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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.
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D¢ry Tibor ¢s tÀrsai ellen a n¢pi demokratikus Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ
mozgalom vezet¢se ¢s mÀs büntettek miatt.

Az 1956. oktÂber 23-Àn kirobbant fegyveres ellenforradalmi tÀmadÀs elûk¢szÁt¢s¢-
ben, az ellenforradalmi erûk elûret´r¢s¢nek tÀmogatÀsÀban, a burzsoÀ restaurÀciÂs
t´rekv¢sek megvalÂsÁtÀsÀban a magyarorszÀgi ÁrÂk egyes, reakciÂs csoportjai ä sz´vet-
s¢gben a nyÁltan ellenforradalmi elemekkel ä tev¢keny r¢szt vÀllaltak abbÂl a c¢lbÂl,
hogy megsemmisÁts¢k a n¢pi demokratikus vÁvmÀnyokat, megd´nts¢k a szocializmust
¢pÁtû Àllamrendszert. Az ÁrÂk egyes csoportjainak ellenforradalmi tev¢kenys¢ge teljes
eg¢sz¢ben megfelelt az ellenforradalom kirobbantÀsÀt elûk¢szÁtû azon imperialista t´-
rekv¢seknek, amelyeknek kifejezûen hangot adott a àSzabad EurÂpa BizottsÀgÊ nevü
nyugati k¢mk´zpont Àltal 1956. oktÂbere elûtti hetekben k´rlev¢l formÀjÀban forga-
lombahozott uszÁtÂ felhÁvÀsa.

Az ellens¢ges szervezet ä felismerve a magyar ÁrÂk egyes reakciÂs csoportjainak az
ellenforradalom kirobbantÀsa elûk¢szÁt¢s¢ben valÂ jelentûs¢g¢t ¢s ellens¢ges maga-
tartÀsuk fontossÀgÀt, az ellenforradalomra nyÁltan uszÁtÂ iratot elsûsorban a sz´vets¢-
geseiknek tekintett, egyes reakciÂs ¢rtelmis¢gi csoportokhoz juttatta el, hogy megfelelû
tÀj¢koztatÀst adjanak az ellenforradalmat elûk¢szÁtû, ellens¢ges taktikai l¢p¢sekhez. 
(Eredeti k´rlev¢l.)

Az Ã.n. ànemzeti kommunizmusÊ talajÀn ÀllÂ ellens¢ges csoportosulÀs ellenforradalmi
tev¢kenys¢g¢ben jelentûs szerepe volt D¢ry Tibor ÁrÂnak ¢s a fenti restaurÀciÂs c¢lki-
tüz¢sek tev¢keny tÀmogatÂik¢nt mutatkoztak büntÀrsai is.

I

A nyomozÀs a k´vetkezûket ÀllapÁtotta meg:

D ¢ r y  Tibor polgÀri szÀrmazÀsÃ ÁrÂ 1918-ban bekapcsolÂdott a munkÀsmozgalomba,
majd a magyarorszÀgi komm¡n lever¢se utÀn k¡l´nb´zû nyugati orszÀgokban tartÂz-
kodott. A felszabadulÀs utÀn mint elismert ¢s megbecs¡lt ÁrÂt 1948-ban Kossuth-dÁjjal,
1954-ben N¢pk´ztÀrsasÀgi °rdemrenddel t¡ntett¢k ki.

1955. folyamÀn csatlakozott a Nagy Imre volt minisztereln´k szem¢lye k´r¢ t´m´-
r¡lt ellens¢ges csoportosulÀshoz ¢s vezetû szerepet t´lt´tt be Àllamellenes c¢lkitüz¢seik
megvalÂsÁtÀsÀban.

Az ÀrulÂ csoport tagjai 1955. ûsz¢n szervezett tÀmadÀst indÁtottak az Àllami ¢s pÀrt-
vezet¢s politikÀja ellen ä felhasznÀlva a kulturÀlis ¢let ter¡let¢n megmutatkozott egyes
hiÀnyossÀgokat. Megszervezt¢k az Ã.n. ÁrÂk memorandumÀnak akciÂjÀt, mely ellen-
s¢ges tÀmadÀsba bekapcsoltÀk a csoportosulÀs tagjai ¢s politikai elvbarÀtai k´r¢bûl
D¢ry Tibort is. D¢ry, Zelk ZoltÀntÂl tudomÀst szerezve a csoport akciÂjÀrÂl, egyet-
¢rt¢s¢nek kifejez¢s¢¡l alÀÁrÀsÀval lÀtta el az Ã.n. ÁrÂi memorandumot, majd Zelk Zol-
tÀnnal egy¡tt k´zremük´d´tt a memorandum nyilvÀnossÀgrahozÀsÀban. Amikor a
pÀrt ¢s az Àllamvezet¢s elÁt¢lû ÀllÀspontot foglalt el a Nagy Imre vezette csoport szer-
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vezett akciÂjÀrÂl ¢s emiatt az alÀÁrÂk egy r¢sze vissza akart vonulni, a csoportosulÀs
tagjai elhatÀroztÀk, hogy megakadÀlyozzÀk az alÀÁrÀsok visszavonÀsÀt. Ennek szelle-
m¢ben D¢ry Tibor nem vonta vissza alÀÁrÀsÀt.
(Eredeti okirat, Zelk ZoltÀn vallomÀsa.)

Az ellens¢ges csoportosulÀs tagjai k´z¡l elsûsorban a csoportosulÀs vezetûj¢vel, Nagy
Imr¢vel tartott szoros kapcsolatot ¢s egyre gyakoribbÀ vÀlt szem¢lyes ¢rintkez¢seik
sorÀn ä melyet D¢ry Tibor kezdem¢nyezett ä kialakÁtottÀk k´z´s, Àllamellenes politikai
elk¢pzel¢seiket. Tev¢kenyen r¢sztvett a csoport szervezett megbesz¢l¢sein, amelyeken
ellens¢ges n¢zeteik kialakÁtÀsa ¢s kicser¢l¢se mellett fokozatosan elûk¢szÁtett¢k a ve-
zetû szervek tagjainak levÀltÀsa terv¢t, illetve a hatalom erûszakos Àtv¢tel¢t. A nyomo-
zÀs Àltal lefoglalt eredeti okirat bizonyÁtja, hogy az ellens¢ges csoport egyes tagjaival
valÂ szem¢lyes megbesz¢l¢sek mellett 1956. februÀr ¢s szeptember k´z´tt D¢ry Tibor
mintegy tÁz esetben vett r¢szt az ÀrulÂ csoport szervezett megbesz¢l¢sein, melyek egy
r¢sz¢t D¢ry Tibor lakÀsÀn tartottÀk meg.

A nyomozÀs Àltal lefoglalt mÀsik eredeti okiratban D¢ry kifejez¢sre juttatta azt a
nyilvÀnosan is hangoztatott ÀllÀsfoglalÀsÀt, hogy az Àllam felsû vezet¢s¢t àalkalmatlan-
nakÊ tartotta az Àltala elk¢pzelt politikai vonal megvalÂsÁtÀsÀra.
(D¢ry Tibor Àltal Nagy Imr¢hez Árt eredeti lev¢l.)

Az ellens¢ges csoportosulÀs c¢lkitüz¢seinek propagÀlÀsa ¢rdek¢ben felhasznÀlt vita-
fÂrumok k´z¡l a Petûfi-k´r volt az, ahol a csoporthoz tartozÂ D¢ry Tibor a sajtÂvita
alkalmÀval t´bbezer r¢sztvevû jelenl¢t¢ben nyÁltan reakciÂs, az Àllamrend ellen lÀzÁtÂ
gyalÀzkodÂ felszÂlalÀst tartott abbÂl a c¢lbÂl, hogy k¡l´n´sen az ifjÃsÀgot megnyerve
ellens¢ges eszm¢inek, szembefordÁtsa a proletÀrhatalommal ¢s az Àllam felsû vezet¢se,
valamint annak politikai vonala elleni àforradalmiÊ tettekre buzdÁtsa. Az ÀrulÂ csoport
legjelentûsebb tagjaival egyet¢rt¢sben D¢ry elûre felk¢sz¡lt felszÂlalÀsÀra. A felszÂlalÀs
fogalmazvÀnyÀt megbesz¢lte Losonczy G¢zÀval, Haraszti SÀndorral ¢s Zelk ZoltÀnnal.

