
SORTÜZEK -1956

S zer t:  Kahler Frigyes. Lakitelek, Antológia Kiadó, 1993. 212 o.

Nagy horderejűi könyvet tarthat a kezében az a több ezer olvasó, aki -  a mai könyvárakat 
tekintve örvendetesen olcsón -  megvette magának a Tényfeltáró Bizottság (a továbbiakban 
TB) jelentését Sortüzek -  1956 címmel. Nyomasztóan nagy a feladat, a kihívás: tényeket 
tárni az olvasók, a magyar nép elé a forradalom alatt és közvetlenül utána a hatalom részéről 
elkövetett bűnökről, bűnösökről, hogy e tényfeltárás nyomán megindulhasson az ügyészi 
nyomozómunka, és a független bíróságok ítélete nyomán helyreállhasson az igazságba 
vetett bizodalmunk. Áttekintve 1956 irodalmát, azt mondhatni, hogy az ámítás után 
következett a csend kora, a rendszerváltás idejében visszahatásként az elfojtásra a -  nem 
minden esetben szakszerű és pontos -  publikációk tömege, mára pedig elérkeztünk a tények 
korához, amikor a magyar kormány szavatolja, hogy az általa kinevezett bizottság a 
tényeket, és csakis a tényeket tárja föl. Ha igaz, hogy a jelenkor kutatója etikai és jogi 
szempontból egyaránt kényes helyzetijén van, akkor ez kétszeresen igaz ezen könyv 
esetében; elvégre a TB a magyar kormány közvetlen megbízására látott munkához, tagjait 
az igazságügyminiszter nevezte ki, s magát az elkészült könyvet is az Igazságügyi Minisz
térium jegyzi, nem is beszélve arról, hogy kiadója az (akkor) legnagyobb kormánypárttal 
szoros kapcsolatban álló lakitelki Antológia Kiadó. A szó legszorosabb értelmében vett 
hivatalos könyvről van tehát sző; az elkészült munka nemcsak az összeállítókat, hanem az 
őket megbízókat is minősíti.

A könyv két fő részre tagolódik. Az első közel harminc oldal a TB leírása, értékelése, 
majd ezt követik közel 130 oldaton a „dokumentumok”. A bevezetőben a sortűz fogalmi 
meghatározása mellett tipizálást adnak a szerzők. Az „általános vezérlő elv” azonban nem 
működik, hiszen a legtöbb esetben elmarad a sortüzeknek ez a kategóriákba sorolása, vagy 
olyan megnevezéseket használnak (pl. határőrsortűz), ami nem szerepelt a bevezetőben. A 
kutatás tárgyának fényében legföljebb két kategória felvétele lenne indokolt: a harci 
cselekmények közepette eldördülőket kellene megkülönböztetni a fegyvertelenekre leadott 
sortüzektől. Az „időbeliséget figyelembe véve” a bevezetőben még három periódusra 
osztották a sortüzeket, a tárgyalás során azonban a november 4-ét követő néhány napot 
már egybemosták a november 10-től december 29-ig tartó, eredetileg önállóan kezelt 
periódussal.

Az ugyancsak a bevezetőben megadott öt rendező elv közül egyik sem érvényesül. A 
november 4-i cezúrától eltekintve a fejezeteken belül a sortüzek részint időrendben, részint 
topográfiailag, részint a sortűz leadója szerint csoportosítva sorakoznak egymás után; a 
három szempont pedig kölcsönösen kioltja egymást, így fő rendező elvként leginkább a 
véletlent tekinthetjük.
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A szövegben összesen hetvennégy sortüzet említenek. Ezek közül negyvenegy csak a 
kiadvány 16. oldalán található felsorolásban vagy a 35. lapon található térképvázlaton 
szerepel, azaz az esetek kevesebb mint feléről kapunk bővebb információt. (Ezek közül is 
tizenhárom esetben nem volt a sortőznek áldozata.) Semmiféle összesítés nincs a kötetben, 
sem a sortüzekról, sem az áldozatokról. Az egyetlen kísérlet erre a 35. lap térképvázlata, 
ám ez sem tesz lehetővé pontos tájékozódást. Nem különböztetik meg az áldozatokat 
követelő illetve nem követelő sortüzeket, így az ábra torz képet sugall. Földrajzilag 
pontatlan Gyülevész község jelölése: a Zalaegerszegtől keletre lévő falut a várostól délnyu
gatra helyezik el. Tinnye, ill. Ráckeve neve mellől lemaradt a sortőz idejének jelzése, 
Hódmezővásárhely esetében pedig téves az információ.

A második szovjet beavatkozásig a TB tizenkilenc sortőzről ír, melyekből kilencnek 
volt halálos áldozata. Ezek közül öt esetben a szerzők nem saját eredményüket, hanem 
mások megjelent vagy megjelenés előtt álló eredményeit adják közre, így érdemük legfel
jebb annyi, hogy szélesebb közönség számára teszik elérhetővé a már feltárt információkat. 
Négy esetben számolnak be saját kutatási eredményről (Budapest, Kossuth tér, október 25.; 
Győr, Mosonmagyaróvár és Miskolc, okt. 26,).

