
godtan meglesz magÀnak, amÁg ez a nyavalyÀs hÀborÃ, a rosseb essen bele, v¢get nem
¢r, mintha a kedves mamÀja t¢li almÀnak tette volna el az almÀriom tetej¢re.

TamÀs term¢szetesen nem ment el t¢li almÀnak Erzs¢betre, s ezÃttal tizenhat napot
t´lt´tt a fogdÀban. OktÂber elej¢n apja k´zbenjÀrÀsÀra, melyrûl azonban a diÀk nem
tudott, Àthelyezt¢k a TÀrcak´zi Miniszteri BizottsÀg NÀdor utcai irodÀjÀba, ahol a for-
radalom kit´r¢s¢ig aktÀkat iktatott ¢s mÀsolt, majd a TÀrcak´zi feloszlÀsa utÀn v¢gleg
hazament.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

íRñPER, 1957

Az Ãgynevezett ànagy ÁrÂperÊ vÀdiratÀt
k´z´lj¡k.

A januÀri àÁrÂbegyüjt¢skorÊ m¢g az
operatÁv csoportban sem tudtÀk ponto-
san, mi legyen a vÀd. Erre p¢lda a februÀr
2-ra elk¢sz¡lt VIZSGçLATI TERV is (Holmi,
1991. oktÂber) ¢s a kihallgatÀsi jegyzû-
k´nyvek anyaga. Ezek hiteless¢g¢t meg-
k¢rdûjelezi, hogy t´bbs¢g¡ket k¢zzel Árta
a kihallgatÂ tiszt, aztÀn diktÀlta (?) g¢pbe,
amit az ûrizetes alÀÁrt. K¢ts¢ges, kapott-e
idût rÀ, hogy elolvassa, ¢s kapott-e lehe-
tûs¢get, hogy kifogÀsolja az el¢je tett sz´-
veget. A hÂnapokig hÃzÂdÂ, sokszor ¢j-
szakÀba nyÃlÂ vallatÀsok sorÀn a cellÀban
m¢g ´nvizsgÀlatot, ´nvallomÀst, lelkiis-
meret-vizsgÀlatot is Árattak vel¡k.

A VIZSGçLATI TERV-et m¢g HÀy Gyula,
Zelk ZoltÀn, Tardos Tibor, Varga Domo-
kos, Fekete Gyula ¢s MolnÀr ZoltÀn ¡gy¢-
ben k¢szÁtett¢k. (D¢ryt k¢sûbb, Àprilis 20-
Àn tartÂztattÀk le.) V¢g¡l az egyik jelent¢s
augusztus 17-¢n k´zli a vizsgÀlat, majd 30-
Àn a nyomozÀs befejez¢s¢t. Ekkor osztot-
tÀk k¢t csoportra a vizsgÀlt àszem¢lyeketÊ,
az elsû csoportba soroltÀk D¢ry Tibort, HÀy
GyulÀt, Zelk ZoltÀnt ¢s Tardos Tibort.

K´zben mÀr folyik a Nagy Imre-per
vÀdlottainak vallatÀsa is. Egy jÃnius 22-i
FELJEGYZ°S arra utasÁt, hogy D¢ry kihall-

gatÀsÀnak anyagÀbÂl minden Nagy Imre
tev¢kenys¢g¢re utalÂ anyagot csatolja-
nak. Viszont a n¢gy ÁrÂ vizsgÀlati iratai-
ban fellelhetû az is, hogy Nagy Imr¢t ¢s
Losonczy G¢zÀt is kihallgattÀk a hozzÀjuk
füzûdû kapcsolatukrÂl.

TalÀn ¢rdemes megemlÁteni, hogy az
ÁrÂk VçDIRAT-Ànak elk¢szÁt¢se elûtt (au-
gusztus 20-Àn) Biszku B¢la a szovjet k´-
vets¢gen jÀrt megbesz¢l¢sen. Ezt az Ãn.
JELCIN-DOSSZI°-ban k´z´lt jelent¢s bizo-
nyÁtja. Ebbûl kider¡l, hogy az ÁrÂper egy-
ben a Nagy Imre-per elûk¢szÁt¢se is:
à...Biszku elvtÀrs k´zl¢sei alapjÀn, valamint a
KÀdÀr elvtÀrs Àltal az SZKB KB r¢sz¢re meg-
k¡ld´tt vÀdindÁtvÀny tanulmÀnyozÀsa alap-
jÀn Ãgy tünik, hogy a Nagy Imre ¢s tÀrsai, il-
letve az ÁrÂcsoport elleni k¢t per lefolytatÀsÀrÂl
hozott hatÀrozat c¢lravezetû.Ê