Elûre tÀj¢kozÂdott a tervezett felszÂlalÀsrÂl DonÀth Ferenc is. Az Ãtsz¢li hangÃ, a
n¢pi demokratikus rendszer eg¢sz¢t alapjaiban tÀmadÂ besz¢dvÀzlatba ä teljes egyet-
¢rt¢s¡k kifejez¢sre juttatÀsa mellett ä beleegyeztek ¢s Ágy ker¡lt sor a sajtÂvitÀn r¢szt-
vettek sz¢les nyilvÀnossÀga elûtti elmondÀsÀra.

A nyomozÀs Àltal lefoglalt eredeti okirat szerint D¢ry t´bbek k´z´tt kijelentette,
hogy à...bajaink kÃtforrÀsa a szabadsÀg hiÀnyaÊ. Durva, szidalmazÂ hangon k´vetelte
a felsû vezet¢s levÀltÀsÀt ¢s kifejez¢sre juttatta, hogy àaz eszm¢k eg¢sz rendszer¢t kell
bÁrÀlat tÀrgyÀvÀ tenniÊ. Az Àllam- ¢s a pÀrtvezet¢sben elûfordult hibÀk elferdÁt¢se, m¢r-
t¢ktelen felnagyÁtÀsa mellett teljes eg¢sz¢ben tagadta a n¢pi demokrÀcia el¢rt ered-
m¢nyeit ¢s azt ÀllÁtotta, hogy à...jelenlegi, gyakran Àldatlan, gyakran nyomorÃsÀgos
Àllapotunkat csak kis r¢szben tekinthetj¡k emberek t¢ved¢seinek... Szerkezetbeni hi-
bÀkrÂl van itt szÂ, melyek sz¡ks¢gtelen¡l megnyirbÀljÀk az egy¢n jogait ¢s feleslegesen
n´velik terheitÊ.

Az oktÂber 23.-Àn kirobbant ellenforradalmi tÀmadÀs egyik jelszavÀnak magvak¢nt
mutatkozott a sajtÂvitÀn elhangzott felszÂlalÀsÀban az ifjÃsÀghoz int¢zett uszÁtÂ szÂza-
ta, melynek keret¢ben t´bbek k´z´tt kijelentette: àarra k¢rem a fiatalokat, a magyar
ifjÃsÀgot, ne feledkezz¢k meg elûdj¢rûl, a mÀrciusi ifjÃsÀgrÂl. 48-as ifjÃsÀgnak szoktuk
nevezni. Azt szeretn¢m, ha volna egy 56-os ifjÃsÀgunk is, amely a nemzetnek ÏsegÁt-
s¢g¢reÎ lenne a j´vû meghÂdÁtÀsÀbanÊ.
(Eredeti okirat.)



Ez ellens¢ges fell¢p¢s¢ben megnyilvÀnulÂ ellenforradalmi c¢lkitüz¢sek jelleg¢re rÀvi-
lÀgÁt, az ellenforradalom legv¢resebb napjaiban megtartott rÀdiÂbesz¢de, melyet az
Irodalmi öjsÀg november 2.-i ellenforradalmi jellegü szÀmÀban is k´zz¢tettek ¢s
amelyben korÀbbi rem¢nyeinek ¢s kÁvÀnsÀgainak beteljes¡l¢sek¢nt ÀllapÁtotta meg,
hogy a magyar ifjÃsÀg àoktÂber 23.-Àn felÀllt ¢s helyre¡t´tte a nemzet becs¡let¢t. Meg-
rend¡lten ¢s tisztelettel megemelem a kalapomat elûtte. ögy, ahogy k¢rtem ¢s kÁvÀn-
tam ¢s rem¢ltem; 48 ifjÃsÀga utÀn most tÀmadt a hazÀnak egy 56-os ifjÃsÀga isÊ.
(Eredeti okirat, november 2-i sajtÂcikk.)

D¢rynek a sajtÂvitÀn elmondott, a n¢pi demokratikus Àllamrendet nyÁltan gyalÀzÂ,
tÀmadÂ ¢s a N¢pk´ztÀrsasÀg megd´nt¢s¢re buzdÁtÂ felhÁvÀsa nyomÀn felbÀtorodtak
a legreakciÂsabb burzsoÀ elemek, mozgÀsba lend¡ltek a sz¢tvert, de meg nem sem-
misÁtett kizsÀkmÀnyolÂ osztÀlyok maradvÀnyai, aktivizÀlÂdtak a munkÀshatalom meg-
semmisÁt¢s¢t c¢lzÂ ellenforradalom kirobbantÀsÀra.
(Sipos Gyula tanÃvallomÀsa.)

D¢ry Tibor a nyomozÀs sorÀn elismerte, hogy àV¢tettem az¢rt is Petûfi-k´ri besz¢dem-
mel, mert a pÀrt ¡gy¢t utcÀra vittem, a sz¢les pÀrtonkÁv¡li t´megek k´r¢be ¢s az Àlta-
lam felvetett k¢rd¢seket az ellenforradalmi szÀnd¢kkal r¢sztvevû hallgatÂk kihasznÀl-
hattÀk sajÀt javukraÊ.
(D¢ry Tibor vallomÀsa.)

A Petûfi-k´rben t´rt¢nt fell¢p¢s¢t megelûzûen is ¢s azt k´vetûen k´zz¢tett egyes ÁrÀ-
saiban ä a Nagy Imre-csoport ellens¢ges c¢lkitüz¢seinek megfelelûen ä t¡kr´zûdik a
n¢pi demokrÀcia eredm¢nyeinek lebecs¡l¢s¢ben is kifejez¢sre jutÂ szembenÀllÀsa az
Àllamvezet¢s politikÀjÀval.

Az oktÂber 23.-Àn kirobbant ellenforradalmi tÀmadÀst bevezetû t¡ntet¢s napjÀnak
d¢lelûttj¢n, ä miutÀn r¢sztvett az írÂsz´vets¢g eln´ks¢gi ¡l¢s¢n annak elhatÀrozÀsÀ-
ban, hogy k¡ld´tts¢gileg k´vetelik a t¡ntet¢s enged¢lyez¢s¢t, a t¡ntet¢snek progra-
mot adnak ¢s abban r¢sztvesznek, ä vÀllalkozott arra, hogy az Irodalmi öjsÀg rend-
kÁv¡li szÀmÀban k´zz¢tett ÁrÂsz´vets¢gi kiÀltvÀnyt a Bem t¢ren a t¡ntetûk elûtt felol-
vassa. A Nagy Imre hatalomraker¡l¢s¢t k´vetelû kiÀltvÀny D¢ry Àltal valÂ felolvasÀsÀ-
ra, rajta kÁv¡l ÀllÂ okokbÂl nem ker¡lt sor.
(¹rk¢ny IstvÀn, Zelk ZoltÀn vallomÀsa.)

Amikor nyilvÀnossÀgra ker¡lt Nagy Imre minisztereln´ki kinevez¢se, a csoporthoz
tartozÂ, illetûleg politikai c¢lkitüz¢seivel egyet¢rtû ÁrÂk tev¢kenys¢ge arra irÀnyult,
hogy Nagy Imre az esem¢nyeket forradalomk¢nt ¢rt¢kelje. Az ÁrÂk emlÁtett k´r¢nek
tev¢kenys¢ge keret¢ben D¢ry Tibor oktÂber 24.-¢n d¢lelûtt szem¢lyesen k´z´lte Nagy
Imr¢vel elgondolÀsaikat annak a k´vetel¢snek kifejez¢sre juttatÀsÀval, hogy az esem¢-
nyeket àforradalomk¢ntÊ kell ¢rt¢kelni ¢s az ellenforradalmÀrok r¢sz¢re engedm¢-
nyeket kell tenni.
(Tardos Tibor vallomÀsa.)

OktÂber 26.-Àn D¢ry r¢sztvett az írÂsz´vets¢g eln´ks¢g¢nek r´pirat formÀjÀban k´z-
z¢tett azon hatÀrozata meghozatalÀban, amely teljes amnesztiÀt k´vetelt a n¢pi de-
mokratikus Àllamrendet fegyverrel tÀmadÂ ellenforradalmÀrok szÀmÀra, s a szovjet
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csapatok kivonulÀsÀra, ànemzeti egys¢gkormÀnyÊ megalakÁtÀsÀra, az esem¢nyek
ànemzeti mozgalommÀÊ minûsÁt¢s¢re vonatkozÂ k´vetel¢seket is tartalmazott.
(Eredeti okirat ¢s ¹rk¢ny IstvÀn tanÃvallomÀsa.)

