és Brankov múltjának hason
ló célból történt átformálása, rágalmazása miként vált az 
1949-es büntetőeljárás két gyújtózsinórjává. Ezzel együtt 
igen „finoman” és jól érzékelteti Moszkva közvetlen és 
közvetett szerepét a Rajk őrizetbe vételéhez vezető úton. 
A letartóztatás előtti hetek-napok eseményeit szinte perc
ről percre ismerteti, összehasonlítva a különböző vallomá
sokat. Ezekből egyértelműen kiderül, hogyan lett Brankov 
a főkém, továbbá az, hogy Rákosi aktívan, személyesen 
részt vett nemcsak a vádirat elkészítésében, hanem az ügy 
„felgöngyölítésében” is. Drámai erővel ábrázolja Field 
őrizetbe vételét, Brankov moszkvai kihallgatását, Szőnyi 
ÁVH-n tett vallomását, s annak körülményeit. Megrázó 
sorokat olvashatunk a letartóztatottakból kivert Rajk-elle- 
nes 53 vallomásból. Rajk letartóztatásáról (1949. május 
31.) Rákosi, Gerő, Farkas, Kádár és Péter Gábor döntött.



löíténeti sze m le '— /
Jog

De az őrizetbe vételhez vezető úton is hangsúlyozza a 
szerző, hogy a kezdeményezés közvetve vagy közvetlenül 
elválaszthatatlan a szovjet titkosszolgálattól.

Rajk megtörésének különböző kísérleteit, többszörös 
megveretését -  kihallgatók és vallomást tevők név sze
rinti említésével - , szembesítését vádlott társaival napról 
napra, kihallgatásról kihallgatásra ismerteti, s azt is meg
tudjuk a történetekből, mit jelentett a szovjet állambizton
sági főtisztek (Belkin tábornok és munkatársai) segítsé
ge a „vizsgálat” során. Meggyőzően bizonyítja, hogy a 
„Rajk-ügyet” Rákosi, Gerő, Farkas és Kádár végig együtt 
alakították, és vezették a kihallgatás folyamatát. A Ma
gyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1949. jú
nius 11-i ülésén a „Rajk-ügyet” Kádár János belügymi
niszter ismertette, illetve összegezte egy 10 gépelt oldalas 
jelentésben, beszámolóban. A beszédet valószínűleg nem 
egyedül készítette, de hivatalból ő mondta el. Szerinte a 
„trockista banda” tagjai idegen, imperialista hatalom ügy
nökeiként végezték aljas, romboló tevékenységüket, és a 
nyomozás kétségbevonhatatlanul bebizonyította, tények 
sokaságával alátámasztva megállapította, hogy a leleple
zett kémcsoport és pártellenes frakció hosszú évek során 
fontos állami posztok mellett beépült az MDP központjába 
is. Ennek a bandának Rajk László volt a feje. Majd szólt 
a „kémügy” jellegéről, bemutatta a „trockista bandát”, be
szélt szociális arculatáról és módszereiről. Június 14-én -  
mintegy megosztva a feladatot -  a másik főtitkárhelyettes, 
Farkas Mihály a megyei, nagy-budapesti kerületi és üzemi 
titkárokat, országos és nagy-budapesti osztályvezetőket és 
helyetteseiket tájékoztatta, és megszerezte támogatásukat. 
Mindenki mindennel egyetértett, a felszólalók egyön
tetűen elítélték és megtagadták Rajkot és társait. Szántó 
Rezső, a régi illegális „moszkovita” kommunista, akkor 
a Magyar-Szovjet Baráti Társaság főtitkára pl. a követke
zőket mondotta: „Az ilyen elvetemült bandával szemben 
csak a megsemmisítés lehetett az egyetlen megérdemelt 
büntetés” (363. p.). Szántó követeléséhez hasonló, a le
tartóztatottakkal szemben szigorú megtorlást követő or
szágos kampányt szerveztek. Táviratok százai és ezrei 
érkeztek a pártközpontba -  közülük sokat idéz a szerző -, 
amelyek lényege: „könyörtelen büntetést Rajknak és aljas 
bandájának”

