
Szakolcza i A ttila

A FORRADALMAT KÖVETŐ MEGTORLÁS SORÁN 
KIVÉGZETTEKRŐL

Sokáig titok övezte az 1956-ot kővető politikai megtorlás méreteit. A legkülönbözőbb 
végletes számok terjedtek el, erősen alá-, illetve fölébecsülve a valóságot.1 Az eredeti 
dokumentumok 1989-90-ig hozzáférhetetlenek voltak a történészek számára, csak egyes 
kiváltságosoknak volt módjukban azokba betekinteni, munkáik azonban -  az általuk 
szolgált politikai szempontok miatt-nem hitelesek, túl azon, hogy nem is törekedtek a teljes 
megtorlás dokumentálására. Rainer M. János még 1984-ben elsőként kísérelte meg 
tudományos hitelességgel feltárni, kiket sújtottak 1956-os cselekedeteikért a legsúlyosabb 
ítélettel, ám csak nagyon korlátozott mértékben használhatott -  akkor még illegális -  
kutatásához dokumentumokat, csak „részleges statisztikák, korabeli sajtőközlések és a 
tendenciózus történeti irodalom”2 állt rendelkezésére. A munka további fázisaiban ennek 
az „őslistának” a pontosítása folyt. 1988-89-ben, amikor föltámadt az érdeklődés a forra
dalom, illetve az azt követő megtorlás iránt, kísérlet történt a névsor szűrésére, további 
pontosítására, ez azonban a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem eredményezhetett 
tudományos igényű megoldást.

Intézetünk egy kutatócsoportja 1991 tavaszán kezdett hozzá a bíróságokon található 
iratok módszeres feldolgozásához, Rainer M. János többször javított eredeti névsora 
alapján. Hároméves feltáró munka után most jutottunk megnyugtató eredményre.3

A munkát számos tényező nehezítette. Alapvető problémánk a periratok fölkutatása 
volt; ezt végül a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának országos nyilvántartása 
segítségével tudtuk megoldani, ahol a valamennyi elítéltről felvett adatlapon megtalálható 
az ítélet rövid indoklása és száma, ez alapján pedig meg lehetett keresni azt a helyet, ahol 
az irat fellelhető.4

Méray Tibor 2000-2500-ra tette a  halálos ítéletek számát. (Méray Tibor Nagy Imre élete és halála. München, 
Griff, 1978.350. o.) Krassó György ezernél többre becsülte. (Bili Lomax: Magyarország, 1956. Bp., Aura, 1989. 
201. o.) A Kahler Frigyes vezette Tény fel tűrő Bizottság még idén is 367, illetve „megközelítően 400” halálra 
ítéltrol ír jelentésében. (Sortíizek -1956. II. jelentés. Lakitelek, Antológia, 1994.24, o.)
2 Rainer M. János: Az 1956 után kivégzettek névsorához. In: Halottaink, II. Bp., Katalizátor Iroda, 1989.5. o.
3 A munkacsoport tagjai: Balog Piroska, B. Kádár Zsuzsa, Cseh Zita, Eőrsi László, Fabő Bea, Farkas Attila, Gyenes 
Pál, Horváth Miklós, Jenei Károly, Jenei Károlyné, Ktesalek Gábor, Paróczai Csilla, Pintér Attila, Rainer M. János, 
Szakolczai Attila.
4 Ezúton is szeretnék köszönetét mondani azoknak, akik a legtöbbet segítettek: Forgó András és Tóthné Horváth 
Erzsébet bv. századosoknak.
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Hogy a hiba lehetőségét a legkisebbre csökkentsük, a tudottan vagy sejthetően politikai 
perek mellett az összes 1961 végéig kivégzett személy bírósági iratait feldolgoztuk.5 
Összesen 341 halálraítéltről vettük fel az 1992-es Évkönyvben leírt adatlapot,6 és állítottunk 
össze rövid életrajzot az 1956-ot követő politikai megtorlás áldozatairól. Rendelkezünk 
tehát egy hiteles listával, pontosan tudjuk az áldozatok számát. A felvett kérdőívek adatait 
számítógépre vittük. Az adatbázis tartalmazza a perek legfontosabb paramétereit, a halál
raítéltek fontosabb személyi adatait, felderített *56-os cselekményeiknek vázlatát, a vád és 
az ítélet(ek) lényegét.

A feltáró munka során kizárólag azokat az eseteket vizsgáltuk, amelyekben magyar 
bíróság által meghozott jogerőre emelt halálos ítélet nyomán került sor az elítélt kivégzé
sére. Ezt a talán Önkényesnek tűnőszűkítést az indokolja, hogy így juthattunk egy pontosan 
körülírható, egzakt csoporthoz, amely egyértelmű, sem nem bővíthető, sem nem szőkíthető, 
így ebből a szempontból egynemű, összevethető. Kimaradt tehát a vizsgálatból a legismer
tebbek közül Losonczy Géza, aki máig tisztázatlan körülmények között még az első 
tárgyalás előtt meghalt a börtönben 1957. szeptember 5-én; a börtönben (vélhetően) az 
öngyilkosságot választó Szigethy Attila; vagy a börtönkórházban az első fokon meghozott 
halálos ítélet kihirdetése után meghalt Zöld Ádám ugyanúgy, mint a Salgótarjánban 
meggyilkolt Hargitay Lajos és Hadady Rudolf.7 Kutatásunk tehát nem terjedt ki a rögtön
ítélő szovjet hadbíróságok tevékenységének vizsgálatára.8

A jogerős ítélettel kivégzettek két nagyobb csoportot alkotnak;
1. forradalmi cselekményeikért kivégzettek,
2. köztörvényes vagy a forradalommal nem szervesen összekapcsolódó politikai 

bűncselekményekért halálra ítéltek.

1, táblázat. Végrehajtott halálos ítéletek Magyarországon 1956-tól 1961-ig

Az ítélet alapjául szolgáló 
cselekmény

Kivégzettek száma (fő) Kivégzettek aránya 
százalékban

Forradalmi cselekményért kivégzettek 229 67
1956-hoz nem kapcsolódó cselekmé-
nyért kivégzettek 112 33

Összesen 341 100

Az öt éven át tartó megtorlás során tehát 229 személyt végeztek ki magyar bírósági 
eljárás nyomán, azaz a halálos ítéletek kétharmad részét a politikai bosszúhadjárat eredmé
nyezte. Összevetve ezt az adatot az újabb kori magyar történelem más politikai leszámolá
saival, megállapítható, hogy ez volt valamennyi közül a legvéresebb.