OktÂber 27.-¢n r¢sztvett Nagy Imre ama rÀdiÂnyilatkozatÀnak ́ sszeÀllÁtÀsÀban, amely
a vezetû szervek hatÀrozatÀnak meghamisÁtÀsÀval tette k´zz¢ az esem¢nyek àforrada-
lomk¢ntÊ valÂ ¢rt¢kel¢s¢t. Nagy Imr¢vel, Gimes MiklÂssal, Losonczy G¢zÀval, Lûcsei
PÀllal, Haraszti SÀndorral ¢s JÀnosi Ferenccel egy¡tt megkezdte a fogalmazvÀny sz´-
vegez¢s¢t, a teljes megfogalmazÀsban azonban nem vett r¢szt.
(Gimes MiklÂs, ¹rk¢ny IstvÀn vallomÀsa.)

OktÂber 28.-a ¢s 30.-a k´z´tt az ellenforradalmat dicsûÁtû rÀdiÂbesz¢det tartott,
amelyben t´bbek k´z´tt kijelentette, hogy: àBoldog ¢s b¡szke vagyok, hogy ÁrÂtÀrsa-
immal egy¡tt, mesters¢g¡nkn¢l fogva elsû hallÂi ¢s leÁrÂi lehett¡nk a nemzet szavÀ-
nak. A magyar t´rt¢nelemnek ez a legnagyobb forradalma, egyÃttal az elsû gyûzelmes
forradalom is, amiÂta a magyar t´rt¢nelmet jegyzik.Ê DicsûÁtette az ellenforradalmÀ-
rok fegyveres harcÀt ¢s sÃlyosan rÀgalmazta az Àllamrend politikai vonalÀt. T´bbek
k´z´tt azt mondta, hogy à...tÁz ¢v alatt l¢p¢srûl-l¢p¢sre kiloptÀk lÀbunk alÂl az orszÀ-
got. Azt hitt¡k, a szocializmust fogjuk meg¢pÁthetni ¢s ehelyett v¢rbûl ¢s hazugsÀgbÂl
rakott b´rt´nfalak k´z¢ zÀrtakÊ. Besz¢de v¢g¢n a àforradalomÊ ¢rdek¢ben t´rt¢nû
tovÀbbi nemzeti ´sszefogÀsra buzdÁtott.
(Eredeti okirat.)

UszÁtÂ ¢s ellens¢ges szÀnd¢kait nyÁltan leleplezû rÀdiÂbesz¢d¢t az Irodalmi öjsÀg no-
vember 2.-i szÀmÀban is k´zz¢tett¢k.
(SajtÂkivonat.)

OktÂber 26.-Àn àTisztelet a forradalom halottainakÊ cÁmü felhÁvÀst szerkesztett, amely-
ben ugyan fell¢p az utcai àÁt¢lkez¢sÊ ellen, azonban k´veteli, hogy àvonjÀk felelûss¢gre
mindazokat, akik a n¢p ellen v¢tkeztekÊ. K´veteli az Àltala àbün´s´knekÊ tartott sze-
m¢lyek bÁrÂsÀgi felelûss¢grevonÀsÀt ¢s felszÂlÁt mindenkit, hogy a àv¢tkeseketÊ adjÀk
Àt a rendûrs¢g vagy honv¢ds¢g jÀrûreinek. E felhÁvÀst a Magyar Honv¢d november
2.-i szÀmÀban is k´zz¢tett¢k.

November 2.-Àn kapcsolatba l¢pett a fegyveres ellenforradalmÀrok katonai veze-
tûj¢vel, Mal¢ter PÀllal ¢s arra vÀllalkozott, hogy a fegyveres ellenforradalmÀrok tev¢-
kenys¢g¢nek segÁt¢se c¢ljÀbÂl az írÂsz´vets¢gtûl àpropagandistÀkatÊ k¡ld a KiliÀn
laktanyÀba. A Mal¢tertûl kapott megbÁzÀst tovÀbbÁtotta az írÂsz´vets¢g titkÀrsÀgÀ-
nak, melynek nyomÀn Kautzky Norbert ÁrÂt ¢s Kiss KÀroly fiatal k´ltût a KiliÀn lak-
tanyÀba k¡ldt¢k àpropaganda munkÀraÊ. A nyomozÀs Àltal lefoglalt eredeti okirat sze-
rint a KiliÀn laktanya àforradalmiÊ bizottsÀgÀnak propaganda osztÀlya ¢rtes¡lt arrÂl,
hogy D¢ry Tiborral t´rt¢nt megbesz¢l¢s alapjÀn az emlÁtett ÁrÂkat a KiliÀn laktanyÀba
k¡ldt¢k.

D¢ry Tibor a nyomozÀs sorÀn vallotta, hogy: àMal¢tertûl kapott feladat v¢grehaj-
tÀsÀt, illetve elint¢z¢s¢t Ãgy ¢rt¢kelem, mint amely tev¢kenys¢gemmel az ellenforra-
dalmat segÁtettem.Ê
(Eredeti okirat, Kautzky Norbert ¢s Kiss KÀroly vallomÀsa.)
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A ànemzeti forradalomÊ propagÀlÀsa ¢rdek¢ben november 2-Àn megjelent a Belo-
iannisz-gyÀr munkÀstanÀcsÀnÀl, majd a M°MOSZ-sz¢khÀzban megtartott gyül¢sen.

D¢ry Tibor november 4.-e utÀn tudatosan szembefordult a Forradalmi MunkÀs-
Paraszt KormÀny politikÀjÀval ¢s uszÁtÂ tev¢kenys¢get fejtett ki abbÂl a c¢lbÂl, hogy
akadÀlyozza a t´rv¢nyes kormÀny c¢lkitüz¢seinek megvalÂsÁtÀsÀt, hÀtrÀltassa a kon-
szolidÀciÂt. Minden lehetûs¢get felhasznÀlt arra, hogy ellenforradalmi n¢zeteit pro-
pagÀlja, uszÁtson a kormÀny int¢zked¢sei ellen ¢s a n¢pi demokratikus Àllamrend meg-
szilÀrdulÀsÀnak ¢rdekeivel szembenÀllÂ Àramlatokat tÀmogasson.

A magyar n¢pgazdasÀg alÀÀsÀsÀra alkalmas sztrÀjkhullÀm fenntartÀsa c¢ljÀbÂl meg-
jelent november 15.-¢n a Vasas Szakszervezet Magdolna Ãti sz¢khÀzÀban megtartott
gyül¢sen, ahol felszÂlalÀsÀban a sztrÀjk fenntartÀsÀra uszÁtott. Hangoztatta, hogy a
munkÀsok àgarancia n¢lk¡l a munkÀt ne vegy¢k felÊ. A nagyobb hatÀs el¢r¢se kedv¢-
¢rt a k´zv¢lem¢ny egyes r¢tegeit nyugtalanÁtÂ ÀlhÁrekrûl is tett emlÁt¢st ¢s a t´rv¢nyes
kormÀnyt rÀgalmazta. A gyül¢sen megjelenteket a àlefogÀsÊ vesz¢ly¢vel r¢mÁtgette.
K´vetelte a munkÀshatalomhoz hü fegyveres erûk lefegyverz¢s¢t ¢s a hallgatÂsÀgot
az ellens¢ges t´rekv¢s tÀmogatÀsÀra buzdÁtotta. A gyül¢s r¢sztvevûit felszÂlÁtotta, hogy
jelenjenek meg ä az ellenforradalmi ¢rdekeket k¢pviselû ä Nagybudapesti K´zponti
MunkÀstanÀcs AkÀcfa utcai helyis¢g¢ben tartott gyül¢sen.
(Eredeti jegyzûk´nyv ¢s ¹rk¢ny IstvÀn tanÃvallomÀsa.)

D¢ry maga is megjelent a Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcs gyül¢s¢n ¢s ott a
Forradalmi MunkÀs-Paraszt KormÀny politikÀjÀval ellenkezû, a t´bbpÀrtrendszer
visszaÀllÁtÀsÀnak reakciÂs terveit tÀmogatÂ felszÂlalÀsÀban uszÁtott a n¢pi demokrati-
kus Àllamrend megvÀltoztatÀsa ¢rdek¢ben. TudomÀsÀra jutott, hogy a szervezûdû àPe-
tûfi PÀrtÊ kidolgozott egy olyan tervezetet, amelyben a Forradalmi MunkÀs-Paraszt
KormÀny helyett àKormÀnyzÂtanÀcsotÊ kÁvÀntak l¢trehozni, KodÀly ZoltÀn eln´kle-
t¢vel. A kormÀnyzÂtanÀcs ́ sszet¢tel¢t illetûen àkoalÁciÂsÊ elgondolÀsaikat kÁvÀntÀk ¢r-
v¢nyrejuttatni. D¢ry Tibor egyet¢rtve a reakciÂs c¢lkitüz¢sekkel, a Nagybudapesti
K´zponti MunkÀstanÀcs eln´ks¢gi ¡l¢s¢n propagandÀt fejtett ki a tervezet felolvasÀsa
ÃtjÀn, majd a k¢ziratot a gyül¢s eln´k¢nek Àtadta.