A többi, már megjelent forrás értékelése nélkül nem tekinthető szakszerő, bizonyító 
erejő elemzésnek az október 25-i Kossuth téri vérengzéshez adott új dokumentum (Tóth 
Lajos vezérőrnagy jelentése). Egyáltalán: szakmailag elfogadhatatlan az a -  szerzők által 
meglepő következetességgel alkalmazott -  gyakorlat, miszerint az eseményeket egyetlen, 
deskriptív forrás alapján rekonstruálják. Egy forrás még nem bizonyíték. Ráadásul a 
néphadsereg alakulatainak 1957 elején készített összefoglaló jelentéseit -  ezekre hivatkoz
nak a legtöbbször -  több mint hiba lenne objektív forrásnak tekinteni, nem beszélve arról, 
hogy több esetben (pl. Ráckeve; okt. 26-i miskolci sortuz) nem, vagy csak külső szemlélő
ként voltak jelen a történéseknél, így nem is rendelkezhettek pontos ismeretekkel. Vissza
térve Tóth Lajos tábornok jelentésére: sem a feladatmegosztásról, sem a szovjet csapatok 
számára kiadott parancsról szóló közlés nem egyértelműsíti, hogy valóban a szovjetek 
voltak a vérfürdő végrehajtói. Nem vonom kétségbe, hogy terveztek ilyen feladatmegosz
tást, de az a tény, hogy pl. a Petőfi hidat szovjet páncélosok őrizték, sejteti, hogy ezt az 
eredeti szándékot nem tudták következetesen megvalósítani a gyakorlatban. Lehet, hogy 
parancsot kaptak a szovjetek a tüntetés likvidálására, de ez nem jelenti azt, hogy ők is 
hajtották azt végre. Nem ad magyarázatot a forrás a cui prodest? kérdésére sem; túl azon, 
hogy éles ellentétben áll az eddig megismert valósággal, és így további pontosabb bizo
nyítékok nélkül, csak hipotézisként értékelhető, semmiképpen sem tényként.

A győri sortőz bemutatásakor a TB a Földes Gábor és társai elleni per irataira 
hagyatkozik. Itt sem beszélhetünk tehát tényfeltárásról, ez legföljebb egy kutatás kiinduló
pontját jelentheti. Az ’56-os periratok ugyan fontos forrásai a kutatásnak, megfelelő 
keresztreferenciák nélkül azonban csak csekély forrásértékkel rendelkeznek, lévén hogy a 
szereplők többségének szándéka nem annyira a valóság felderítésére, semmint saját szem
pontjainak érvényesítésére irányult. Másrészt ennek a pernek a fókuszában a mosonmagya
róvári események álltak -o tt  is elsősorban a népítélet-, nem pedig a győri sortőz, amelynél 
sem Földes Gábor, sem a per egyetlen más szereplője nem volt jelen (ellentétben az 

.ugyancsak Győrben halálra ítélt Török Istvánnal, akinek periratára nem hivatkozik a TB. 
Lásd: Győri Megyei Bíróság: 8/1958).

Ebben a fejezetben a mosonmagyaróvári sortüzet tárgyalja a legrészletesebben a 
bizottság. Hivatkozásaik, forrásmegjelöléseik azonban nincsenek összhangban a szöveg
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gél. Hollós Ervin és Lajtai Vera könyvéből idézik (hogy m iért éppen onnan, ezt csak ők 
tudnák megmondani, hiszen ugyanez az állítás a Földes Gáborék elleni perben is elhangzott, 
feltehetően onnan került át a könyvbe), hogy miért volt olyan fontos védeni a laktanyát; 
Dudás Istvánnak, a parancsnoknak a felelősségéről szólva hivatkoznak (minden egyéb 
inform áció nélkül) Kopácsi Sándor szakvéleményére (ezt a TB m ásodik jelentése közli), 
végül a halottak számával kapcsolatban az egykorú nyugati sajtóra, valam int Földes Gábor 
perére (pontosabbban bírájára). Azt azonban nem is sejtetik, m ire tám aszkodik a szöveg 
érdemi része, amelyből pedig olyan részletek is kiderülnek, „hogy Stefkó fhdgy. [főhad
nagy] [aki a lincselés áldozata lett -  Sz. A.] a sortűz után felelősségre vonta parancsnokát 
az elham arkodott túznyitásért.” Enélkül pedig nem hiteles, nem kontrollálható a szöveg, 
így egyet kell érteni a szerzővel: „A kérdés eldöntésére a Tényfeltáró Bizottság objektív 
tám pontot ez idő  szerint nem talált.” Dudás István máig tagadja a bűnösségét (vő. Új 
Magyarország, 1994. március 10.), tagadja, hogy félne a felelősségre vonástól; a TB 
„eredm ényei” alapján nem is kell félnie.

A miskolci, október 26-i esem ények leírása megadott (kivételképpen a kötetben is 
közölt) forrásra épül, a miskolci helyőrség jelentésére. A dolog szépséghibája mindössze 
az, hogy a honvédség nem vett részt a tüzelésben, csupán kívülről volt tanúja az esem é
nyeknek, így önm agában nem tud m egfelelő inform ációt adni. Ez esetben nem ártott volna 
m egvizsgálni a B alázs G éza és társai ellen a Fővárosi B íróságon lefoly tato tt per 
(1057/1957) anyagát, am ely „A miskolci ellenforradalm i esem ények” címmel részletesen 
leírja a tüntetést, s megnevezi a riasztó lövés leadását elrendelő tisztet is.