5 Azoknak az iratairól, akiket 1961 után végeztek ki, nem készült dokumentáció. 1961 után már nem volt kivégzés 
1956-os cselekmények miatt.
6 Kresalek Gábor: Az 1956. november 4-e után politikai okokból kivégzettekkel kapcsolatos kutatásról. Évkönyv I. 
Bp„ ’ 56-os Intézet, 1992. 301-302. o.
7 L.: Dávid-Geskó-Schiffer: Forradalom-sorttá.-megtorlás. Budapest, Progresszió, 1990.
R Vö,: Pongrátz Gergely: Corvin köz -1956: Bp., a szerzó kiadása. 1992.222. o.
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2. táblázat Az újkori magyar politikai megtorlások ‘56-hoz viszonyított aránya9

Időszak Bírósági ítélet alapján 
kivégzettek száma

A kivégzettek 1956-hoz 
viszonyított százalékos aránya

1956 után 229 100
1848-49 után 123 54
1919 után 65 28
1945 után 189 83

A BÍRÓSÁGI IRATOK

A különböző bíróságok 1956-os iratai -  ezek közül azokat, amelyekben halálos ítéletek is 
születtek, dolgozta föl munkacsoportunk -  vitathatatlanul fontos forrásai a kornak. Tanul
mányozásuk, dokumentálásuk azonban csak nagyon igényes kritikai megközelítéssel lehet
séges, hiszen az aktákból nem elsősorban az derül ki, hogy az eljárás alá vont személy mit 
csinált 1956-ban, hanem hogy miért vonták felelősségre: mi volt az, amit egyfelől az eljáró 
rendőri szervek, ügyész, bíró, másfeléi az igazságszolgáltatást (sokszor nem is annyira a 
háttérből) irányító politikai apparátus fontosnak tartott. A halálos ítélet után kivégzettek 
bírósági iratainak áttanulmányozása igazolta ezen perek jelentős részének prekoncepciós>u 
voltát. Nem egy cselekmény vagy csoport fölött ítélkeztek, hanem valamilyen előzetes 
elgondolás alapján szerkesztették meg a pert, állították össze a vádlottakat, a tetteket, 
amelyeket a bíróságnak vizsgálnia kellett (s több esetben magát az ítéletet is). így történ
hetett, hogy az egy perbe vontak sok esetben a tárgyaláson találkoztak először egymással.9 10 11 
Az esetek tűlnyomó részéről elmondható, hogy egyik fél törekvése sem a valóság mara
déktalanul pontos, tárgyszerű feltárására irányult. Érthető, hogy a vádlottak -  életük 
védelmében -  igyekeztek szerepüket kisebbíteni, elhallgatni, tagadni bizonyos vádponto
kat.12 A bíróságoknak pedig a megtorlás, a bosszúállás volt a -  hatalomtól folyamatosan 
ellenőrzött -  feladatuk; nem a valóság feltárására, hanem a vádlott elítélésére törekedtek, 
s ha sikerült valakiről annyi -  számukra bizonyított -  bűncselekményt feltárni, amelyért őt

9 1849 alánra lásd Magyarország története 6/1. kötet. Bp., MTA, 1979. 451. lap és Gosztonyi Péter: A magyar 
Golgota, Bp.f Százszorszép, 1 9 9 3 ,1 9 -2 3 .0 ,1919-re: Romsies Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. Bp. 1982. 
60. o. és Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon. Szeged, 1993.1945-te: Zinner Tibor: Háborús 
bűnösök perei. Internálások kitelepítések és igazoló eljárások, 1945-1949. TÖSz. 1985.1. sz. 138-139. o.
10 Ezek a perek részben hasonlítanak az '56-os forradalmat megelőző perekhez, részben azonban különböznek is 
tőlük. Közös bennük a kívülről, előre megtervezettség, de különböző viszonyuk a valósághoz. Az 1956 előtti, 
teljességgel légből kapott vádakraépülőeljárásokkal szemben az ‘5<vos perek nagyobbik részének valóságtartalma 
elvitathatatlan, hiszen a  vádlottak részben valóban elkövették azokat a  cselekményeket, amelyekkel vádolták ókét, 
ezekben az esetekben tehát a  bíróságok optikája a  valóságot torzította büntethető cselekménnyé.
11 A mosonmagyaróvári népítélet bűnösei fölötti megtorlás szelleme sodorta egy perbe Földes Gábort, Tihanyi 
Árpádot, Gulyás Lajost vádlott-társaival (Győri Megyei Bíróság: 009/1957). A másodfokú bíróság bizonyítottság 
hiányában mindhármukat felmentette a gyilkosság vádja alól. (Vö. még: Galgóczi Zoltán és társainak pere: 
Fővárosi Bíróság: 8068/1958, Körösi Sándor és társainak pere: 742/57/Hadtürténelmí Levéltár stb.)
12 56 pátosza ugyanakkor nem egy esetben a  bírósági tárgyalóteremben is továbbélt: sokan a  halálos ítélet 
árnyékában is megváltották hitüket, meggyőződésüket.
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halálra lehetett ítélni, sőt indokoltnak ttfnt, hogy kegyelemre sem lehet ajánlani, akkor 
befejezték a bizonyítási eljárást, lezárták a pert, és kihirdették a halálos ítéletet. Különösen 
szembetűnő ez az ítélkezési mód a fegyverrejtegetés vádjával indított statáriális eljárások 
esetében. Az általános gyakorlat szerint a bíróságok csak a fegyverrejtegetés tényére 
hivatkoznak ítéletükben, még akkor is, ha a vádlottnak egyéb, a korban büntetendőnek 
számító cselekedeteire is fény derült.13

Meghatározza a bírósági anyagokból nyerhető információt az eredeti koncepció is. A 
felsőbb szervek elvárásaihoz igazodva a bíróságok időről időre más-más cselekményre 
koncentráltak, és akkor sem foglalkoztak az eredeti képbe nem tartozó eseményekkel, ha 
ezek a korban főbenjáró vádat is maguk után vonhattak.14 E téren a periratok időrendi 
elemzését kell a jövőben összevetni az MSZMP dokumentumaival az eddig megismertek 
szakszerű és pontos bizonyítása érdekében.

A korabeli bírósági ügyvitel (vélhetően az ügyek nagy tömegéből és a rendelkezésre 
álló személyek alacsony szakértelméből fakadóan) rendkívül hanyag volt. Ez is komoly 
nehézségeket jelentett afeldolgozás és jelent a további elemzések során. Az adminisztráció 
hibái komoly zavarokat eredményezhetnek: csökkentik a források eseménytörténeti értékét, 
megnehezítik a további kutatást. Ezek közül a legfontosabbak:

1. Névelírási hibák
Még a kivégzettek esetében is gyakori, hogy a különböző helyeken másképpen írják a 

vádlottak nevét. Ezekben az esetekben, ha volt rá mód, az illető saját kezű aláírásában szereplő 
formát tekintettük hitelesnek. Ennél sokkal gyakoribb az anya nevének hibás írása, ami 
elsősorban a gyakoribb nevű (Tóth, Kovács stb.) vádlottak azonosításánál jdent nehézséget.