D¢ry felszÂlalÀsÀt abban az idûpontban mondta el, amikor a K´zponti MunkÀsta-
nÀcs eln´ks¢ge hatÀrozatilag k´vetelte a szovjet csapatok kivonÀsÀt, a varsÂi szerzû-
d¢sbûl valÂ kil¢p¢st. D¢ry a fell¢p¢s¢vel igyekezett alÀtÀmasztani az ellens¢ges hatÀ-
rozatok àhelyess¢g¢tÊ. Felvetette t´bbek k´z´tt annak àsz¡ks¢gess¢g¢tÊ, hogy az ENSZ
ÃtjÀn a nyugati hatalmakhoz kÁvÀnnak fordulni a àdolgozÂkÊ ¢rdek¢ben.

A nyomozÀs sorÀn lefoglalt eredeti okirat tartalmazza, hogy D¢ry kijelentette:
àSemleges helyen kell lefolyni a tÀrgyalÀsnak, ez¢rt javasolja OlaszorszÀgot.Ê
(Eredeti okirat, RÀcz KÀrolyn¢, RÀcz SÀndor ¢s Babai IstvÀn tanÃvallomÀsa.)

A konszolidÀciÂ akadÀlyozÀsa c¢ljÀbÂl agitÀciÂt folytatott annak ¢rdek¢ben is, hogy a
Forradalmi MunkÀs-Paraszt KormÀnynak az oktÂberi esem¢nyeket ellenforradalom-
k¢nt ¢rt¢kelû ÀllÀsfoglalÀsÀval szemben, a k´zv¢lem¢nyt ellens¢ges irÀnyba hangolja.

D¢ry Tibor lÀtogatÀst tett az ebben az idûpontban Budapesten tartÂzkodÂ Krisna
Menon indiai nagyk´vetn¢l, akit f¢lrevezetû mÂdon Ãgy tÀj¢koztatott, hogy a Magyar-
orszÀgon lezajlott ellenforradalom ànemzeti demokratikus szabadsÀgharcÊ volt. Mint
az írÂsz´vets¢g eln´ks¢g¢nek tagja 1956. december 28.-Àn megtartott gyül¢sen, majd
1957. januÀr 16.-Àn az àAvantiÊ cÁmü olasz polgÀri lap munkatÀrsÀnak adott nyilat-
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kozatÀban ä agitatÁv c¢lbÂl ä m¢ltatta a àforradalomÊ Àltala hangoztatott à¢rdemeitÊ
¢s tiltakozÀsÀt juttatta kifejez¢sre a kormÀny ÀllÀsfoglalÀsÀval szemben.

Az írÂsz´vets¢g emlÁtett eln´ks¢gi ¡l¢s¢n megtartott besz¢d¢ben a magyar ÁrÂk ne-
v¢ben azt jelentette ki, hogy à...n¢p¡nk t´rt¢nelm¢nek s benne a magyar mun-
kÀsmozgalomnak legnagyobb, legtisztÀbb s legegys¢gesebb forradalma nyomatott el
kev¢s Àllamf¢rfiÃi b´lcsess¢ggel, elhamarkodottan...Ê. Azt a rÀgalmat hangoztatta,
hogy a magyar nemzet ànyomÀsÊ alatt Àll ¢s hogy az orszÀg lakossÀgÀnak csak az ÁrÂk-
ban van bizalma, ûket tekinti àszellemi vezetûj¢nekÊ a nemzet ànagy tragikus korsza-
kÀbanÊ.
(Eredeti okirat, HÀy Gyula, Zelk ZoltÀn vallomÀsa.)

Az àAvantiÊ cÁmü olasz polgÀri lap munkatÀrsÀnak adott, k´zz¢t¢telre szÀnt nyilatko-
zatÀban a Magyar N¢pk´ztÀrsasÀg nemzetk´zi ¢rdekeit sÃlyosan s¢rtû mÂdon ÀllÁtotta,
hogy: àmeg vagyok gyûzûdve arrÂl, hogy ez volt a magyar t´rt¢nelem legszebb forra-
dalma ¢s a magyar munkÀsmozgalom¢ is. JÂl tudom, hogy a hivatalos ¢rt¢kel¢s nincs
ezen a v¢lem¢nyen ebben a k¢rd¢sben; csak azt mondhatom azonban, hogy ä v¢le-
m¢nyem szerint ä ez a hivatalos ¢rt¢kel¢s ellent¢tben Àll az eg¢sz n¢ppelÊ. Majd mÀs
helyen azt a kijelent¢st tette, hogy à...mi, az ÁrÂk voltunk az elsûk (ha nem lett volna
mÀs ¢rdem¡nk), akik fellÀzadtunk ¢s mi voltunk az elsûk az orszÀgban, akik nyÁltan
kimondtuk a n¢p ¢rzelm¢t. °s azt hissz¡k, hogy ez az ok, ami¢rt megsz¡letett a lakos-
sÀg bizalma irÀntunkÊ.
(Eredeti sajtÂkivonat, fordÁtÀs olasz nyelvbûl.)

D¢ry Tibor aktÁv tÀmogatÀst nyÃjtott azon t´rekv¢sek megvalÂsÁtÀsa ¢rdek¢ben, hogy
egyes ÁrÂcsoportok ¢s az ellenforradalmi c¢lkitüz¢seket k¢pviselû K´zponti MunkÀs-
tanÀcs k´z´tt kormÀnyellenes egy¡ttmük´d¢st alakÁtsanak ki. Ennek keret¢ben k´z-
vetlen¡l segÁts¢get nyÃjtott HÀy GyulÀnak a Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcs-
hoz 1956. december 1.-i kelettel megk¡ld´tt lev¢l megfogalmazÀsÀban.

H À y  Gyula f´ldbirtokos szÀrmazÀsÃ ÁrÂ 1918 Âta r¢sztvett a munkÀsmozgalomban,
a Magyar TanÀcsk´ztÀrsasÀg lever¢se utÀn emigrÀciÂban ¢lt, a felszabadulÀs utÀn,
mint elismert ÁrÂt Kossuth-dÁjjal t¡ntett¢k ki.

1955-ben bekapcsolÂdott az Àllami vezetû szervek politikÀja ellen indÁtott tÀmadÀs-
ba, melynek ¢l¢n a Nagy Imre ¢s a szem¢lye k´r¢ t´m´r¡lt ellens¢ges csoportosulÀs
Àllott. Az Ã.n. ÁrÂi memorandum akciÂ sorÀn, ä egyet¢rtve a csoportosulÀs c¢lkitüz¢sei-
vel, ä alÀÁrta a memorandumot, a k¢sûbbiek folyamÀn azonban alÀÁrÀsÀt visszavonta.

A vezetû pÀrt ¢s Àllami szervek lejÀratÀsÀt c¢lzÂ ellens¢ges akciÂ keret¢ben 1956.
oktÂber 6.-Àn az Irodalmi öjsÀgban k´zz¢tett àMi¢rt nem szeretemÊ cÁmü cikk¢ben
a pÀrt vezetû funkcionÀriusainak tekint¢ly¢t alÀÀsÂ mÂdon, rÀgalmazÂ ÀllÁtÀsaival, ä
a hibÀk m¢rt¢ktelen felnagyÁtÀsÀval, ugyanakkor a n¢pi demokrÀcia eredm¢nyeinek
elhallgatÀsÀval ä uszÁtott a felsû vezet¢s ellen. E cikke jelentûs m¢rt¢kben elûsegÁtette
a pÀrtfunkcionÀriusok ¢s a proletÀrhatalomhoz hü mÀs szem¢lyek elleni pogromhan-
gulat kialakulÀsÀt. A csoportosulÀs bomlasztÂ tev¢kenys¢ge keret¢ben 1956 oktÂber¢-
nek k´zepe tÀjÀn megjelent a ZrÁnyi Katonai Akad¢miÀn rendezett irodalmi ank¢ton
t´bb mÀs ÁrÂval egy¡tt. Az ank¢ton ä az emlÁtett cikk¢nek szellem¢ben ä a magasabb
katonai parancsnokok tekint¢ly¢nek lejÀratÀsa c¢ljÀbÂl felszÂlalt.
(MÀrton AndrÀs, FÂrizs JÂzsef, VÀmosi Gyula, SzabÂ Ferenc vallomÀsa.)
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Az oktÂber 23.-Àn kirobbant fegyveres ellenforradalmi tÀmadÀs napjÀnak d¢lelûttj¢n
Zelk ZoltÀnnal ¢s mÀs ÁrÂkkal egy¡tt r¢sztvett abban a delegÀciÂban, amely k´vetelte
a t¡ntet¢s enged¢lyez¢s¢t.