Ö t sortűz esetében megjelent vagy megjelenés előtt álló anyagra építenek a szerzők 
(Debrecen; Bp., okt. 23. és okt. 24.; Berzence és M órahalom). Ezek közül nem lehet 
tényfeltárásnak tekinteni a Rádió ostromát leíró részt sem. Pontatlan az időpontokra való 
hivatkozás, hiszen 21 óra 37 perctől nem telhetett el egy óra 2 2 .14-ig (pedig a szándékolt 
bizonyításban központi szerepe van az időnek). Egészében is érthetetlen a számokkal való 
bűvészkedés, hiszen a M entőszolgálat jelentésében nem az szerepel, hogy m ikor történt a 
sebesülés, hanem hogy az illető  mikor részesült szakszerű orvosi ellátásban, vagy legalábbis 
m ikor került orvos elé; márpedig nem valószínű, hogy mindenkit azonos idő  alatt tudtak 
orvoshoz szállítani, annál valószínűbb viszont, hogy az épület védelmét élvező, kiképzett, 
felszerelt harcosok nehezebben voltak sebezhetők, m int a véletlenszerűen összeállt, fede
zéket nélkülöző támadók. Term észetesen nem állítom, hogy a Rádió békés őrségére orvul 
tám adtak a tüntetők, de egy esetleges ügyészi eljárást megalapozni kívánó tényfeltárás nem 
elégedhet meg ilyen könnyen visszaverhető állításokkal. Másfelől igen zavaros az egész 
bekezdésnek a fogalmazása. M iért kellett idézőjelbe tenni a „katona” kifejezést? Talán azt 
sejtetik a szerzők, hogy nem is igazi katona volt az illető, hanem beöltöztetett állam védel
mis? Vagy más ok m iatt nem tekinthető katonának?

Az október 24-én Budapesten a HM előtti sortűzről a TB nem rendelkezik  újabb 
inform ációval az eddig m egjelentekhez képest, hacsak azt nem tekintjük  eredm énynek, 
hogy az eset helyet kapott a kötetben anélkül, hogy akárcsak je lez ték  volna: nem 
eldöntött, hogy ez esetben harci cselekm ényekről, vagy fegyvertelenekre leadott sor
tűzről van-e szó. És m eg is zavarják az olvasót, közölve, hogy „a sortüzet követően a 
m agyar tisztek  által foly tato tt »em bervadászat« a m egtorlásról szóló fejezetben kerü l 
értékelésre” (13. o.). E kötetben azonban hiába keresünk bárm it ezzel kapcso^ 
talán helyesebb lett volna az o lvasót egy nem lé tező  fejezet helyett a 
fo ly tatásához irányítani.
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A berzencei eseményekkel kapcsolatban a TB bevallottan dr. Szántó László tanul
mányára támaszkodik. A leírás egy jó  darabig logikus, követhető, de érthetelen, hogy miért 
volt szükséges megnevezni az indulásra parancsot adó tisztet, ha a TB szerint is csak 
„valószínű”, hogy az Tóth főhadnagy volt (mellesleg ez a nem túl ritka vezetéknév így 
önmagában nem Is árul el sokat -  éppen ezért még inkább fölösleges)? Miért fontos, hogy 
Holecz Istvánné helyi lakos volt, ha a többi áldozatról nem közük a lakóhelyét (vagy ez 
esetben is csak a szövegezésben van a hiba)? Hogyan kerül e részbe Nagy János határőr 
hadnagy, akiről csak annyit tudunk meg, hogy jóllehet az adatok ellentmondanak neki, ő  
továbbra is vállalja, hogy volt a helyszínen.

A debreceni sortűz bemutatásakor szinte szöveghűen újraközlik Filep Tibor kéziratos 
tanulmányát. Annak visszafogottságát azonban már nem tartják kötelezőnek magukra 
nézve: Filep még csak valószínűsíti Komócsin Zoltán felelősségét, míg a TB már állítja, 
hogy a sortüzet az Ő parancsára adták le. Csak a figyelmetlenségnek, kapkodásnak tudható 
be, hogy a forrás egyértelmű szövegével szemben („a harmadik férfit, Ádám Mihályt egy 
nappal később lőtték le éjjel a kijárási tilalom alatt”) a TB őt is a sortűz áldozatai közé 
számítja.

A tizenkilenc említett közül tíz olyan november 4. előtti sortűzről számol be a TB, 
melynek sem halálos, sem sebesült áldozata nem volt. Természetesen a történész vagy az 
érdeklődő olvasó az ilyen eseteket is meg akarja ismerni, e könyv keretében azonban 
ezeknek az eseteknek csak hasonlító szerepük lehet: megmutatni, hogy így is meg lehetett 
oldani a konfliktusokat; ilyen megszorítást azonban a könyv nem tartalmaz. Semmi értelme 
nincs ugyanakkor annak, hogy e vértelen sortüzek elrendelői közül többet említ a TB név 
szerint, mint az emberek halálát eredményezők esetében (70, ill. 33%). Többször elhangzott 
az igény az egész elmúlt rendszer bűnöseinek megbélyegzésére. Ennek aköny vnek (lehetett 
volna a) feladata a vétkesek -  és nem a véletlenszerűen előbukkanó személyek -  pellengérre 
állítása.