Ennek a jÂvÀhagyÀsnak mÀsnapjÀn
kapja meg D¢ry a hatÀrozatot a nyomozÀs
befejez¢s¢rûl augusztus 21-¢n, 22-¢n
HÀy, 29-¢n Tardos ¢s 30-Àn Zelk. EzutÀn
k¢sz¡l el a VçDIRAT szeptember 11-¢n.
Ezt a legfûbb ¡gy¢sz Àtk¡ldte a Magyar
N¢pk´ztÀrsasÀg Legfelsûbb BÁrÂsÀgÀnak
N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcsa cÁm¢re. Szeptem-
ber 18-Àn jÂvÀhagytÀk, ¢s kitüzt¢k a tÀr-
gyalÀst oktÂber 3-ra, aztÀn valamilyen
¡r¡ggyel k¢tszer is elhalasztottÀk, mÁg v¢-
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g¡l oktÂber 25-re Ãjra kitüzt¢k. A zÀrt tÀr-
gyalÀs november 5-ig tartott. A bÁrÂi
emelv¢nyen Vida Ferenc tanÀcsvezetû,
mellette a n¢pbÁrÀk. Jelen vannak m¢g a
v¢dû¡gyv¢dek: az elsû ¢s negyedrendü
vÀdlott¢ dr. ZalÀn Korn¢l, a mÀsod- ¢s
harmadrendü¢ dr. Kr¢mer MiklÂs. A
vÀdlottak padjÀn el´l D¢ry ¢s HÀy, m´-
g´tt¡k Zelk ¢s Tardos. Mindegyik mellett
k¢t-k¢t àsmasszerÊ.

A vÀdbesz¢d utÀn kezdûdik a vÀdlottak
¢s a tanÃk kihallgatÀsa. D¢ry kihallgatÀsa
mÀsnap folytatÂdik, m¢g aznap sor ker¡l
HÀy GyulÀra, eg¢szen 22 Âra 30-ig! °s
harmadnap is HÀy Àll a bÁrÂsÀg elûtt, utÀ-
na kezdik el Zelk ZoltÀn kihallgatÀsÀt, a
k´vetkezû napra is jut belûle, hogy aztÀn
Tardos¢val fejezz¢k be. A tanÃk megid¢-
z¢se oktÂber 30-Àn kezdûd´tt, befejez¢se
utÀn az ¡gy¢sz sÃlyos b¡ntet¢st k¢rt. Ez-
utÀn kaptak szÂt a v¢dû¡gyv¢dek. A tÀr-
gyalÀs utolsÂ napja november 5. volt. Az
Át¢let kihirdet¢s¢re november 13-ig kel-
lett vÀrni. KimondtÀk, hogy az elsû- ¢s
mÀsodrendü vÀdlottak àbün´s´k; a n¢pi de-

mokratikus Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ
mozgalom vezet¢s¢vel elk´vetett büntettbenÊ, a
mÀsod- ¢s harmadrendü vÀdlottak
ugyancsak, de ûk nem a vezet¢sben, ha-
nem àtev¢keny r¢szv¢telbenÊ mondattak ki
bün´snek. Az Át¢let ismert: D¢ry kilenc,
HÀy hat, Zelk hÀrom, Tardos mÀsf¢l ¢v
b´rt´nb¡ntet¢st kapott. Mell¢kb¡ntet¢s
D¢ry ¢s HÀy teljes vagyonelkobzÀsa, Zelk
¢s Tardos p¢nzb¡ntet¢se. Majdnem ne-
vets¢ges a zÀrad¢k: àAz eddig felmer¡lt
bün¡gyi k´lts¢gekbûl 238 Ft-ot kizÀrÂlag I.
rendü vÀdlott, mÁg a fennmaradÂ 3.920 Ft-ot
a vÀdlottak egyetemlegesen k´telesek megfizet-
ni... Az Át¢let ellen fellebbez¢snek helye nincs.Ê

Az itt k´z´lt VçRIDAT a hatÂsÀg sajÀtos
nyelv¢n fogalmazza meg az ÁrÂk ¢s a ta-
nÃk k´zl¢seit. TÀrgyi t¢ved¢seket is tar-
talmaz. (P¢ldÀul Zelk ZoltÀn àa felszabadu-
lÀs Âta folytat k´ltûi tev¢kenys¢getÊ.) A vallo-
mÀsok jegyzûk´nyv¢t is a vizsgÀlÂk fogal-
maztÀk, magnÂfelv¢telt csak a tÀrgyalÀ-
son hasznÀltak (49 magnÂszalagot fo-
gyasztottak el).

Sinka Erzs¢bet

VçDIRAT
K´zz¢teszi Sinka Erzs¢bet

A tÀrgyalÀs anyagÀt a Legfelsûbb ºgy¢szs¢gnek 1957. szeptember 12-¢n k¡ldt¢k Àt.
UtÀna tartottÀk meg az àelûk¢szÁtû ¡l¢stÊ.

Legfelsûbb BÁrÂsÀg N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcsÀt 1957. szept. 18-i elûk¢szÁtû ¡l¢sre a Legfûbb
ºgy¢sz k¢pviselûj¢t szÂban ¢rtesÁtette: Vida Ferenc tanÀcsvezetû

A szÂbeli ¢rtesÁt¢s mell¢ tanulmÀnyozÀsra megk¡ldt¢k a vÀdiratot.