A K´zponti Vezetûs¢g tagjaival folytatott tÀrgyalÀs nyomÀn oktÂber 30.-Àn, az el-
lenforradalom legv¢resebb idûszakÀban t¢tette k´zz¢ a RÀdiÂban àNaplÂjegyzetekÊ
cÁmen a felsû vezet¢st rÀgalmazÂ ¢s tÀmadÂ cikk¢t abbÂl a c¢lbÂl, hogy a felkel¢s ki-
robbantÀsÀ¢rt teljes eg¢sz¢ben a korÀbbi vezet¢st tegy¢k felelûss¢. Az ellenforradalmi
esem¢nyeket az ifjÃsÀg àm¢ltÂsÀgteljes, tisztaszÀnd¢kÃ, hazafiasÊ t¡ntet¢s¢nek nevez-
te, mely àjogosanÊ indÁtott tÀmadÀst az Àllamvezet¢s ellen. A àforradalomÊ m¢ltatÀsa-
k¢nt t´bbek k´z´tt azt a kijelent¢st tette: à...mindenki lÀssa, hogyan prÂbÀlta eloltani
az alacsony intrika szennyvize a forradalmi t¡zet, amely azonban elolthatatlannak bi-
zonyultÊ.
(Eredeti okirat, rÀdiÂkivonat.)

Az emlÁtett cikk¢ben, de ezt megelûzûen oktÂber 25.-¢n ¢s 26.-Àn k´zz¢tett rÀdiÂfel-
hÁvÀsban Nagy Imre ¢s ÀrulÂ csoportja pozÁciÂjÀt igyekezett erûsÁteni.

OktÂber 30.-Àn a àMagyar NemzetÊ cÁmü lap r¢sz¢re adott sajtÂnyilatkozatÀban, ä
melyet mÀsnap k´zz¢tettek, ä nyÁltan uszÁtott az Àllamrendet sÃlyosan rÀgalmazÂ Àl-
lÁtÀsaival, tÀpot adva az Àllamrend elleni fokozÂdÂ reakciÂs tÀmadÀsnak.

Ugyancsak oktÂber 30.-Àn sajtÂnyilatkozatot tett a àKispesti FigyelûÊ cÁmü ellen-
forradalmi lap r¢sz¢re, amelyet a november 2.-i szÀmukban tettek k´zz¢. Az ellenfor-
radalmi lap munkatÀrsai a nyilatkozatt¢telre valÂ felk¢r¢s sorÀn tÀj¢koztattÀk HÀy
GyulÀt arrÂl, hogy lapjuk elsû szÀmÀban kÁvÀnjÀk k´zz¢tenni az Àltala mondottakat.
A tovÀbbi ellenforradalmi tettekre buzdÁtÂ felhÁvÀsa k´r¢ben t´bbek k´z´tt a k´vet-
kezûket mondotta: à...A kispesti ifjÃsÀgnak ¡zenem ä mondotta HÀy Gyula, ä hogy
csak azt sajnÀlom, hogy nem vagyok pÀr ¢vvel fiatalabb. Ami tûlem telhetett, ott voltam
az ifjÃsÀggal az OrszÀghÀz-t¢ren, a Bem-szobornÀl. LÀttam, hogy az ifjÃsÀg messze
fel¡lmÃlja a legv¢rmesebb elk¢pzel¢seket is. °n ä ez¢rt bocsÀnatot is k¢rek ä nem hit-
tem azt, hogy 12 ¢vi ilyen l¢lekgyilkolÂ nevel¢s utÀn az ifjÃsÀg ennyire fegyelmezett
¢s ´ntudatos tud lenni. Azt hiszem, hogy ez a forradalom az erk´lcs forradalma is,
mindaz, ami salak, a tüzben kicsapÂdott belûle, ¢s maradt a tiszta ¢rt¢k...Ê

FelhÁvta az ifjÃsÀgot a àforradalomÊ vÁvmÀnyÀnak megszilÀrdÁtÀsÀra ¢s a tovÀbbi
politikai harcra, melynek fû c¢ljÀul a àf¡ggetlens¢gÊ kivÁvÀsÀt jel´lte meg: àMinden-
esetre egyet tudunk: f¡ggetlens¢g¡nket nem adjuk, ahogy azt a hûs forradalmÀrok
sem engedt¢k. Ez ¢letc¢l, s ezt t´bbre fogjuk becs¡lni, mint minden eddigi forradalmi
megmozdulÀskor.Ê
(SajtÂkivonat, Major AndrÀs tanÃvallomÀsa.)

November 4-¢n reggel, ä miutÀn tudomÀst szerzett arrÂl, hogy a proletÀrhatalomhoz
hü belsû erûk Àltal segÁts¢g¡l hÁvott szovjet csapatok megkezdt¢k az ellenforradalom
fegyveres felszÀmolÀsÀt, ¢s miutÀn a RÀdiÂban meghallgatta az ÀrulÂ Nagy Imr¢nek
a nyugati hatalmak segÁts¢g¢t ¢s beavatkozÀsÀt k¢rû, a lakossÀgot a szovjet csapatok
elleni harcra felhÁvÂ nyilatkozatÀt, ä megjelent a Parlamentben abbÂl a c¢lbÂl, hogy a
magyar ÁrÂk nev¢ben ä bÀr erre senkitûl megbÁzÀst nem kapott ä hasonlÂ szellemü
nyilatkozatot tegyen k´zz¢. A t´bb nyelven elk¢szÁtett ¢s Tildy ZoltÀn, ä a Nagy Imre
Àltal alakÁtott burzsoÀ t´bbs¢gü kabinet tagja ä Àltal jÂvÀhagyott, a RÀdiÂban szem¢-
lyesen beolvasott nyilatkozata a k´vetkezûket tartalmazta: àItt a Magyar írÂk Sz´vet-
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s¢ge! ä A vilÀg minden ÁrÂjÀhoz, tudÂsÀhoz, minden ÁrÂsz´vets¢g¢hez, akad¢miÀjÀhoz,
tudomÀnyos egyes¡l¢s¢hez, a szellemi ¢let vezetûihez fordulnak segÁts¢g¢rt. ä Kev¢s
az idû! A t¢nyeket ismeritek, nem kell ismertetni. ä SegÁtsetek MagyarorszÀgon! Se-
gÁtsetek a magyar n¢pen! SegÁtsetek a magyar ÁrÂkon, tudÂsokon, munkÀsokon, pa-
rasztokon, ¢rtelmis¢gi dolgozÂkon! ä SegÁtsetek! SegÁtsetek! SegÁtsetek!
(Kivonat a rÀdiÂ adÀsÀbÂl.)