2. Az ítélet indoklása
Gyakori, hogy nem szerepel az indoklásban a hatályos anyagi büntetőjogi szabályok

nak (BHÖ),S az a pontja, amely szerint az elkövetett tettet minősítette a bíróság, illetve 
amely alapján az ítéletet kiszabta. Ez ugyan a szöveges indoklásból nagy valószínűséggel 
javítható, pótolható. Problematikusabb viszont, ha a hivatkozott szám nem egyezik a 
szöveggel: például az egyik „tevékeny részvétel”-nek, a másik „vezetésinek minősítette 
a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezetben való tevékenységet.10

13 Geczkó István társaival -  részben a salgótarjáni sortűz hatására -  1956. december 8-án felrobbantotta a Pásztó 
és Szurdokpüspöki közötti vasúti hidat, az ítélet indoklásában csak a robbanóanyaggal való visszaélés bűntette 
szerepet (2157/1957/Hadtörténelmi Levéltár). Szívós Géza fegyveresen vett részt a Köztársaság téri pártház ostromá
ban, és jelen volt november 7-én egy megbeszélésen, ahol a szovjetek elleni fegyveres harcról tárgyaltak. Az ítélet 
indoklásában ez esetben is csak a fegyver- és lőszerrejtegetés bűntette szerepel (2003/1957/Hadtörtéoel mi Levéltár).
14 A Nagy József és társai elleni perben (Fővárosi Bíróság: 8016/1958) például a  vádlottak november 4. utáni 
szervezkedésére fektette a ÍÖ hangsúlyt a  bíróság, ez volt a per prekoncepciója, a  fegyveres harcban való szerepüket 
érdektelennek tartották, az iratokban csak mellékes megjegyzések találhatók e tárgyban. (Igaz ugyanakkor az is, 
hogy a halálos ítéleteket azokra osztották ki, akik a fegyveres harcokban is részt vettek.)
13 Büntető törvénykönyv híján A hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása című gyűjtemény 
(melyet röviden BHÖ-nek neveztek) tartalmazta-egyebek mellett -  a bűncselekményeket és a kiszabandó ítélet 
paramétereit.
14 Míg a  tevékeny részvételért „csak" börtönbüntetést írt elő főbüntetésként a BHÖ, addig a vezetés vádjával halálos 
ítéletet is kiszabhatott a bíróság.
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3. Tárgyi tévedések
Ezek elsősorban az iratok eseménytörténeti forrásként való felhasználását nehezítik 

meg, az innen vett adatok csak más helyről való megerősítés esetén fogadhatók el ténynek. 
Az egyik perben például arról esik említés, hogy november 7-én egy fegyveres csoport 
megkísérelt csatlakozni Maiéter Pál hűvösvölgyi egységéhez. Maiétert ugyan az ország 
számos hegységében látni vélték a november 4-ét követő napokban (Bakony, Mecsek, 
Mátra), mégis valószínűbb, hogy ezúttal Király Bélával keverik őt össze. Nem tudni, kinek 
a tévedését őrizte meg az Írat, hiszen Maiéter és Király Béla a bírák számára is ugyanazt 
jelentette, mint -  természetesen ellenkező előjellel -  a forradalmárok számára: a felsőbb 
katonai vezetőt. A felkelésben részt vevőknek sem feltétlenül volt biztos ismeretük -  akár 
egységük hovatartozásáról sem - ,  a bíróságok pedig, még ha volt is biztos információjuk, 
nem látták érdemesnek az ilyen téves állítások kijavítását.

Még gyakoribb és érthetőbb a történtek hibás datálása. Természetes, hogy a vádlottak 
emlékezetében -  esetenként több év távlatából, hiszen többeket csak 1958-ban vagy
1959-ben vettek előzetes letartóztatásba -  összekeveredtek a napok, az események, és 
esetleg minden külső körülménytől is mentesen, az eljárás különböző fázisaiban maguk is 
más és más dátumot véltek helyesnek. A bíróság szempontjából pedig, egy-egy cezúra 
értékű naptól vagy kiemelkedő eseménytől eltekintve, végképp semmi jelentősége nem volt 
a pontos időmeghatározásnak.

4. A vádlottak életrajza
Az iratokban általában az szerepel, amit a vádlott az eljárás különböző szakaszaiban 

magáról elmondott, ezt leginkább csak a büntetett előéletről nyert pontosabb, terhelőbb 
információkkal egészítette ki a bíróság. A szülőkről a perbe vontak általában akkor adtak 
bővebb információt, ha osztályhelyzetüktől, esetleges párttagságuktól vártak enyhébb 
elbírálást; az eljárók pedig akkor, ha ezt felhasználhatták a vádlott ellen súlyosbító körül
ményként. (Egyaránt súlyosbító tényezőnek minősült a baloldali, kommunista elkötelezett
ségű munkás családból származás [osztályának tudatos el árulőj a] és az osztály idegen ség.)

Feltűnően kevés tájékoztatást adnak az iratok a vádlottak családjáról. Leginkább a 
feleség leánykori neve és gyermekeik száma szerepel, de a feleség foglalkozása, iskolai 
végzettsége, vagy akár a gyerekek neve, életkora már sokkal ritkábban.

5. Az iratok mennyisége, minősége
Kutatócsoportunk jószerivel az utolsó pillanatban végezte el az iratok feltárását. 

Egyrészt -  egyes katonai bíróságoktól eltekintve -  igen rossz minőségű papírt használtak 
Ezek a nem szakszerű tárolás és a napjainkban megnövekedett érdeklődés következtében 
rendkívül megrongálódtak: szakadozottak, sok esetben olvashatatlanok. Ennél sokkal 
érthetetlenebb és megdöbbentőbb az iratok folyamatos fogyatkozása: sok esetben hiányoz
nak a tárgyalási jegyzőkönyvek, a vádirat, sőt nem egy esetben egyetlen első- vagy 
másodfokú ítélettel sem rendelkezik az adott iratőrző hely.17

11 Ebből következő probléma, hogy nem azonos minőségű iratokból gyűjtöttünk össze többé-kevésbé egységesen 
kezelt adatbázist, noha egyénei mű, hogy a ki hallgatási vagy a  tárgyalási jegyzőkönyvek hiányában közelítően sem 
lehet az igazságot oly mértékben kihámozni az aktákból, mint ha mindezek a kutató rendelkezésére állnak, sót a 
bíróság korabeli dokumentumokat, röplapokat, verseket, egyéb saját kezű feljegyzéseket is megőrzött. Nyomozati 
iratok, illetve tárgyalási jegyzókönyvek híján nehéz megállapítani az ítéletben leírtak viszonyát a valósághoz, a
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A POLITIKAI MEGTORLÁS ÁLDOZATAI

Kutatási adataink szerint 229 emberen hajtották végre a halálos ítéletet 1956. december 
15-e és 1961. augusztus 26-a között. Közülük 41 kivégzett esete külön alcsoportot képez.18 
A feltárás többszempontú elemzést tesz lehetővé; elsőként ezek közül annak vizsgálata 
készült el, hogy mik voltak azok a főbb formái a forradalomban való részvételnek, amiért 
a bíróságok nagyobb számban alkalmazták a legsúlyosabb büntetést.