Lévén hogy ezeknek a sortüzeknek a jelentősége feltétlenül kisebb, a forrás vagy a 
szöveg részletező kritikája helyett, a teljesség igénye nélkül -  ezt ugyanis az Évkönyv adta 
szűk keretek nem teszik lehetővé -  mindössze néhány tárgyi pontatlanságra hadd hívjam 
föl az Olvasók figyelmét.

Cegléden Szűcs főhadnagy nem kapott parancsot a tömegoszlatásra; ő  annak a 25-én 
szervezett 30 fős tiszti különítménynek volt a parancsnoka, mely a helyőrség tiszti klubjá
ban állandó készültségben volt, hogy a parancsnok által veszélyeztetettnek látszó helyeken 
azonnal be lehessen vetni. A Hadtörténelmi Levéltárban lévő forrás egyértelmű: „Szűcs 
fhdgy. készenléti csoportjából egy raj Nagy Jenő fhdgy. [:ho. (hadosztály) szervezési aló. 
(alosztály) vezető:] parancsnoksága alatt a rendőrkapitányságra ment és megtisztította a 
rendőrséget a benyomulóktól és a tömeget feloszlatta.”

A TB által idézett szöveg alapján nem egyértelmű, hogy akár „levegőbe lőtt sortűz” 
is eldördült volna Cegléden, hiszen a hivatkozott dokumentum így fejeződik be: „a 
határozott fellépés folytán összetűzésre a rendőrségnél nem került sor” -  más forrásra pedig 
nem hivatkoznak a tényfeltárók.

A TB Ferenczi János századosa valójában -  saját aláírása szerint -  Ferenczfy János.
Maglódra a golyószórós rajt nem Turczai fhdgy. (nem is Tuczai István fhdgy., ahogy 

valójában hívták) vezette katonailag, ő  csak az egység politikai biztosítását látta el.
TápiószecsŐn nem 200, hanem 2000 fő tüntetett a letartóztatottak szabadon bocsátá

sáért.
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Ugyancsak Tápiószecsőn a gyalogsági fegyverek mellett nem egy löveggel, hanem 
lövegekkel lettek sortüzet (a levegőbe).

Gyöngyösön a 26-i sortüzet vezényelte Bérces Emil ezredes, míg a28-it Dénes Sándor 
százados. A három tisztet valóban együtt említi a forrás, de nem mint sortüzet vezénylőket, 
hanem mint akik a laktanya elé kímenve próbálták megakadályozni, hogy a tüntetők 26-án 
behatoljanak.

A Hadtörténelmi Levéltár forrása nem említ október 26-án sortüzet, amikor a tüntetés 
zajlott a ráckevei tanácsháza előtt, sőt: „mindebbe arendőrség nem avatkozott bele” . Leírja 
azonban, hogy amikor 27-én a rendőrök összecsomagoltak, és elhagyni készültek a hely
séget, „a tömeg őket kővel, ők a tömeget könnyfakasztó gránáttal dobálták.”

Ellenben Üllőt a TB sehol nem említi, Nem szerepel a további kutatást igénylő esetek 
listájában és a térképvázlaton sem, pedig a Hadtörténelmi Levéltár gyűjteményében, a TB 
által idézett helyektől nem is messzire a következő található: „Üllőn az összeverődött tömeg 
szintén le akarta rombolni az emlékművet, amit az ott lévő biztosító csoport nem engedett. 
A tömeg hangulata ekkor a honvédség ellen fordult. Szidalmazták, dobálták a honvédeket, 
többszöri felszólításra sem oszoltak szét, sőt egyre fenyegetőbben léptek fel. A kirendelt 
egység erre riasztó sortüzeket adott le, mire a tömeg józanabb része szétoszlott. Ekkor 
azonban a tömegből két oldalról valamint hátulról lövések hangzottak el a katonák felé. A 
katonák újra riasztó lövéseket adtak le, az általános lövöldözés közben két polgári személy 
életét vesztette, sebesülés nem történt.” (HL 1956-os gyűjt., 4. öe. 311-319. f.)

Újvári I. László nem adatközlője a Berecz János szerkesztésében megjelent A népha
talom védelmében kötetnek, hanem az egyik fejezet (?), tanulmány (?) szerzője, akinek írása
-  a szövegek hasonlósága alapján -  a Ceglédről szóló résznek egyik fő forrása volt.

Általában megengedhetetlen módon bántak a szerzők a forrásokkal. Idézőjel nélkül, 
alig egy-egy kifejezést megváltoztatva idéznek hosszú passzusokat megjelent vagy levéltári 
forrásaikból. Ugyancsak a terjedelmi korlátok miatt álljon itt példaként egyetlen szöveg
rész, három változatban:

TB: „Az alakulat főtisztjei (Csehi Tibor alezredes, Cziránku százados és Pusztai Gyula 
őrnagy) október 23-án éjjel vették Ugrai Ferencnek, a Magyar Néphadsereg tüzérparancs
nokának karhatalmi riadót elrendelő utasítását. (TB kiemelése) Két órával később a 
nagykőrösi, és a szabadszállási és a szolnoki tüzérezred is megkapta e parancsot. APolitikai 
Főcsoportfőnökségről Ceglédre érkezett Gyulai Antal Őrnagy, Hamzik András százados és 
Matuz főhadnagy.” (11- 12.0.)

