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Igazságszolgáltatás
helyett leszámolás

A második világháborút követõ népbírósági
és bírósági eljárások

a magyar királyi honvédség tagjai ellen

A második világháború európai befejezését követõen,
pontosabban annak még a befejezése elõtt, 1945. janu-
ár 25-én megszületett és 1945. február 5-én hatályba lé-
pett Magyarországon a népbíráskodásról (81/1945. M.
E.), illetve a közalkalmazottak 1945 elõtti mûködésé-
nek igazolásáról (1080/1945. M. E.) szóló rendelet

E rendeletek értelmében a volt magyar királyi honvéd-
ség tagjai – tábornokok, törzstisztek, fõtisztek, tiszthe-
lyettesek, tisztesek és honvédek – közül a hivatásos, de a
tartalékos állományúak, illetve a nyugállományban lévõk
is kötelesek voltak igazolásukat kérni a létrehozott igazo-
ló bizottságoktól, és azok a személyek, akik ellen felje-
lentések érkeztek, illetve akiket „hivatalból bûnösnek
véltek”, népbírósági eljárás elé kerül(het)tek.

A magyar történelemben addig még nem volt példa
arra, hogy a vesztesek oldalán a háborút befejezõ had-
erõ tagjai ellen eljárásokat indítson az „új hatalom”,
amely – s ez talán kissé furcsa megállapítás – annak
köszönhette létezését, hogy az általa „elítélendõk” a
vesztesek oldalán fejezték be a háborút.

A népbíráskodás és az igazoló eljárások jogi minõsíté-
se nem lehet ezen írás feladata, de talán érdemes megje-
gyezni, hogy a 81/1945. M. E. számú és az 1440/1945.
M. E. számú rendeletekbõl 1945. VII. törvénycikként el-
fogadott ún. „népbírósági törvény” legtöbb paragrafusát
a független Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága az
1994. január 14-én kihirdetett 2/1994. (I. 14.) AB. számú
határozatával mint alkotmányelleneseket hatályon kívül
helyezte. A hatályon kívül helyezett Nbr. 11. § 1–4. és 6.,
valamint a Nr. 13. § 1. és 3–7. pontjai alapján 1945 után
százakat ítéltek halálra, hosszú szabadságvesztésre, vala-
mint mellékbüntetésül hivatal és állásvesztésre, vagyon-
elkobzásra, nyugdíjmegvonásra, politikai jogok gyakor-
lásától való eltiltásra, stb. (A Nr. 15. és 17.§-aiban meg-
fogalmazott cselekmények idõközben elévültek.)

„A felelõsségre vonásnak kérlelhetetlennek és igazsá-
gosnak kell lennie, hogy érezzük: ezeknek a bûnöknek az
elkövetõi nem várhatnak igazságot, csak megtorlást… és a
bíróság… nem lehet szakbíróság. Abban részt kellett ven-
niük azoknak, akik az új demokratikus népi Magyarorszá-
got képviselik és annak felépítésén dolgoztak és dolgoz-
nak” – fogalmazott a népbíráskodásról szóló rendelet ma-

gyarázatában dr. Ries István, aki 1945. július 21-tõl az Ide-
iglenes Nemzeti Kormány igazságügyi minisztere lett.

A rendelet még hatályba sem lépett, amikor a Budapes-
ti Néptörvényszék 1945. február 3-án már ítéletet hirdetett
a magyar királyi honvédség tagjai ellen. A Major (koráb-
ban tasnádi Major-Maróthy) Ákos egykori magyar királyi
honvéd hadbíró százados elnökletével meghozott ítélet-
ben három személyt ítéltek halálra, köztük távollétében
Haynal Alajos vezérõrnagyot. A két halálra ítélt tiszthe-
lyettesen az ítéletet az Oktogonnál, nagy tömeg jelenlé-
tében az ítélet kihirdetése után azonnal végre is hajtották.
Ennek az ítéletnek a meghozatalát követõen a késõbbiek
során már a népbíráskodásról szóló rendeletek – majd tör-
vény – alapján mûködött az „igazságszolgáltatás”. Mind-
eközben létrejött a Honvédelmi Minisztérium állandó iga-
zoló bizottsága, melynek tagjait a különbözõ politikai pár-
tok és a szakszervezetek delegálták. Ez a bizottság az elé-
je kerülõ igazolási ügyekben hozhatott határozatokat, me-
lyek ellen a népbíróságoknál, illetve a Népbíróságok Or-
szágos Tanácsánál lehetett fellebbezéssel élni.