1. A legtöbb személyt afegyveres harcokban való részvételért ítélték el (117 fő, a 188 
kivégzett mintegy kétharmada). Az eseményeken belül fontos cezúra 1956. november 4-e. 
Forradalom és szabadságharc a magyar történelemben nem először zajlott egymásba 
fonódva, egymást erősítve, és ahogy 1848-49 esetében el lehet különíteni a két szakaszt, 
ahol az elsőre a forradalom, a másodikra a szabadságharc dominanciája (de korántsem 
kizárólagossága) volt jellemző, ugyanúgy érvényes ez 1956-rais. Október végéig, novem
ber elsejéig, amíg Nagy Imre kormánya nem valósította meg -  vagy legalább nem garantálta 
-  a forradalom legfőbb bel- és külpolitikai követeléseit, a felkelés éle a -  noha kény
szerpályán mozgó, de relatíve a szovjetektől függetlenül cselekvő- magyar kormány ellen 
fordult, s csak mint ennek támogatóit támadta a jelen lévő szovjet csapatokat. A november 
4-i második beavatkozás lényegileg változtatta meg ezt a helyzetet, mivel ekkortól a szovjet 
politika már nem a fennálló viszonyok megőrzésére korlátozódott, hanem a megváltozott 
Magyarország visszarendezésére; politikájukkal már nem a fennállói segítették, hanem ők 
restauráltak -  magyar asszisztencia mellett -  valami régi-újat. Azaz: míg a november 4-e 
előtti időszakra a forradalmi jelleg az inkább jellemző, addig a második periódusra a 
szabadságharc (de természetesen mindkét tartalom, csak más-más súllyal, jelen van mind
két periódusban). Esetünkben pedig különösen indokoltnak tűnik e belső korszakhatár 
fölvétele, hiszen annak tekintette a Kádár-kormány is, s e szempontját a megtorlás során is 
érvényre juttatta.

A fentiekből a következő alcsoportok adódnak:
1.1. Huszonkilenc főt végeztek ki azért, mert az 1956. novemberbe előtti fegyveres 

harcokban részt vett.
Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akik (általában) még október folyamán kapcsolód

tak be a felkelésbe! s harcoltak akár a szovjet csapatok, akár az ÁVH vagy más, a változással 
szembeszegülő (fegyveres) erő ellen; a november 4-ével kezdődő küzdelemben azonban, 
esetenként eltérő okok miatt nem vettek részt (vagy a bíróságnak erről nem volt informá
ciója).

1.2. Huszonnyolcán a november 4-ét követő fegyveres harcban való részvételért kellett 
hogy elszenvedjék a halálbüntetést.

Ide tartoznak azok, akik november 4-ig az eseményeknek passzív szemlélői vagy 
arctalan résztvevői voltak, s csak a második szovjet beavatkozás késztette őket kívülállásuk

szöveget nem lehet ütköztetni a vádlottak, tanúk (különböző alkalmakkor tett) vallomásaival. Az anyag egysége
sítése, a hiányok pótlása a  további kutatás egyik középponti feladata, amikor a  BM Történeti Irattárában, valamint 
a büntetés-végrehajtási intézetek különböző nyilvántartásaiban Őrzött iratokkal kívánjuk az eddig feltártakat 
kiegészíteni.
18 Lásd az 5. táblázatot.
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feladására. A kivégzett hivatásos vagy sorállományú katonák zöme ebbe a csoportba 
tartozik, nem kevés azonban azoknak a civileknek a száma sem, akik november 4-ig úgy 
érezték, hogy az események nélkülük is megfelelőeredményre fognak vezetni, s csak ekkor 
jutottak arra a felismerésre, hogy szabadságuk megvédése érdekében nekik is fegyvert kell 
ragadniuk.

1.3. A legnagyobb számban azokat ítélték halálra, akik november 4-e előtt és után is 
fegyveresen harcoltak a forradalom céljaiért (60 fő).

Amint a számok is mutatják, a halálraítéltek közül hozzávetőleg annyian tették le a 
fegyvert 4-én, mint ahányan ekkor kapcsolódtak be a küzdelembe (érdekes módon a 
bíróságok előtt mindkét oldalról többen hivatkoztak Nagy Imre rádióbeszédére), míg a 
többség nem tekintette cezúrának e napot, folytatta a -  néhány napra esetleg megszakított 
-  küzdelmet,

2. 34 embert végeztek ki azért, mert a fegyveres harc bukása után is folytatták az 
ellenállást, sőt tevékenységük ekkor emelkedett magasabb szintre (vagy egyértelműen 
ezért, szinte csak ezért a cselekedetükért állították őket bíróság elé). E csoporton belül is 
három alcsoport különül el.

2.1. Tízen egyetlen politikai -  általában fegyveres -  cselekményben (tüntetés, fegy
veres támadás, szabotázsakció) vettek részt -  vagy tervezték az elkövetését -  november 4-e 
után.

Forradalom alatti tevékenységük nem volt jelentés, noha a bíróságok esetenként 
súlyosbító körülményként, a tudatosság bizonyítékaként figyelembe vették.

2.2. Tizenöten a második szovjet beavatkozás után is huzamosabb ideig tudtak 
tevékenykedni; megkíséreltek újabb fegyveres felkelést előkészíteni, ellenálló csoportokat 
szerveztek, megpróbálták ezeket fegyverrel is ellátni, röplapokat, újságot adtak ki és 
terjesztettek, vagy bármi más módon igyekeztek megakadályozni a Kádár-rezsim stabili
zálódását.

2.3. Külön alcsoportot képeznek azok, akiket a bíróságok elsősorban valamely külföldi 
vagy külföldön lévő szervezettel, csoporttal való kapcsolat kiépítéséért, fenntartásáért 
vontak felelősségre (9 fő).

Külön kezelésüket az indokolja, hogy a kor igazságszolgáltatása is külön, súlyos 
bűncselekményként tartotta számon -  az eljárás során kémkedésnek titulált -  kapcso
latfelvételt, akár a magyar emigrációval, akár az ENSZ-szel, akár egyéb külföldi 
szervezettel.

3. 23 főt végeztek ki azért, mert politizált: intézte, szervezte szőkébb vagy tágabb 
pátriájának ügyeit, vezető tisztséget vállalt valamelyik forradalmi intézményben.