November 4.-e utÀn HÀy Gyula tev¢kenyen r¢szt vett annak a t´rekv¢snek a megva-
lÂsÁtÀsÀban, hogy az ÁrÂk egyes csoportjai ¢s az ellenforradalmi jellegü K´zponti Mun-
kÀstanÀcs k´z´tt egy¡ttmük´d¢st hozzon l¢tre a Forradalmi MunkÀs-Paraszt Kor-
mÀny politikai c¢lkitüz¢seinek megakadÀlyozÀsa v¢gett. November 30.-Àn ÁrÂsz´vet-
s¢gi megbÁzÀs alapjÀn a Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcshoz cÁmzett, prokla-
mÀciÂ jellegü levelet szerkesztett. E felhÁvÀsÀban tÀmadta a kormÀny vezetûinek az
egyes reakciÂs ÁrÂcsoportok ellenforradalmi tev¢kenys¢g¢t elÁt¢lû ÀllÀsfoglalÀsait ¢s a
àk´zv¢lem¢nyÊ nev¢ben azt a k´zl¢st tette, hogy à...a k´zv¢lem¢ny az ilyen megnyil-
vÀnulÀsok¢rt az eg¢sz kormÀnyzatot teszi felelûss¢Ê. A kormÀnyzat ÀllÀspontjÀt àde-
magÂgiÀnakÊ nevezte. Az egyes ÁrÂk ellenforradalmi magatartÀsÀt illetûen kijelentet-
te, hogy: àMi ÁrÂk b¡szk¢k vagyunk ¢s b¡szk¢k is maradunk arra, hogy oktÂber 23.
eszmei elûk¢szÁt¢s¢ben jelentûs r¢sz¡nk volt... Aggodalommal t´lt el benn¡nket, hogy
kormÀnyzati szervek k¡l´nf¢le megnyilvÀnulÀsaiban... megÀllapÁthatÂ a k´zelmÃlt
esem¢nyeinek sz¡ntelen Àt- meg Àt¢rt¢kel¢se...Ê A kormÀnyzat Àltal kiadott, az ellen-
forradalom k¢ts¢gtelen t¢nyeit t¡kr´zû àFeh¢r K´nyvÊ lejÀratÀsa c¢ljÀbÂl azt ÀllÁtotta,
hogy ànem a t´rt¢nelmi igazsÀg megÀllapÁtÀsÀt, hanem ellenkezûleg, annak eltorzÁtÀ-
sÀt szolgÀljaÊ. Burkoltan ÀllÀst foglalt a gazdasÀgi helyzet¡nk alÀÀsÀsÀra alkalmas
sztrÀjk mellett. A kormÀny elleni uszÁtÀs keret¢ben kijelentette, hogy àA legnagyobb
rokonszenvvel szeretn¢nk mielûbb tÀmogatni olyan t´rekv¢seket, amelyeknek c¢lja
az, hogy a nemzet fûerûire tÀmaszkodÂ sz¢les nemzeti alapon nyugvÂ, f¡ggetlens¢-
g¢rt, nemzeti szabadsÀg¢rt ¢s szuverenitÀs¢rt k¡zdû... kormÀny j´jj´n l¢treÊ. FelszÂ-
lÁtotta a K´zponti MunkÀstanÀcsot arra, hogy àMivel az írÂsz´vets¢gnek ezidûszerint
semmif¢le publikÀlÀsi lehetûs¢ge nincs, k¢rj¡k ´n´ket, hogy a rendelkez¢s¡kre ÀllÂ
sajtÂban k´z´lj¢k ezt a level¡nket ¢s a benne foglalt gondolatokat min¢l sz¢lesebb k´r-
ben propagÀljÀkÊ.

A nyomozÀs megÀllapÁtotta, hogy a HÀy Gyula Àltal r¢szben D¢ry Tibor segÁts¢g¢vel
megfogalmazott levelet a Nagybudapesti K´zponti MunkÀstanÀcs ellenforradalmi c¢l-
kitüz¢seinek megfelelûen hasznÀlta fel december 5.-¢n k´zz¢tett tÀj¢koztatÂjÀban ¢s
a àMagyar °rtelmis¢g Forradalmi TanÀcsaÊ nevü ellenforradalmi szervezet, t´bbsz´-
r´z´tt k´rlevel¢ben.
(HÀy k¢zÁrÀsÀval javÁtott eredeti okirat, a hivatkozott sajtÂk´zlem¢nyek, Karsai SÀndor, Bali SÀn-
dor, RÀcz SÀndor vallomÀsa.)

Z e l k  ZoltÀn kispolgÀri szÀrmazÀsÃ ÁrÂ 1922-tûl r¢sztvett a munkÀsmozgalomban,
1926-ban tagja lett a MagyarorszÀgi Szocialista MunkÀspÀrtnak. 1928-tÂl a SzociÀlde-
mokrata PÀrt tagja volt, majd 1945-tûl az MKPäMDP tagja a pÀrt feloszlatÀsÀig. A fel-
szabadulÀs Âta folytat k´ltûi tev¢kenys¢get. 1955-ben Haraszti SÀndor r¢v¢n szem¢-
lyes kapcsolatba ker¡lt Nagy Imr¢vel, aki ellens¢ges politikai n¢zeteinek hatÀsa alÀ
vonta. 1955 v¢g¢n r¢sztvett az Ã.n. ÁrÂi memorandum k´zz¢t¢tel¢ben azÀltal, hogy
D¢ry Tiborral t´rt¢nt megbesz¢l¢s alapjÀn felolvasta az írÂsz´vets¢gben. E tev¢keny-
s¢ge miatt pÀrtb¡ntet¢sben r¢szes¡lt.



1956 jÃniusÀban az öjsÀgÁrÂ Klubban jelen volt akkor, amikor D¢ry Tibor felszÂ-
lalÀsÀnak tervezet¢t ismertette a Nagy Imre k´r¢ t´m´r¡lt ellens¢ges csoportosulÀs
egyes vezetû tagjaival. Zelk megismerve a felszÂlalÀs anyagÀt, egyet¢rt¢s¢t ¢s helyes-
l¢s¢t fejezte ki.

Az oktÂber 23.-Àn kirobbant fegyveres ellenforradalmi tÀmadÀs napjÀnak d¢lelûtt-
j¢n r¢sztvett abban az ÁrÂsz´vets¢gi k¡ld´tts¢gben, amely k´vetelte a t¡ntet¢s enge-
d¢lyez¢s¢t.

A t¡ntet¢sen valÂ szem¢lyes r¢szv¢tele sorÀn a Bem t¢ren, egyetemi hallgatÂk fel-
hÁvÀsÀra egy g¢pkocsi tetej¢rûl besz¢det mondott, amelynek sorÀn azt a valÂtlan ÀllÁ-
tÀst tette, hogy a Szabad N¢pben az írÂsz´vets¢g nev¢ben k´zz¢tett k´zlem¢ny, mely
szerint az írÂsz´vets¢g nem szervez t¡ntet¢st ¢s abban nem vesz r¢szt ä nem az írÂ-
sz´vets¢gtûl szÀrmazik.
(HÀmos Gy´rgy, Benjamin LÀszlÂ, Palotai Boris ¢s MÀt¢ Gy´rgy tanÃvallomÀsa.)

OktÂber 23.-Àn ¢jjel r¢sztvett egy ÁrÂsz´vets¢gi k¡ld´tts¢gben, mely azzal a k´vetel¢s-
sel l¢pett fel a felsû vezet¢s fel¢, hogy ne l´vessenek a felkelûkre. E fell¢p¢s¡k nyomÀn
Zelk ZoltÀn oktÂber 30.-Àn t¢tette k´zz¢ a RÀdiÂban àKik ¡lnek a g¢pfegyverekn¢lÊ
cÁmü uszÁtÂ ÁrÀsÀt. ötsz¢li hangon szidalmazta a kormÀny egyes tagjait, ¢s a kormÀnyt
a SÀndor utcÀban felvonulÂ egyetemi hallgatÂk àgyilkolÀsÀvalÊ rÀgalmazta. A Nagy
Imr¢t dicsûÁtû cikk¢ben azt a valÂtlansÀgot ÀllÁtotta, hogy Nagy Imre àvalÂjÀban fogoly
volt akkorÊ.
(RÀdiÂkivonat.)

OktÂber 24.-¢n az Irodalmi öjsÀgban valÂ k´zz¢t¢tel c¢ljÀra àFeltÀmadÀsÊ cÁmü, àfor-
radalmiÊ tettekre lÀzÁtÂ felhÁvÀst k¢szÁtett, amelyet oktÂber 29.-¢n tettek k´zz¢ a RÀ-
diÂban. Az ellenforradalmÀrokat àmÀrtÁrokÊ-k¢nt felt¡ntetû felhÁvÀsÀban t´bbek k´-
z´tt azt Árja, hogy àñh magyar ifjÃsÀg, ti vÀros perem¢nek meggyalÀzott drÀga n¢pe,
hozzÀtok k´ny´rg´k, oldozzatok fel büneimbûl, ¢s fogadjatok magatok k´zz¢, mert
higgy¢tek el, a lelkem mÀr r¢gen a ti¢tekÊ. GÀli JÂzsef ¢s Angyal IstvÀn vezetû ellen-
forradalmÀrok Zelk ZoltÀnnak ez uszÁtÂ ÁrÀsÀt t´bbszÀz p¢ldÀnyban sokszorosÁtottÀk
¢s terjesztett¢k. Zelknek errûl elûzetesen nem volt tudomÀsa, azonban ÁrÀsÀnak ter-
jeszt¢s¢rûl utÂlag tudomÀst szerzett ¢s az ellen nem tiltakozott.
(RÀdiÂkivonat, r´pc¢dula, Angyal IstvÀn, GÀli JÂzsef, Benjamin LÀszlÂ vallomÀsa.)