Rákosi koncepciójának fokozatos kialakulását és vál
tozásait lépésről lépésre ismertetve bizonyítja, hogy Far
kas és Kádár mellett itthonról Gerő és Domokos József 
legfőbb államügyész látta el tanácsokkal, majd Belkin és 
munkatársai segítették a végleges formába öntést, sőt még 
a tárgyaláson felteendő kérdéseket is megbeszélték. Va
lamennyi, Rajk bűnösségét igazoló vallomást ismertetve, 
azok tartalmát összeveti az ÁVH-s kihallgatók későbbi 
visszaemlékezéseivel, illetve a perújrafelvétel során tett 
vallomásaikkal. Rajk és társai valamennyi kihallgatásáról 
beszámol (149 jegyzőkönyv készült, illetve maradt fenn). 
A Rajk-Brankov-ügytől nem függetlenül, kitér az ÁVH 
közel 30 vezetője eltávolításának körülményeire, s né

hányra, pl. Jankó Péter öngyilkosságára megpróbál „ma
gyarázatot” adni.

A Rajk-Brankov-ügy alakulása szempontjából feltét
lenül megemlítendő az a részleges és sokoldalú elemzés, 
amely Brankov személyével, élettörténetével és a kon
cepciós perben játszott szerepével foglalkozik. Zinner 
ismerteti a Brankovval Moszkvában felvett valamennyi 
kihallgatási jegyzőkönyvet, sőt hazaszállításának krimibe 
illő körülményeit is. Brankovot ugyanis Moszkvából nem 
repülőgéppel szállították haza -  ahogy a bűnösöket már 
akkor is szokták -, hanem a biztonságosabb utazást jelen
tő vonattal. A vonaton 12 ávós „kísérte”, az úton végig 
sakkoztak, s mindig Brankov győzött. Budapesten július 
30-án, este 11 órakor kezdődő kihallgatásakor -  miután 
helyzetét reménytelennek látta -  Brankov szökni pró
bált, de kihallgatói és az őrség elfogta és legyűrte, majd 
megbilincselve a pincében lévő zárkába csukták. Hason
lóan utalnunk kell arra a szintén kevésbé ismert történel
mi tényre, hogy Rákosi 1949 nyarán, közvetlenül Rajkék 
„vallomástétele” után azonnal őrizetbe akarta venni a szo
ciáldemokrata vezetők közül Szakasits Árpádot és vejét, 
Schiller Pált, valamint Marosán Györgyöt, Ries Istvánt, 
Vajda Imrét és Horváth Zoltánt. Közülük július 31 -én csak 
Horváth Zoltán került őrizetbe, a többiek letartóztatásához 
Rákosi július 22-i moszkvai látogatásakor Sztálintól nem 
kapott engedélyt. Rájuk 1950-ben került sor: Szakasitsot 
és Schiffert áprilisban, a többieket 1950 nyarán tartóztat
ták le és zárták börtönbe.

Végül Zinner Tibor a vaskos kötet záró oldalain ismer
teti, hogy a Rajktól szerzett „koholt” vallomás alapján 
hogyan tartóztatták le Pálffy György altábornagyot, s in
dítottak eljárást Sólyom László, Korondi Béla és tábor
nok társaik ellen. Pálffy a Balatonnál nyaralt, onnan állí
tották elő -  Péter Gábor és egyik helyettese, Décsy Gyula 
ment érte -  Farkas Mihály utasítására, aki erre az ukázt 
Rákosi Mátyástól kapta. A kötetet a már korábban emlí
tett életutakon kívül egy igen részletes és alapos forrás- és 
irodalomjegyzék, valamint névmutató zárja. Mindezek 
nemcsak a könyvben való jobb eligazodást segítik, hanem 
a téma iránt érdeklődőknek messzemenő tájékoztatást is 
nyújtanak.

A monográfia nem könnyű olvasmány, hiszen az ér
deklődő olvasónak rengeteg idézetet, több ezer jegyze
tet kell elolvasnia, de így a Rajk-per minden részlete, sőt 
fogalmazhatunk úgy, hogy minden mozzanata világossá, 
ismertté válik, helyére kerül. A kötet szakmai alapmű, az 
egész munka jelentőségét tekintve hangsúlyozni kell azt 
is, hogy Zinner Tibor bebizonyította: a Rajk-per magyar 
talajról fakadt, a főbűnös Rákosi Mátyás és az ÁVH ve
zetése, valamint felelős a párt egész akkori vezetése is. 
Munkájával pótolta, amit a pártvezetés, maga a „politikai 
rendszer” 1989-ig nem tett meg, azt, hogy szembenézzen 
„saját magával”, illetve saját múltjával.

Izsák Lajos
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