A csoporton belül elkülöníthetők
az országos vezetők (Nagy Imre és vádlott-társai);
kisebb vagy nagyobb helységek vezetői (pl. Szeged: Földesi Tibor, Kovács József; 

Nyíregyháza: Szilágyi László, Tomasovszki András; Győr: Földes Gábor, Tihanyi Árpád; 
Veszprém: Brusznyai Árpád; Dabas: D. Szabó Károly stb.);

nagyobb -  vagy nagyobbnak tartott -  szervezetek vezetői (Fáy Ferenc, a nagytétényi 
nemzetőrség parancsnoka, Dudás József);

végül egy-egy politikai akció vezetője (mint az ítélet indoklása szerint Pálinkás 
Patlavicini Antal).
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15 személyt pusztán azért ítéltek halálra a rögtönítélő bíróságok, mert elrejtettek 
fegyvereket, vagy tudtak elrejtett fegyverekről;”  Öt vádlott ellen a bíróság a fegyverrejte
getés vádján túl semmit nem tudott felhozni. A többiek, bár a forradalom idején tagjai voltak 
a nemzetőrségnek, semmi olyan cselekményben nem vettek részt (ilyen vádként sem 
hangzott el ellenük), amiért akár csak súlyosabb börtönbüntetést is kaphattak volna a kor 
ítélkezési szokása szerint is.

A különböző csoportok egymáshoz való arányát a harmadik táblázat szemlélteti:

3. táblázat. A kivégzettek csoportosítása a forradalomban játszott szerepük szerint

A vád alapja Elítéltek száma (fó) Elítéltek százalékos 
megoszlása (%)

Fegyveres harc november 4-ig 29 15
Fegyveres harc november 4 után 28 15
Fegyveres harc 60 32
Fegyveres harc Összesen 117 62
November 4. utáni akció 10 5
November 4. utáni szervezkedés 15 8
November 4, utáni külkapcsolat 9 5
November 4. utáni összesen 34 18
Irány ítás/pol itika 22 12
Fegyverreitegetés 15 8
Összesen 188 100

Természetesen egy táblázat nem tudja a maga teljességében bemutatni a valóságot, 
ráadásul a fenti adatsor kényszeré egyszeríísftést is tartalmaz: minden kivégzett személy 
egyetlen csoportba kerülhetett csak, jóllehet nem kevesen az ellenállás valamennyi formá
jában részt vettek, így több csoportba is elhelyezhetők lettek volna.19 20

Bárány János a felkelés idején a Tompa utcai fegyveres csoport parancsnoka volt, 
november 22-én beválasztották a Csepeli Gépgyár munkástanácsába, egyidejűleg tagja lett 
a Csepeli Forradalmi Ifjúsági Szövetségnek is. December elején bekapcsolódott a Nagy 
József vezette szervezkedésbe, ahol röpcéduláztak, megkíséreltek előkészíteni egy újabb 
fegyveres felkelést, ennek során felvették a kapcsolatot a bécsi magyar emigrációval is 
(Fővárosi Bíróság: 8016/1958). A besorolásokat három szempont együttes vizsgálata 
alapján végeztem el. A fő irányelv az volt, hogy mit állított az ügyet tárgyaló bíróság a per

19 Ez a szám nem lévesztendő össze a staláriális bíróságok által háláim ítéltekével, annál lényegesen kevesebb. 
Azokban az esetekben ugyanis, amikor a  per során fény derült a  vádion tényleges ‘56k)s cselekményeire, abba a 
csoportba került, amelybe elkövetett tettei alapján tartozik. Itt csak azokat említjük, akik esetében vagy semmi, 
vagy semmi lényeges cselekmény nem derült kiabírősági iratokból a fegyverrejtegetés tényén kívül. 
z" A Tóth Ilona perében halálra ítélt Gyöngyöst Miklós például október végén csatlakozott a Landler Jenő utca 44. 
szám alatti fegyveres csoporthoz, s vett részt annak különböző akcióiban. A november 4-ét követő harcokban 
személyes bátorságáért a csoport tagjai vezetőjükké választották, majd november 8-a, a fegyveres harc bukása után 
bekapcsolódott a politikai ellenállásba: részt vett az Élünk círniílap készítésében, terjesztésében (Fővárosi Bíróság:
164/1957).
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középpontjába;21 ezt a besorolást módosíthatta a történelmi szakirodalom, illetve az igaz
ságszolgáltatás hierarchiája. Az ítélkezési gyakorlatból ugyanis egyértelműen kiderül, hogy 
legsúlyosabban a fegyveres ellenállókat büntették, így ha valaki részt vett fegyveres 
cselekményben, de helye lehetett volna a vezetők között is, akkor azt általában a fegyvere
sek közé soroltam,22

A táblázatból egyértelmű, hogy a bíróságok leginkább a fegyveres cselekményeket 
elkövetőket ítélték halálra: 117 embert a fegyveres harcokban való részvételért, sőt a 
november 4. utáni ugyancsak fegyveres akciókban részt vevőkkel és a szintén potenciálisan 
fegyveres ellenséggé válható fegyverrejtegetŐkkel együtt 142 főt a 188-ból. Igazolt tehát 
az eddigi feltételezés, miszerint a hatalmát stabilizálni kívánó Kádár-kormány a lehetséges 
fegyveres ellenállással számolt le a legkeményebben. A fenti számadatokból azonban hiba 
lenne az arányokat illetően túlzott következtetéseket levonni. Nem szabad ugyanis elfeled
kezni egyfelől arról, hogy azé korban (is) érvényes törvényi rendelkezések- aszigorítottak 
is -  főként az élet elleni akciókat rendelték halállal büntetni. A fegyveres harcban részt 
vevőket halálra lehetett ítélni -  még ha be is bizonyosodott róluk, hogy egyetlen ember 
haláláért sem felelősek -  meg nem határozható számú gyilkosság kísérletének vádjával. 
Másrészt a fegyveres harcban való részvételt lehetett úgy elemeire bontani, hogy halmazati 
büntetésként kiszabható legyen a halálbüntetés.23

Szélsőséges esetben -  és ilyen nem egy előfordult -  semmiért is halálra lehetett ítélni 
valakit. Dr. Fáy Ferenc a nagytétényi nemzetőrség parancsnoka volt; minden kisebb és 
nagyobb helységben megalakult idővel a nemzetőrség, ha valamennyinek a parancsnokát 
kivégzik, megtizedelik az ország lakosságát. Nagytétényben nemcsak hogy halálos áldozat 
nem volt, de még személyi sérülés sem történt aforradalom alatt. Fáy Ferencet mégis halálra 
ítélték. Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetéséért 
(nemzetörparancsnok). Többrendbeli személyes szabadság megsértéséért (előállíttatott 
négy személyt, akiket kihallgatásuk után hazaengedett, volt, akit kocsival hazavitetett; egy 
államvédelmi főhadnagyot, aki nem volt hajlandó a nemzetőrök kérdéseire válaszolni, 
továbbvitetett Budafokra). Társadalmi tulajdon rovására elkövetett különösen nagy kárt 
okozó rablásért (az egyik, a nemzetőrség által használt teherautónak nyoma vészén);