November 4.-e utÀni magatartÀsÀval k´zremük´d´tt az ÁrÂk egyes csoportjai Àltal k¢p-
viselt kormÀnyellenes c¢lkitüz¢sek megvalÂsÁtÀsÀban. Mint az írÂsz´vets¢g eln´ks¢-
g¢nek tagja r¢sztvett az egyes, ellenforradalmi jellegü hatÀrozatok meghozatalÀban.
Az írÂsz´vets¢g december 18.-i taggyül¢s¢n a kormÀny politikÀja ellen lÀzÁtÂ k´zbe-
szÂlÀsokat tett, feldics¢rte az ellenforradalom r¢mtetteit ¢s rÀgalmazta a prole-
tÀrhatalomhoz hü fegyveres erû tagjait.
(A taggyül¢srûl felvett jegyzûk´nyv.)

T a r d o s  Tibor polgÀri szÀrmazÀsÃ ÁrÂ, 1938-tÂl 1947-ig FranciaorszÀgban tartÂz-
kodott ¢s ott 1941-tûl r¢sztvett a munkÀsmozgalomban, 1942-tûl a Francia Kommu-
nista PÀrt tagja volt. írÀssal foglalkozott, k´nyveit ¢s egy¢b ÁrÀsait k´zz¢tett¢k. 1947-tûl
a Szabad N¢p munkatÀrsa 1955-ig. Irodalmi tev¢kenys¢get folytatott, mely¢rt k¢t
esetben a JÂzsef Attila-dÁjjal t¡ntett¢k ki.
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A Nagy Imre k´r¢ t´m´r¡lt ellens¢ges csoportosulÀs Àltal propagÀlt eszmeÀramlat
hatÀsa alatt 1956-ban megjelent sz¢pirodalmi ¢s publicisztikai ÁrÀsaiban hangot adott
az Àllamvezet¢s politikÀjÀt tÀmadÂ gondolatoknak. Az Irodalmi öjsÀgban k´zz¢tett
à¹nÀllÂ kommunista gondolkodÀstÊ cÁmü ÁrÀsÀban Ãgy ÀllÁtotta be, mintha a mun-
kÀsmozgalomban valÂ r¢szv¢tel lehetetlenn¢ tenn¢ az ´nÀllÂ gondolkozÀst. A àTen-
gervÁz sÂsÊ cÁmü, ugyancsak az Irodalmi öjsÀgban k´zz¢tett cikk¢ben az àabszolÃt
igazmondÀsÊ kispolgÀri k´vetel¢s¢t hangoztatta. HasonlÂ szellemben k¢sz¡lt àEgye-
d¡l BudapestenÊ cÁmü riportja is, melyek mindegyik¢t jellemzi az Àllamvezet¢s-
ben tapasztalhatÂ hibÀk m¢rt¢ktelen felnagyÁtÀsa, a n¢pi demokrÀcia eredm¢nyeinek
elhallgatÀsa.

1956. jÃnius 27.-¢n a Petûfi-k´r sajtÂvitÀjÀn felhasznÀlva, elûre elk¢szÁtett felszÂla-
lÀsÀban, a Nagy Imre vezette csoportosulÀs politikai n¢zeteinek propagÀlÀsa c¢ljÀbÂl
az Àllamvezet¢s politikÀjÀt tÀmadÂ, uszÁtÂ ¢s rÀgalmazÂ ÀllÁtÀsokkal izzÁtotta a t´bb-
ezerfûs gyül¢s hangulatÀt. E kÀros magatartÀsa miatt a pÀrtbÂl kizÀrtÀk.
(Eredeti okirat.)

Az oktÂber 23.-Àn kirobbant fegyveres ellenforradalmi tÀmadÀst elûk¢szÁtû t¡ntet¢sen
r¢sztvett.

OktÂber 24.-¢n ¡zemi kapcsolatait felhasznÀlva szem¢lyesen k´zremük´d´tt egyes
felsû vezetûk levÀltÀsÀt k´vetelû ellenforradalmi c¢lkitüz¢sek propagÀlÀsÀban.
(Zsoldos çrpÀd, Berger Antaln¢, Papp Ferenc tanÃvallomÀsa.)

OktÂber 29.-¢n, az ellenforradalommal sz´vets¢gbe l¢pett Nagy Imre ¢s ÀrulÂ cso-
portja hatalmi pozÁciÂjÀnak erûsÁt¢se c¢ljÀbÂl àImre bÀcsi mellett vagyokÊ cÁmü cikket
Árt, amelyet oktÂber 30.-Àn a RÀdiÂban k´zz¢tettek.

UszÁtÂ cikk¢ben Ãgy ÀllÁtotta be, mintha Nagy Imre az Àllamvezet¢s foglya lett vol-
na, aki azonban àszabadulÂ fogolyÊ, mert ¢l¢re Àllt a àforradalmiÊ mozgalomnak, el-
hatÀrolva magÀt az elûzû Àllamvezet¢stûl.
(RÀdiÂkivonat.)

November 20.-a k´r¡l lakÀsÀn megjelent Szirmai OttÂ ellenforradalmÀrtÂl tudomÀst
szerzett arrÂl, hogy û ¢s tÀrsai à°l¡nkÊ cÁmü illegÀlis ellenforradalmi sajtÂterm¢ket
k¢szÁt ¢s terjeszt.

II

A vÀdbeli t¢nyÀllÀs a terheltek r¢szbeni bün´ss¢g¢re is kiterjedû t¢nybeli beismer¢s¢n,
a nyomozÀs Àltal lefoglalt okiratokon, tÀrgyi bizonyÁt¢kokon, a kihallgatott tanÃk val-
lomÀsain alapszik.

A fentiek alapjÀn:

D ¢ r y  Tibor I. r. terheltet (aki 1894. oktÂber 18.-Àn Budapesten sz¡letett, apja neve:
D¢ry KÀroly, anyja neve: Rosenberg Ernesztin, nûs, feles¢ge neve: KunsÀgi MÀria,
b¡ntetlen elû¢letü, ÁrÂ, magyar ÀllampolgÀr, magyar nemzetis¢gü, havi j´vedelme kb.
5.000 forint, budapesti II. KrecsÀnyi u. 10. sz. alatti lakos);



H À y  Gyula II. r. terheltet (aki 1900. mÀjus 5.-¢n Abonyban sz¡letett, apja neve: HÀy
MÂr, anyja neve: Weinberger Gizella, b¡ntetlen elû¢letü, magyar nemzetis¢gü, ma-
gyar ÀllampolgÀr, gimnÀziumi ¢retts¢git tett ÁrÂ, nûs, Majoros °vÀval, 2 gyermek apja,
LeÀnyfalun telkes villa tulajdonosa, havi j´vedelme kb. 12.000 forint, budapesti I. ke-
r¡let J¢gverem u. 5. sz. alatti lakos);

Z e l k  ZoltÀn III. r. terheltet (aki 1906. december 18.-Àn °rmihÀlyfalvÀn sz¡letett,
apja neve: Zelkovics çrmin, anyja neve: Herskovits MÀria, ÁrÂ foglalkozÀsÃ, nûs, BÀ-
thori Ir¢nnel, magyar nemzetis¢gü, magyar ÀllampolgÀr, b¡ntetlen elû¢letü, vagyon-
talan, havi j´vedelme kb. 4.000 forint, budapesti XIV. ker¡let Columbus u. 54/b. sz.
alatti lakos) ¢s

T a r d o s  Tibor IV. r. terheltet (aki 1918. januÀr 20.-Àn BerettyÂujfalun sz¡letett,
apja neve: Tardos Henrik, anyja neve: Katz RÂza, ÁrÂ foglalkozÀsÃ, 10 f¢l-¢v egyetemet
v¢gzett, b¡ntetlen elû¢letü, magyar nemzetis¢gü, magyar ÀllampolgÀr, nûs, K´vendi
Judittal, k¢t gyermek apja, vagyontalan, havi j´vedelme kb. 2.500 forint, budapesti
XII. ker¡let KÀllÂ esperes u. 8. sz. alatti lakos)

v À d o l o m

D¢ry Tibor I. r. terheltet a BH¹. 1. pont (1) bekezd¢s¢be felvett, a n¢pi demokratikus
Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ mozgalom vezet¢s¢nek büntett¢vel,

HÀy Gyula II. r. terheltet a BH¹. 1. pont (2) bekezd¢s¢be felvett, a n¢pi demokratikus
Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ mozgalom elûmozdÁtÀsÀnak büntett¢vel,