Az igazolási eljárások során tanúk és ellentanúk vé-
leménye, benyújtott írásbeli adatok alapján születtek
meg a döntések. Az „igazolt”, vezetõi állásra alkalmat-
lan”, „megfeddi”, „rendfokozatától közigazgatási úton
megfosztja”, a „visszaténylegesítésbõl kizárja”, „nyug-
állományba helyezését rendeli el”, „visszaténylegesíté-
se esetén vezetõi állásra alkalmatlan”, „rendfokozatát
meghagyja” döntések sok ezer személy sorsát, késõbbi
életlehetõségeit határozták meg.

A honvédség tagjaihoz hasonlóan a volt magyar királyi
csendõrség tagjainak is igazolásukat kellett kérniük, me-
lyeknek elbírálására a „volt csendõregyének igazolására ala-
kult különleges bizottság” volt hivatott. Vezetõje kezdetben
a Magyar Kommunista Párt delegáltja, a Szovjetunióból ha-
zatért Révész Géza volt. A bizottság csak „igazolt” és „nem
igazolt” döntést hozott, és döntése ellen szintén a népbíró-
ságokhoz, illetve a Népbíróságok Országos Tanácsához le-
hetett fordulni. Az „igazoltak” száma igen alacsony volt, és
csak olyanok kapták meg ezt a „minõsítést”, akik fegyveres
ellenállási mozgalom tagjai voltak a második világháború
éveiben, illetve tevõlegesen segítették az ellenállást.

Már az igazolási eljárások elõtt megindult azonban az
1945 márciusában létrejött Honvédelmi Minisztérium Ka-
tonapolitikai Osztálya, illetve a Budapesti Államrendõrség
Politikai Osztálya (Késõbb ÁVO, ÁVH) által azoknak a
személyeknek az „összeírása”, akik e két „intézmény” vé-
leménye szerint háborús bûnösnek minõsültek. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány honvédelmi minisz-
tere, Vörös János vezérezredes és egyben a vezérkar fõ-
nöke a honvédséghez tartozó/tartozott személyek eseté-
ben az elõterjesztett listák alapján hozta meg döntéseit,
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amelyek szerint az adott személyek – akár tényleges,
akár nyugállományúak voltak – „lefokozva és a honvéd-
ségbõl kicsapva” „minõsítést” nyertek, s ezzel kikerültek
a honvédség tábornoki, illetve tisztikarából. Nem isme-
rünk olyan adatot, amely szerint a honvédelmi miniszter
így meghozott döntései ellen jogorvoslattal lehettett vol-
na élni. E döntések elsõsorban azokat a személyeket érin-
tették, akik 1944. október
16-a után is szolgáltak a ma-
gyar királyi honvédségben,
illetve tábornoki, tiszti be-
osztásokat töltöttek be, el-
hagyták az ország területét,
illetve a „lista készítõi” úgy
vélték róluk, hogy háborús
bûnösöknek minõsítendõk.

A mai napig nem készült
pontos felmérés arról, hány
személyt is érintettek ezek a
döntések, de az 1938 és 1945
közötti magyar katonai felsõ
vezetés azon tagjai közül –
akik még éltek 1945-ben –
sokakat. Ugyanakkor a „lis-
ták alapján” rendfokozatuk-
tól megfosztottak mellett
még sokan veszítették el a
rendfokozatukat az igazolási
eljárások során.