HL: „1956. október 24-én 00.30-kor Ugrai Ferenc ezredes a Magyar Néphadsereg 
Tüzérparancsnoka parancsára annak törzsfőnöke harciriadót rendelt el a ceglédi helyőrség 
részére. A harciriadó karhatalmi céllal lett elrendelve, azaz gyalogsági fegyverekkel és 
gépkocsikkal ... Október 24-én reggel a HM Politikai Főcsoportfőnökségről gépkocsival
-  mint összekötők -  megérkeztek Gyulai Antal őrgy, Hamik szds., és Matusz fhdgy." (30. 
ÁttÖrőTüzér Hadosztály törzsének és csapatainak története).

Újvári I. László: „Éjjel 11-kor érkezett az első parancs. Ugrai Ferenc ezredes, a Magyar 
Néphadsereg tüzérparancsnoka adta ki: ^Karhatalmi riadó a helyőrség minden alakulata 
részére!«

A celgédiek riadóztatása után alig két órával újabb parancs érkezett: »Karhatalmi riadó 
a nagykőrösi, a szabadszállási és a szolnoki tüzérezredeknekis!«...

Kora reggel a Politikai Főcsoportfőnökségtől az alakulathoz érkezett Gyulai Antal 
őrnagy, Hamik András százados és Matusz főhadnagy.” (44. o.)
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A TB-nek 24 sortűzről van tudomása november 4, után, ebből 14-et le is írnak 
könyvükben.

Forráskezelésük továbbra is egyoldalú; túlnyomórészt a Hadtörténelmi Levéltárban 
található 1957 elején készített katonai jelentésekre támaszkodnak, s csak igen ritkán 
találkozhatni egyéb, korabeli dokumentumra való hivatkozással.

Erőteljesen megkérdőjelezi a szöveg értékét, hogy több esetben nem hivatkoznak a 
szerzők forrásra (Id. Tatabánya, Tinnye), vagy csak mai visszaemlékezőt (minden esetben 
Berki Mihályt) tudnak állításaik bizonyítására felsorakoztatni.

Több olyan sortffzről is beszámol a TB, ahol problematikus, hogy a sortűz következ
tében sebesült vagy halt meg valaki, vagy egyszerűen gyilkosság történt (pl. Gyoma, 
Kevermes, Hódmezővásárhely).

Nem sikerült tisztáznia a bizottságnak, hogy mi is történt Pécsett vagy Zalaeger
szegen.

Számos esetben tényfeltárás helyett krimit kap az olvasó. Érthetetlenek és fölöslegesek 
a szerzők újabb és újabb leírásai, hogy hogyan csalogatták a tömeget a pártház elé 
(Tatabánya), vagy a belvárosi térre (Salgótarján, Eger stb.). ’56 novemberében még nem 
kellett tüntetésre csalogatni a tömeget, azok spontán módon szerveződtek, válaszul a magát 
konszolidálni kívánó hatalom különböző (nem feltétlenül letartóztatást alkalmazó) lépése
ire. Nem lehet szakmai hitele annak a feltételezésnek, amely azt sugallja, hogy a parancs
nokok csak azért tárgyaltak („rosszhiszeműen”) a tömeggel a Beér-csoportnak a pártbizott
ság épületéből való kivonulásáról, hogy időt biztosítsanak a bentlévőknek, „hogy kivárják 
az alkalmas pillanatot a tűz megnyitására”. Hacsak nem tételezzük föl, hogy a tüntetők 
kezdetben, míg el nem ámították Őket, golyóálló fedezékek mögül tüntettek, akkor ennek 
az állításnak semmi értelme nincsen. Továbbra is a tatabányai példánál maradva, a szerzők 
nyolc nevet említenek, akiknek főszerepük lehetett a tömegre lövetésben (pontosabban csak 
hetet, hiszen,Berki karhatalmistái... az épület elől eltávoztak” az emberéleteket követelő 
lövetés előtt). Arra azonban nem adnak választ, hogy a hét ember közül kit, milyen 
mértékben terhel, terhelhet a felelősség. (Ugyanígy vész el a sok név között a felelős a 
salgótarjáni sortűz esetében is, ahol aTB azt a nem túl valószínű koncepciót látszik követni, 
hogy itt is felsőbb parancs nélkül kezdett lőni az egyik karhatalmista (vö. Dudás István 
változatával a mosonmagyaróvári vérengzés esetében).

De túldimenzionált az egri sortűz közvetlen előzményeiről előadott rémtörténet is; az, 
hogy a fegyveres erők megbeszélést tartanak tömegoszlatásról, hogy figyelmeztetik a 
rendőröket arra, hogy a belvárosban „balhé lesz”, vagy akár hogy jelen van Gyurkő Lajos 
vezérőrnagy, még egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy ez esetben előre „tervezett és 
később hidegvérrel megvalósított sortűzről” beszélhetünk. Akárhogyan is minősítjük, de 
természetes, hogy a fegyveres erők felkészülnek az előző napi események (a tüntetés 
nyomán lövöldözés kezdődött, egy tizenöt éves fiú a kórházban belehalt sebesülésébe), a 
„december 12-i 48 órás sztrájk” (sic!) nyomán várható „rendkívüli eseményre”, s a 
vezetőktől az sem igényelt látnoki képességeket, hogy kitalálják; mindez a belvárosban fog 
bekövetkezni.