Zelk ZoltÀn III. r. ¢s Tardos Tibor IV. r. terheltet a BH¹. 2. pontjÀba felvett, a b.) ¢s
c.) alpontokba ¡tk´zû izgatÀs büntett¢vel,

m e r t

I. r. terhelt 1955-tûl folyamatosan, mint a Nagy Imre k´r¢ t´m´r¡lt ellens¢ges cso-
portosulÀs tagja vezetû jellegü tev¢kenys¢get folytatott az Àllamvezet¢s politikÀja ellen
irÀnyulÂ tÀmadÀs szervez¢s¢ben ¢s v¢grehajtÀsÀban, az ellens¢ges politikai n¢zetek
terjeszt¢s¢vel az ellenforradalom kirobbantÀsÀnak elûk¢szÁt¢s¢ben, az ifjÃsÀg egyes r¢-
tegeinek az ellenforradalom c¢lkitüz¢sei szÀmÀra valÂ megnyer¢s¢ben, a Nagy Imre
vezette ÀrulÂ csoport hatalomra-jutÀsÀnak elûsegÁt¢s¢ben, a burzsoÀ restaurÀciÂ meg-
valÂsÁtÀsa, a n¢pi demokratikus Àllamrend megd´nt¢se c¢ljÀbÂl, majd

november 4.-e utÀni magatartÀsÀval akadÀlyozta a Forradalmi MunkÀs-Paraszt Kor-
mÀnynak a politikai ¢s gazdasÀgi konszolidÀciÂra irÀnyulÂ c¢lkitüz¢sei megvalÂsÁtÀsÀt,

II. r. terhelt 1956-tÂl folyamatosan a Nagy Imre vezette ÀrulÂ csoport ellens¢ges po-
litikai n¢zeteit propagÀlÂ, az Àllamvezet¢s tekint¢ly¢nek lejÀratÀsÀt c¢lzÂ tev¢kenys¢-
get folytatott, hogy elûsegÁtse Nagy Imre ¢s ÀrulÂ csoportja hatalomrajutÀsÀt, a reak-
ciÂs erûk elûret´r¢s¢t,
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november 4.-i t´bbnyelvü rÀdiÂfelhÁvÀsÀban a nyugati hatalmak beavatkozÀsÀt k¢rte,
majd tev¢kenys¢get folytatott abbÂl a c¢lbÂl, hogy kormÀnyellenes egy¡ttmük´d¢st
hozzon l¢tre az ÁrÂk egyes csoportjai ¢s az ellenforradalmi c¢lkitüz¢seket k¢pviselû
K´zponti MunkÀstanÀcs k´z´tt,

III. r. ¢s IV. r. terhelt 1955, illetûleg 1956-tÂl folyamatosan a n¢pi demokratikus Àl-
lamrend ellen uszÁtÂ agitÀciÂs tev¢kenys¢get folytatott.

III

A Legfelsûbb BÁrÂsÀg N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcsa elsûfokÃ hatÀsk´re ¢s illet¢kess¢ge az
1957. ¢vi 34. tvr. 5. Ù. 1.) bekezd¢s¢n alapul.

IndÁtvÀnyozom a terheltek elûzetes letartÂztatÀsÀnak tovÀbbi fenntartÀsÀt.

BÁrÂsÀg el¢ id¢zendûk:
I., ä IV. r. vÀdlottak terheltk¢nt a Legfûbb ºgy¢szs¢g Politikai FûosztÀlya ÃtjÀn.

TanÃk¢nt:
Benjamin LÀszlÂ, ¹rk¢ny IstvÀn, Trencs¢nyi Waldapfel Imre, MadarÀsz Emil, Sipos
Gyula, Kautzky Norbert, Emerich LÀszlÂn¢, RajcsÀnyi KÀrolyn¢, Erdûs LÀszlÂ JÀnos,
MÀt¢ Gy´rgy, Palotai Boris, Kuczka P¢ter, HÀmos Gy´rgy, TamÀsi çron, Rideg SÀndor,
VÀmosi Gyula, SzabÂ Ferenc szds., KûvÀri Ferenc szds., RÀcz KÀrolyn¢, KovÀcs Ti-
born¢, Zsoldos çrpÀd, Berger Antaln¢, Papp Ferenc, Bethlen OszkÀr, Sarkadi Imre,
Illy¢s Gyula, [a k´vetkezû tanÃk lakcÁme: k´rzeti b´rt´n vagy gyüjtûfoghÀz parancs-
noksÀga ä S. E.] Gimes MiklÂs, Szirmai OttÂ, GÀli JÂzsef, Angyal IstvÀn, MÀrton And-
rÀs, Babai IstvÀn, Major AndrÀs, Pint¢r Erzs¢bet.

Budapest, 1957. ¢vi szeptember hÂ 11. napjÀn

Dr. Sz¢nÀsi G¢za sk.
Legfûbb ºgy¢sz.

A Magyar N¢pk´ztÀrsasÀg Legfelsûbb BÁrÂsÀgÀnak
N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcsa

Nb. II.0010/1957ä4. SzigorÃan titkos.

V ¢ g z ¢ s

A N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcs megÀllapÁtja, hogy a Legfûbb ºgy¢sz 0709/1957 szÀmÃ vÀd-
iratÀt 1957. ¢vi 34. tvr. 5. Ù. 1. bek. alapjÀn terjesztette el¢ s Ágy  D ¢ r y  T i b o r  ¢s 3
tÀrsa ellen a n¢pi demokratikus Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ mozgalom vezet¢-
s¢vel elk´vetett ¢s mÀs büntettek miatt indÁtott bün¡gyben hatÀsk´rrel ¢s illet¢-
kess¢ggel bÁr. MegÀllapÁtja tovÀbbÀ, hogy a terheltek terh¢re az elûterjesztett vÀdirat-
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ban rÂtt cselekm¢nyek büncselekm¢nyek, a vÀd megalapozÀsÀhoz sz¡ks¢ges bizo-
nyÁt¢kok rendelkez¢sre Àllnak. A Legfûbb ºgy¢szs¢g a terhelteknek a b´rt´nben al-
kotott müveit szerezze be ¢s a N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcsnak bocsÀssa rendelkez¢s¢re. A vÀd-
irat ä a Legfûbb ºgy¢sz k¢pviselûj¢nek azzal az elûterjesztett mÂdosÁtÀsÀval, hogy
D¢ry Tibor I. r. vÀdlott BH¹. 1. pont (1) bek. szerinti büntett¢nek helyes megnevez¢se
a n¢pi demokratikus Àllamrend megd´nt¢s¢re irÀnyulÂ mozgalom kezdem¢nyez¢s¢-
vel elk´vetett büntett ä helyesen tartalmazza a cselekm¢nyek t´rv¢nyi minûsÁt¢s¢t.

A N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcs nem ¢szlelte, hogy a nyomozÀs sorÀn megs¢rtett¢k volna a Bp.
rendelkez¢seit.

Ez¢rt a N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcs az el¢terjesztett vÀdiratot elfogadja,

D¢ry Tibor I. r., HÀy Gyula II. r., Zelk ZoltÀn III. r. ¢s Tardos Tibor IV. r. terhelt
elûzetes letartÂztatÀsÀt az ¢rdemi d´nt¢shozatalÀig fenntartja, egyben elrendeli D¢ry
Tibor I. r. terhelt eg¢szs¢gi ÀllapotÀnak dr. Kelemen Endre ¢s dr. Balassa LÀszlÂ igaz-
sÀg¡gyi orvosszak¢rtûvel t´rt¢nû megvizsgÀlÀsÀt. A nyomozati iratok I. k´tet 016ä018-
ig oldalon foglaltak lemÀsolÀsÀt ¢s a szak¢rtûknek kiadÀsÀt elrendeli.

A megtartandÂ tÀrgyalÀsra IäIV. r. terhelt elûvezet¢s¢t a vÀdiratban 1ä34 sorszÀmban
felsorolt tanÃknak, valamint dr. Bencze LÀszlÂ orvos (id¢zendû B. M. ÃtjÀn) tanÃk¢nti,
dr. Kelemen Endre ¢s dr. Balassa LÀszlÂ szak¢rtûkk¢nti megid¢z¢s¢t.

A tÀrgyalÀs hatÀrideje: 1957. ¢vi oktÂber hÂ 3. napjÀnak d.e. 9 ÂrÀja.

Budapest, 1957. szeptember hÂ 18. napjÀn.

Dr. Vida Ferenc s.k. SzabÂ SÀndor s.k. MarÂti KÀroly s.k.
tanÀcsvezetû n¢pbÁrÂ n¢pbÁrÂ

Feh¢r KÀlmÀn s.k. Keresztes SÀndor s.k.
n¢pbÁrÂ n¢pbÁrÂ

[A tÀrgyalÀs kitüz´tt idûpontjÀt a tanÀcseln´k betegs¢ge miatt k¢sûbbi idûpontra ha-
lasztottÀk, az idûpontot nem jel´lt¢k meg.

öjabb halasztÀst is elfogadtak. ä S. E.]

(A vÀdirat teljes sz´vege itt jelenik meg elûsz´r.)
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