21 Ennek alapján került Harmincz István és Lakos János a november 4. utáni akcióban részt vevők közé, jóllehet 
mindketten részt vettek nemzetőrként a község irányításában, Lakos a helyi nemzeti bizottságnak is tagja volt. A 
fegyveres harc bukása után megpróbálták megőrizni az októberben megválasztott helyi irányítást -  párhuzamosan 
megakadályozni a volt vezetők inaktiválását (ezt illegális szervezkedésnek minősítették). A perben azonban szinte 
kizárólag a Biksza Miklós halálával végződő december 10-i események voltak érdekesek a bíróság számára.
22 Például Szabó bácsit, a  Széna téri parancsnokot vagy Angyal Istvánt a Tízoltó utcaiak vezetőjét,
23 A fegyveres tevékenység értékelésén túl majd minden esetben kiegészült a  vád társadalmi tulajdon rovására 
elkövetett lopás, rablás bűntettével (ez alatt leggyakrabban a csoportok írásbeli elismervénnyel dokumentált 
élelmezése, felszerelése, valamint felfegyverzése rejlik); orgazdasággal (amennyiben a szerzett javak közül 
valamit továbbadott); személyi szabadság megsértésével (előállítás. Őrizetbe vétel; ha ennek során erőszakot is 
alkalmaztak, az emelte a büntetési tételt); magánlaksértéssel és lopással (előállítások és házkutatások alkalmával 
a  felkelők -  magukat hivatalos személynek kiadva [ez is súlyosbító körülménynek számított] -  behatoltak mások 
lakásába, s ilyenkor soha nem maradt ki a vádból, hogy különböző ingóságokat is magukkal vittek); hatóság vagy 
hatósági közeg elleni erőszakkal (amennyiben az előállított hatósági személynek minősült, vagy például a helyi 
rendőrőrsöt támadták meg, akár fegyverszerzés végett); fegyver, lőszer és robbanóanyag rejtegetése -  és mindez 
mindeme bűnök elkövetésére célzott „bűnszövetkezetben".
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valamint rablásra való felbujtásért (a vád szerint parancsba adta az ÁVH-s főhadnagy 
előállítására induló nemzetőröknek, hogy az illető csizmáját akár fegyveres erőszak árán is 
rabolják el, amit azok meg is tettek); Fővárosi Bíróság: 2999/1957.

Végül a fegyveresek között voltak legnagyobb arányban megtalálhatók a büntetett 
előéletúek, akiket mint visszaesőket súlyosabb ítélettel lehetett sújtani (amellett hogy ezt 
propagandájában is felhasználta a rendszer).

Ha tehát az arány túlzott is, az bizonyos, hogy a Kádár-kormány különböző céljai 
érdekében (bosszúállás, elrettentés, stabilizáció) a lehetséges fegyveres ellenállással kívánt 
(vagy tudott) a legszigorúbban leszámolni, amellett, hogy kiiktatta a társadalomból azokat, 
akik, bírva szőkébb vagy tágabb környezetük bizalmát, vele szemben, vagy akár csak tőle 
függetlenül, szervezni, irányítani tudtak volna.

*

A forradalom után kivégzettek közül 41 személy esetében kétséges, hogy az ítéletben 
pusztán politikai motiváció alapján született-e meg. Ide tartoznak a kizárólag népíté
letekben való részvétel vádjával kivégzettek; akik a forradalomban való jelentős szerepük 
mellett súlyos köztörvényes bűncselekményeket is elkövettek; akik külföldi szervezetek 
számára szolgáltattak adatokat -  nem kizárólag a forradalom utóvédharcaival, illetve a 
megtorlással kapcsolatban, azaz a perek politikai jellegűek ugyan, de nem ’56-osok; és 
végül ide soroltam azokat a mindenképpen vétlen áldozatokat, akiket magával sodort a 
gyilkos gépezet, akiknek a kivégzését semmivel nem lehet megindokolni.

Nem kétséges, hogy ők is a megtorlás áldozatai közé tartoznak, hiszen kivégzésükben 
szerepet játszott a forradalom alatti tevékenységük, mégis indokoltnak tűnik külön csopor
tosításuk.

4. táblázat. A megtorláshoz kapcsolódó kivégzések

Vád Kivégzettek száma
Népítéletben való részvétel 22
Köztörvényes bűncselekmény is 9
Adatszolgáltatás 4
Vétlen áldozatok 6
Összesen 4 í

1. A népítéletben való részvétel vádjával kivégzettek közé csak azokat számítottam, 
akik a forradalom során semmilyen más, politikai tevékenységben nem vettek részt24.

Nem eufémizmusból használom lincselés helyett a népítélet kifejezést. Míg előbbi a 
gyilkosság brutalitását, addig utóbbi az önbíráskodást emeli ki, morális minősítés nélkül 
határozza meg az elkövetett cselekményt. Ugyanakkor szélesebb kört is ölel fel: minden, 
többek által, harci cselekményeken kívül elkövetett (politikai jellegű) gyilkosságot, tekintet 
nélkül arra, hogy durva, drasztikus volt-e a módja vagy sem. Nyilvánvaló és vitathatatlan,

24 így egyetlen személy sincs ebben a  csoportban, akii a  Köztársaság téri pártház elfoglalását kővető atrocitásokén 
vontak volna felelősségre, hiszen valamennyien részt vettek más forradalmi, fegyveres cselekményekben is.
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hogy ezek a tragikus események is részei 1956-nak (mint ahogy a Bastille őreinek lemé
szárlása része a francia forradalomnak, vagy Lamberg felkoncoíása25 1848-nak). Ugyanak
kor az is vitathatatlan, hogy az önbíráskodás nem forradalom, az ebben való részvétel nem 
forradalmi tett, hanem a forradalom hordaléka. Az e váddal kivégzettek tehát nem feltétle
nül a politikai megtorlás áldozatai, mindazonáltal tettük és haláluk része 1956-nak.26

Ezekben az esetekben hatványozottan érvényes, hogy csak az egyes, konkrét történé
seket szabad vizsgálni, értékelni. Általános tendencia volt ugyanis, hogy több személyt 
ítéltek halálra e váddal, mint amennyien az egyes népítéleteknek áldozatul estek; ha pedig 
a valódi tettesek külföldre menekültek a felelősségre vonás elől, vagy más okból nem 
sikerült azonosítani őket, akkor helyettük azokon torolták meg a gyilkosságokat, akik 
elérhetők voltak; még akkor is, ha a tárgyalás során be is bizonyosodott, hogy az ő  tettük 
nem eredményezhette az áldozat halálát.27