A szerzők definíciója szerint nem vethető össze a többi sortűzzel a december 10-i 
miskolci akció; hiszen itt a tüntetők nem voltak fegyvertelenek, az őket támogató „rendőrök 
és kisegítő munkásrendőrök több esetben kifejtették: amennyiben a szovjet elvtársak és a 
karhatalmisták tüzet nyitnak a tömegre, akkor ők a tömeg mellé állva tüzet fognak nyitni a 
szovjetekre és a karhatalmistákra”, és ígéretüket be is váltották.
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Mák János (Kevermes) vagy Gácsi László (Hódm ezővásárhely) agyonlövése valóban 
gyilkosság, de kétséges, hogy ez az egyéni akció feltétlenül a sortűz részének tekintendő-e.

A szakmai hitel érdekében jelezni kellett volna, honnan idézik Nagy Elek és Bácsi 
József visszaemlékezését.

Érthetetlen, elfogadhatatlan a könyv második felében közzétett dokum entum ok „vá
logatása” .

Érthetetlen, hogy miért nem azokat a forrásokat közölték -  igen csekély kivételtől 
eltekintve am elyekre a szerzők a szövegben hivatkoznak.

Érthetetlen, hogy miért tartották az ’56-os sortüzek témájához annyira fontosnak az 
57 februárjában m egszervezett munkásőrséget, hogy a dokum entáció egyhatodát annak az 
anyaga teszi ki.

Érthetetlen, hogy az előbbinél is nagyobb terjedelemben foglalkoznak olyan kitünte
tettekkel, akiknek a neve nem szerepel a könyv első  fejezetében a sortüzekért közvetlenül 
felelősnek tartottak között. Az olyan közhelyek, mint hogy „aktívan részt vett az ellenfor
radalom elleni karhatalmi erők szervezésében” vagy „az ellenforradalm i erők leküzdésé
ben” nem rendelkeznek kellőforrásértékkel.

Érthetetlen, hogy az összeállítók miért nem különítették el a korabeli anyagoktól a 
napjainkból szárm azókat (pl. a Debreceni Orvostudományi Egyetem jelentése a debreceni 
halottakról, sebesültekről); és hogy miért nem az egyetem 1957. április 9-i -  F ilep Tibor 
által is használt -  statisztikai jelentését (vagy azt is) közölték.

Érthetetlen, hogyan lehet egyéb, korabeli forrás nélkül pusztán „Berki M ihály közlése” 
alapján em bereket gyilkossággal megvádolni.

Érthetetlen a dokum entum ok összeállításának „rendje”. Minden belső logika nélkül 
sorakoznak egym ás mögé, a tartalmilag szorosan összetartozók (pl. a halottak és sebesültek 
különböző névsorai) sem alkotnak egy blokkot. A Katonai Tanács ülésének jegyzőkönyve 
megelőzi Czinege Lajos Tájékoztatóját, jóllehet idő és logika szerint egyaránt előtte kellene 
állnia. S mintha vihar dúlt volna a szerkesztő szobájában: eltűnt és m egkettőződött lapok 
garm adája a könyvben. Néhány példa, csak mutatóba:

A 7. dokumentum, a Katonai Tanács decem ber 4-i ülésének jegyzőkönyve, a TB 
folyam atos lapszámozásával ellentétben, a másodikról rögtön a hetedik lapra ugrik.

Az M SZM P Intéző Bizottságának nov. 21-i üléséről felvett jegyzőkönyv (eredeti) 10. 
oldala kétszer szerepel (a könyv 97. és 98. oldalán), akárcsak a M osonm agyaróvári 
Anyakönyvi Hivatal halotti bejegyzéseinek egyik oldala (lásd 64. és 65. o„ vö. még:
114-115. és 192-193. oldalak). (A mosonmagyaróvári dokumentum esetében illett volna 

jelezni, hogy a névsorban nemcsak a sortüzek, hanem az azt követő lincselés áldozatai is 
szerepelnek, s választ adni arra, miért hiányzik a győri sortűz halottainak neve.)

M ikor keletkezett a könyv 75. oldalán közölt térképvázlat?
M iért szakad félbe -  mondat közben -  a már em lített novem ber 21 -i M SZM P-jegyző- 

könyv?
M iért öm lesztve közük a 109-144. lapokon a különbözőjelentéseket (sok esetben nem 

is derül ki, hogy az ország melyik vidékéről van éppen szó)?
Olcsó dolog M agyarországon a (sajtó)hibákat számon kérni. Nem is tenném, ha nem 

az egész könyvet je llem ző összecsapottságot, félkészséget, koncepciótlanságot mutatnák 
m ár a címek is: míg az első  rész október 23-tól decem ber végéig ígéri az esem ények 
bem utatását, addig a m ásodik a novem ber 4. utániakat ígéri. Term észetesen m indkét dátum 
1956-ra vonatkozik. A még oly toleráns olvasó is belefárad az elírásokba, tárgyi tévedések
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be, szerkesztési hiányosságokba; a hibás szövegezésbe, a nyelvtani és nyelvhelyességi 
bukfencekbe, és elfogy a türelme, mint Kapronczay Károly nevéből a „p” betű.

A legszigorúbb kritikus sem várhatná el, hogy ily rövid idő alatt fényt derítsen a TB 
mindazon homályos foltokra, melyeket a rendszerváltás óta örvendetesen megnövekedett 
’56-os szakirodalom sem tudott még feltárni. De elvárható, sőt megkövetelhető lett volna, 
hogy a m e n n y i t  elvégezni sikerül, azt szakmai és etikai szempontból is tisztességgel tegyék; 
hogy ne hozzák nehéz helyzetbe az egész magyar népet képviselő kormányt; hogy ne 
hozzák nehéz helyzetbe azokat, akik nem követtek el bűnöket a tárgyalt korszakban; hogy 
ne okozzanak csalódást azoknak, akik azzal az igénnyel veszik kezükbe a könyvet, hogy 
most majd megtudják: mi az igazság, hány sortűz dördölt el 1956-ban Magyarországon, 
hány áldozata volt a sortüzeknek, kik voltak a bűnösök, kik voltak az áldozatok; hogy ne 
hozzák nehéz helyzetbe magukat.

A bizottság elnöke, s egyben a kötet szerkesztője a Magyar Hírlapnak úgy nyilatkozott 
(1994. jan. 4.), hogy „a most közreadott munka... nem elsősorban dokumentálja, inkább 
demonstrálja a kutatást”. Nem befejezett munka tehát, hanem különböző nyersanyagok 
publikálása. A nyilvánosság kizárása érhető, ha történészi munkáról van szó, ebben az 
esetben csak az eredmény megismerését nem szabad elzárni a közönség elől. Amennyiben 
a TB szélesebb körben is szemléltetni kívánta hogy dolgozik, úgy jobban tette volna, ha ezt 
a sajtóban teszi, elvégre az általuk összegyűjtött anyagból igen színvonalas cikk születhetett 
volna. Mert önálló kötethez mindez kevés. Egyetlen érdemi ténnyel sem gazdagították 1956 
szakirodalmát; az általuk bemutatott sortüzek nemcsak a szakma, hanem a szélesebb 
közönség számára is ismertek voltak, jelentős újdonságot a könyv sem az események, sem 
a felelősök tekintetében nem tartalmaz. A kötet még az eddig e témában megjelent 
szakirodalom összegyűjtésének sem nevezhető. Az elszórtan felbukkanó adatok nemcsak 
hogy ügyészi eljáráshoz, de a további történészi kutatáshoz sem nyújtanak megfelelő 
kiindulási pontot. A források kezelése, használata tudománytalan; a forráskritikát mintha 
nem is ismernék a szerzők.

Cui prodest? Talán azoknak, akik eddig féltek a felelősségre vonástól. Nem kell 
félniük: a feltárt „tények” alapján talán meg lehet indítani az eljárásokat, de elmarasztaló 
ítéletek nem születhetnek. A pellengérre állítás helyett megdicsőülhetnek mindazok, akik 
a szakszerűen feltárt tények alapján nem ezt érdemelnék.

*

A TB második jelentése -  Sortüzek -  1956. II. jelentés. Szerk. Kahler Frigyes. 
Lakitelek, Antológia Kiadó, 1994.584o.-márakéziratleadásautánjelentmeg, így érdemi 
tárgyalás helyett csak néhány megjegyzésre szorítkozhatunk. Az első kötethez képest 
szembetűnő és örvendetes a fejlődés, ez ösztönzi a kritikai megjegyzéseket egy még jobb 
harmadik kötet reményében.

Megnyugtató, hogy e második kötetben már lehetővé teszik a dokumentumok vissza
keresését a tartalomjegyzék alapján, ugyanakkor érthetetlen, hogy míg a bevezető tanul
mány (mely a címlapon jelzett alcím szerint is) három fő részre tagolódik, addig az ebben 
leírtakhoz közölt források miért csak kettőre (ezek közül is csak a második van címmel 
ellátva). A Belügyminisztérium II. főosztályának tervezete -  amelyre módosított alcímmel 
hivatkoznak a bevezető tanulmányban -  miért az első, sortüzekkel foglalkozó források 
között van, amikor tartalmilag a büntető eljárások dokumentációjában lenne a helye? A 
harmadik részhez (Menekülés) miért nem közölnek egyetlen forrást sem? Másfelől hasznos
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lenne a tartalomjegyzékben is közölni a(z eredeti) dokumentumok keletkezési idejét, hiszen 
ez nagyban növelné azok használhatóságát.

A bevezetőtanulmány is sokkal jobb, szakszerűbb, mint az első köteté. Több-kevesebb 
pontatlansággal bár, de legtöbbször megadják a forrásokat, ezek között visszaszorultak a 
szóbeli közlések. Több esetben meg is található a hivatkozott dokumentum a könyv 
második felében, ha nem lehet egyéb, hozzáférhető kiadványban elolvasni.