A kellő szám elérése érdekében rendkívül gyenge, közvetett bizonyítékok alapján is 
kiszabták -  nem is egy esetben -  a halálos ítéletet.2*

2. A kor ítélkezési trendje szerint kilenc kivégzett esetében eldönthetetlennek tűnik, 
hogy a bíróságok politikai okokból vagy attól legalább részben függetlenül hozták-e meg 
ítéletüket. Ezek a vádlottak valamennyien jelentős részt vállaltak a fegyveres harcokból 
vagy az azt követő ellenállásból -  olyannyira, hogy a kor igazságszolgáltatása (az átlagos 
gyakorlatot figyelembe véve) pusztán ezen tetteikért is kiszabhatta rájuk a halálos ítéletet. 
Ugyanakkor-a forradalomhoz kapcsolódva vagy attól teljesen függetlenül -  mindannyian 
súlyos bűncselekményeket is elkövettek. Ezen ítéleteknél tehát (a kutatás jelenlegi állása 
szerint) elkülöníthetetlen a politikai, illetve az attól független motiváció.29

25 Ma Budapesten tér van elnevezve arról a  Kolosy Györgyről, akit 1850. január 23-dn gróf Lamberg királyi 
megbízott felkoncolásában való részvételért végeztek ki.
26 A forradalom valamennyi irányzata elhatárolta magát a népítéletektől, figyelmeztetve annak veszélyeire: „A
forradalmi ifjúság haladéktalanul szükségesnek tartja, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik a vérontásban bűnösök, 
az ÁVH-s bitangokat, a népárulókat. Ugyanakkor tiltakozik áz ellen, hogy egyes felelőtlen emberek önbírásko
dással szennyezik be forradalmunk tiszta ügyét. Az önbíráskodás anarchiához, a  forradalmi vívmányok veszélyez
tetéséhez vezet, elsősorban nem a bűnösök, hanem az ártatlan lakosság életét és biztonságát veszélyezteti. Őrizzük 
szervezettségünket, mert ez a  forradalom lelkei" Magyar Ifjúság, 1956. november l. Jn; 1956sajtója. Bp„ Kolonel, 
1989. 305. o. Lásd még e  mű 342., 349., 372. stb. lapjait .
21 Ezért végezték ki Takács Kálmánt és Bokor Jánost (Fehér István és társainak pere: Fővárosi Bíróság: 1990/1957); 
ahogy Bállá Pált is (Bállá Pál és társainak pere, Pest Megyei Bíróság: 154/1957).
28 Lásd Földes Gábor és társainak pere: Győri Megyei Bíróság Különtanácsa, 009/1957. Ebben a  perben Weintráger 
László ellen a  legfőbb bizonyíték egy fénykép volt. Nem fogadták el a vádlott védekezését, miszerint ő  éppen azért 
volt jelen, hogy megpróbáljon segíteni az áldozaton, akivel jó  barátságban volt. Ugyanebben a perben Cziffnk 
Lajos tehenész ellen a  legfőbb bizonyíték az volt, hogy az eset után véres kabátban látták. Hiába védekezett azzal, 
hogy tehenet elletett a tsz-ben, a  bíróság véleménye szerint ennyi idő távlatából már nem lehet megállapítani, hogy 
a kabát emberi vagy állati vértől volt szennyezett, így a gyilkosságban való részvétel melletti bizonyítékként 
fogadták el.
29 Ez azonban nem jelenti azt, hogy e csoport tagjai feltétlenül bűnözők lennének. Az egyik kivégzett, Bódi József 
1956.október 26-án csatlakozott egy csepéli fegyveres csoporthoz, november 7-ig részt vett annak legkülönbözőbb 
akcióiban Október 26-án bekísérés közben agyonlőtte a letartóztatott Kalamár Józsefet, Csepel volt tanácselnökét 
(Fővárosi Bíróság: 3563/1959). Vö. még: Szírnek Benjámin és társainak pere. Pest Megyei Bíróság: 150/1957.
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3. A legkisebb csoportot azok alkotják, akik valóban szolgáltattak adatokat Magyar- 
országtól,30 és ez a tevékenységük részben kapcsolódott a forradalomhoz vagy az azt követó 
megtorláshoz. A kővetkező szempontok alapján különítettem el ezt a csoportot a fentebb 
leírt, hasonló váddal kivégzettektől, valamint azoktól, akiknek az adatszolgáltatása semmi
lyen kapcsolatban nincs '56-tal:

a) E csoport tagjai érdemi tevékenységet sem a forradalom alatt, sem a második szovjet 
agresszió nyomán nem folytattak.

b) Ténylegesen nem a magyar emigrációval vagy az ENSZ ötös bizottságával álltak 
kapcsolatban.

c) Tevékenységüket részben pénzéit folytatták.
d) Nemcsak szovjet, hanem magyar vonatkozású adatokat is kiszolgáltattak.
e) Adatközlésük nem szorítkozott a politikai életre, a megtorlásra, hanem kiterjedt a 

magyar gazdaságra is.
/(Tevékenységüknek azonban van ’56-os vonatkozása is: tudósították a világot a Nagy 

Imre-perről, általában a megtorlásról, a restauráció bizonyos részleteiről, így halálra ítél te
tősük feltétlenül kapcsolódik az 1956-ot követő politikai represszióhoz. (Ezen jellemzők 
együttes vizsgálata döntött.)

4. HM embert anélkül végeztek ki, hogy ezt akár a tárgyalt kor igazságszolgáltatási 
elvei, módszerei is indokolni tudnák. Semmi nem indokolhatta -  a kor ítélkezési átlagát is 
figyelembe véve -  túldimenzionált ítéletüket. Ha el is követtek valamit, semmi esetre sem 
olyan súlyút, amiért akár csak végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre is számQhattqk 
volna. Nem forradalmárok (a bírósági iratok tanúsága szerint), mert nem vettek részt a 
forradalomban. Nem közbőntényesek, mert nem követtek el köztörvényes bűncselekményt. 
Áldozatok. Mert abban a korban éltek. Elítéltetésük leginkább a véletlennel, vagy talán a 
helyi előirányzott terv teljesítésének szándékával magyarázható.