Mindazonáltal az előző munka főbb hibái e kötetben is vissza-visszaköszönnek. 
Ahogy az első jelentésből nem kaptunk választ arra, hogy pontosan hány, áldozatokat 
követelő sortűz dördült el, úgy most is megválaszolatlanok maradnak a lényeges kérdések. 
Nem közölnek új, pontosabb adatokat a börtönbüntetésre ítéltekről. Csak „megközelítő” 
pontossággal adják meg a kivégzettek számát. Nem tudni, Zinner Tibor honnan vette a 
számot, mely a tárgyalt időszakban hozott és végrehajtott összes halálos ítéletnél is több, 
még ha az egyértelműen köztörvényes bűncselekményeket elkövetőket is ide számítjuk. 
Nem tudni, miért 1963-ig vizsgálják akivégzetteket, amikor 1961 augusztusában hajtották 
végre az utolsó ítéleteket ’ 56-os cselekményekért. És nem tudni, mi alapján becsüli fölül a 
TB Zinner Tibor önmagában is túl magas kutatási eredményét.

A megtorlás egyéb ágairól publicisztikai közhelyeken túl (lásd; „életpályák ezreit 
megtörő diszkriminációk” -  24. o.) egyetlen bizonytalan, becsült adatot közölnek csak. És 
jóllehet természetes, hogy arról tudunk, amiről információnk van, de ez még nem jelenti 
azt, hogy csak az történt meg, amiről tudunk. Örvendetesek azok a kutatások, amelyek a 
vasutasok, illetve a gépkocsivezetők elleni eljárásokat tátják föl, de ez még nem elégséges 
annak megállapítására, hogy a „fizikai munkások között megkülönböztetett hajsza indult” 
ellenük (31. o.).

De amaguknak föltett kérdéseket sem válaszolják meg. Az első fejezet címe (Sortüzek 
a politika eszköztárában) azt sejteti, hogy a TB-nek sikerült felderítenie: milyen céllal, 
célokkal, milyen eredményekkel alkalmazta a politikai vezetés ezt az embertelen eszközt. 
Ehelyett mindössze annyi derül ki, hogy „a politikai vezetés felelőssége a döntő” (10. o.), 
ami a józan ész számára -  tekintettel arra, hogy a vezetés nem indított büntető eljárásokat 
a sortüzek vezénylői, végrehajtói ellen -  már e szöveg elolvasása előtt is egyértelmű volt. 
Főkérdésük megválaszolása helyett-mint azelőzőkötetben is tették-ismétmegkísérelnek 
bűnügyi históriát írni a történelemből:
1. „a forradalom kirobbanását a hatalom sáncain belül jól körülírható körök is várták” 
(9. o );
2. „Bata vezérezredes honvédelmi miniszter október 2bén  hagyott jóvá egy intézkedési 
tervet' (9. o.);
3. kimondatlanul, de érzékeltetve majdnem odajutottunk el, ahonnan 1989-ben sikerült 
elmozdulni: a forradalom nem (kizárólag) spontán módon robbant ki, azt bizonyos jól 
körülírható körök előre megtervezték, csak most Nagy Imre és köre, valamint az imperia
lista kémszervezetek helyett „a belügyi apparátus egy része” és más megnevezett és 
megnevezetten szereplők forgatókönyve nyomán vette kezdetét.

Elvárható lett volna, hogy e második jelentésben a TB választ ad arra, miért félkész 
művet adott ki 1993 novemberében. Miért csúszott át a sortüzekkel foglalkozó anyag egy 
része e második kötetbe, s feltehetően jut még további kötet(ek) be is, amennyiben ilyenek 
meg fognak jelenni. Hogy ők sem tudják használni az első jelentést, azt bizonyítja egyebek 
között az is, hogy Philipp ezredes felszólalásához maguk is a Magyar Országos Levéltárat 
adják meg forrásőrző helynek, és nem hivatkoznak arra, hogy ezt a szöveget már éppen Ők
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közölték az előző kötet 138. lapján. A U . lapon arra emlékeztetnek, hogy egyebek között 
a szegedi katonai vezetők tevékenységéről már „az első jelentésben említést tettünk” 
(10-12.O.). Szegedet a jelzett lapokon nem is említik. A bevezetőben hívják fel a figyelmet 
arra, hogy előző jelentésükben „kirekesztettük a vizsgálódás köréből azokat az eseteket, 
ahol a fegyveres alakulattal szemben fegyveres felkelők álltak” (vö. a december 10-i 
miskolci tüntetés leírásával a 26-27. oldalakon: „a tömeget védelmező ̂ -kisegítő munkás
rendőrök*- ígéretüknek megfelelően -  visszalőttek a szovjet erőkre”).

Végül, de nem utolsósorban: a 259 halálraítélt sem a 10 016 elítéltnek, sem a 9687-nek 
(ha az elítéltek számából valamiért levonjuk az elítélt fiatalkorúakat) nem a 2,68%-a (lásd 
24. o.).

Marosán Györgyöt említik mint „a megtorlás vezető funkcionáriusát” (26. o.), mint 
„a bosszú karmesterét” (31. o.), csak az nem szerepel sehol, hogy mi volt a valós tisztsége.

És Kádár János október 26-án még nem „az új párt főtitkára” (10. o.), hanem a párt új 
főtitkára volt.

Szakolczai Attila
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