Az esetek egyik részében teljességgel abszurd a vádban foglalt tényállás, amit majd 
az ítélet is megismétel,3* más esetben azért ítélték halálra a vádlottat, mert valakit felelős
ségre kellett vonni;32 de előfordult, hogy valakire addig igyekeztek rábizonyítani valami
lyen bűncselekményt, addig ijesztgették a felelősségre vonással, mígnem elkövetett valami 
olyat, amiért már megkaphatta az ítéletét.33

30 Ennek hangsúl yozása azért fontos, mert 1956előtt és után is minden valós alap nélkül emberek tucatjait vádolták 
meg kémkedéssel.
31 Erdélyi Gyulát például azért végezték ki, mert állítólag felgyújtott egy bányát, miközben maga is a tárnában 
tartózkodott (Pest Megyei Bíróság: 362/1958).
32 Farkas Imre jelen volt 1956. október 26-án, amikor fegyveres felkelők lelőtték Bordás Andrást A tanúvallomá
sok szerint szóval és tettel igyekezett megakadályozni a fegyverhasználatot. A csoport tagjai közti! azonban Nagy 
Józsefen kívül csak ő  volt csepeli, így csak Őt tudták azonosítani. Nagy Józseffel együtt őt is kivégezték (Fővárosi 
Bíróság: 1991/1957).
33 Huszár László jóval 1956 előtt, nem politikai okokból szökött Nyugatra. A forradalom hírére hazatért, itthon 
azonban kisebb csoportok előtt tartott beszédeken túl semmit nem csinált. A bukás után -  mivel nem volt 
igazolványa, és joggal számíthatott büntetésre korábbi disszidálása miatt -  többször megpróbálta elhagyni az 
országot, de egyik akciója sem volt sikeres. A sokadik alkalom után a nyomozó -  felbuzdulva a számos szökési 
kísérleten -  megpróbált valami komolyabb bűntényt előcsalni belőle, s ennek érdekében megfenyegette, hogy 
amennyiben neki nem tesz vallomást, úgy katonai bíróság elé kerül, amely garantáltan halálra ítéli. Huszár erre 
megpróbált megszökni a vizsgálati fogságból, őrét is megsebesítve, de akciója nem sikerült. Ekkor már meg lehetett 
hozni a  legsúlyosabb ítéletet (0086/1959/ Hadtörténelmi Levéltár).
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1961-ig tehát 229 embert végeztek ki ’56-os cselekményekért. A kővetkező táblázat 
szemlélteti, hogy a megtorlás milyen arányban szedte áldozatait -  most már -  az összes 
kivégzettet együttesen vizsgálva.

5. táblázat. A forradalmat követő megtorlás valamennyi áldozata

Vád Kivégzettek 
száma (fő)

Kivégzettek 
százalékos aránya

Fegyveres harc 117 51
November 4. utáni tevékenység 34 15
Irány ítás/politika 22 10
Fegyverrejtegetés 15 7
Népítéletben való részvétel 22 10
Köztörvényes bűncselekmény is 9 4
Adatszolgáltatás 4 2
Vétlen áldozatok 6 3
Összesen 229 IÖÖ

*  *  *

1956 után is folytak eljárások a forradalommal nem szerves34 kapcsolatban lévő ügyekben, 
és ezekben is születtek halálos ítéletek. Az eljárás alapjául szolgáló cselekmény szerint 
három csoport különböztethető meg:

1. háborús és emberiség elleni bűncselekmények vádjával kivégzettek;
2. a nem 1956-hoz kapcsolódó politikai elítéltek;
3. köztörvényes bűncselekményeket elkövetők.

I. 1958-59-ben folyt bírósági kampány (még a második világháború alatt vagy azt 
megelőzően elkövetett) háborús és emberiség elleni bűntettek tettesei ellen. A bírósági 
iratokat tanulmányozva szembetűnő, hogy a tényleges bűnösök mellett milyen nagy szám
ban találhatók vétlen vagy csak enyhén szankcionálandó cselekményeket elkövetők; hogy 
közöttük túlnyomó többségben vannak azok, akik cselekményeiket a visszacsatolt terüle
teken (elsősorban a Délvidéken) követték el.

Ezek a perek politikaitag feltétlenül kapcsolódnak a forradalom megtorlásához. A 
legitimációra törő rezsim ezzel egyrészt elhatárol ta magát a Rákosi-korszaktól (felelősségre 
vonva azokat, akiket korábban nem, vagy szerinte nem megfelelő mértékben büntettek 
meg), másrészt „tényekkel” tudta igazolni, hogy bíróságai valóban a „fasisztákra” sújtanak 
le (amely fogalom alá a forradalom jónéhány szereplőjét is sorolták).35

54 Azért tartom szükségesnek a „szerves” jelzőt, mert bizonyos, több-kevesebb kapcsolat ezen esetek egy részénél 
is volt, lehetett a  forradalommal.
35 Igaz mindez akkor is. ha ezt a kampányt még az '56-os pereknél is nagyobb titkosság övezte. Ez a  vezetés 
elsősorban önmagára hallgatott, mivel <5 volt önnön ellenőre is, önmagának akart bizonyítani.
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2. Ezekben az években is születtek halálos ítéletek politikai „bűncselekményekért”, a 
forradalomtól függetlenül. Kémkedés vádjával állítottak embereket bíróság elé (azokban 
az eljárásokban, amelyekben halálos ítéletek is születtek). A Kádár-kormány külpolitikai 
nehézségei megnövelték a vezeték érzékenységéta tömbön kívüli világ iránt, így a vizsgált 
időszakban több perben is igen súlyos ítéleteket hoztak, noha az elkövetett tettek nem voltak 
igazán veszélyesek, komolyak.

3. Végül ebben a korban is ugyanúgy követtek el köztörvényes bűncselekményeket, 
mint máskor, így születtek halálos ítéletek politikától teljesen független esetekben is: szinte 
kizárólag gyilkosságért.

6. táblázat. A megtorlástól független kivégzések

Bűncselekmény Kivégzettek száma (fő)

Háborús és emberiség elleni 36
Adatszolgáltatás 13
Köztörvényes 63
Összesen 112

Megneveztük a megtorlás során legsúlyosabb ítéleteket elszenvedetteket. A bírósági 
iratokból egyéni sorsok, tragédiák körvonalai bontakoznak ki. Egyénenként is, összessé
gükben még inkább: a nemzet sorsa, a nemzet tragédiája. További célunk, hogy a nevek 
mögé odarajzoljuk az arcot, a személyt is. Amennyiben újra lehetővé válik a jelenkortör
téneti kutatás a magyar levéltárakban, feltárjuk a perek előtörténetét, és reményünk szerint 
választ kapunk a kérdésre: miért éppen ők? Az ’ 56-os Intézet Órai History Archívumában 
található életútinterjúk földolgozása folyamatban van. Az egykori harcostársak, börtöntár
sak visszaemlékezései árnyalhatják a kivégzettek portréját, egyben felbecsülhetetlen értékű 
forrásai életük utolsó periódusának. Célunk, hogy minél teljesebb, hitelesebb életrajzokat 
adjunk az érdeklődő olvasók kezébe. Erre kötelez a kegyelet is.36

36 FQggelégként közöljük a kivégzettek hiteles névsorát, aminek első közreadásáraezúttal is a Beszélő vállalkozott. 
(Beszélő, 1994, június 16.)
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