Érdekes, hogy még az
igazolási eljárások megindu-
lása elõtt született olyan ha-
tározat, amely elõrevetítette a késõbbi döntést.
Magasházy László nyugállományú vezérõrnagy nyugel-
látásának a megszüntetésére már az igazoló bizottsági el-
járás lefolytatása elõtt, indoklás nélkül megszületett a
határozat. Magasházy László késõbb népbíróság elé ke-
rült, és 1919-es „tetteiért” súlyos szabadságvesztés bünte-
tést kapott. Természetesen minden ilyen ítélettel együtt
járt a politikai jogok gyakorlásától való meghatározott
idõre történõ eltiltás, az állás- és hivatalvesztés, a va-
gyonelkobzás és a nyugdíjigény elvesztése is.

A késõbbiekben a „büntetés” egyik sajátos formájá-
vá lett a kitelepítés, amely Budapestrõl, de számos eset-
ben nagyobb városokból vidékre – többnyire a Horto-
bágyra és délkelet-magyarországi kisebb településekre
– történt kényszerlakhely-kijelölést jelentett, a koráb-
ban többségében „igazolt” személyek számára is, de
számos esetben internálásra is sor került. 

Összegezve az eddigi kutatások eredményeit, a követ-
kezõ adatokkal rendelkezünk a magyar katonai vezetés

1938 és 1945 közötti tagjainak helyzetérõl: 1945 után kö-
zülük sokan szovjet hadifogságba kerültek, de a Szovjet-
unióból 1947 és 1949 között számosan hazatértek. Õk az
igazoló bizottságok döntése értelmében vagy elveszítet-
ték rendfokokozatukat, vagy a említett „minõsítéseket”
kapva népbíróságok elé kerültek, amelyek legtöbbjüket
szabadságvesztésre ítélték.

Az 1949-ig haza nem tértek
közül eddigi ismeretek szerint
tizenhat fõt ítéltek el a szovjet
hatóságok. Közülük két sze-
mélyt, Abt Ottó vezérõrnagyot
és Bakay Szilárd altábornagyot
halálra ítélték és ki is végezték,
tizenhárom fõt huszonöt, egyet
pedig húsz évi „javító, nevelõ
munkára” ítéltek. Az elítéltek
1955-ben hazatérhettek, s az
1970-es évektõl kezdõdõen
megindult eljárásokban szinte
kivétel nélkül ártatlanoknak
„nyilváníttattak” „elkövetett
bûncselekmények hiányában”.

A Magyarországon maradt,
illetve oda visszatért katonai
vezetõk közül hetvenkilenc fõt
elsõ fokon, illetve fellebezés
után „igazolt”-nak nyilvánítot-
tak, nem igazoltak tíz fõt,
„megfeddi” kitétellel igazoltak
tíz fõt, huszonegy tábornoknak
és törzstisztnek pedig „rendfo-

kozatának közigazgatási úton történõ megfosztását” ren-
delték el. „Vezetõi állásra alkalmatlan”-nak minõsítettek
kilenc fõt, a ténylegesítésbõl kizártak egy fõt, nyugállo-
mányba helyeztek egy fõt, és rendfokozatát hat fõnek
hagyták meg. Ezek az elsõ „ítéletek” a késõbbiek során
változtak, mivel az „igazolt” „vezetõi állásra alkalmatla-
nok” jelentõs többségét is kitelepítették, egy részüket in-
ternálták, illetve késõbb fosztották meg rendfokozatuktól.
A nyugdíjak csökkentése majd teljes megvonása 1948
után szinte kivétel nélkül mindenkit érintett.

Érdekes összehasonlítani ezeket az adatokat a nyilas-
hungarista hatalomátvételt követõ helyzettel. A nyila-
sok a háborús években a katonai felsõvezetés tizennégy
tagjának rendfokozatát vették el „hûtlenség” címén.
(Õk voltak azok, akik átálltak a szovjet csapatokhoz, il-
letve hadbíróság elé kerültek, vagy katonai attaséként
nem vállalták a Szálasi-kormány szolgálatát.) Egy kato-
nai vezetõt ítéltek halálra és végeztek ki: Kiss János
nyugállományú altábornagyot.
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A nyilasok által renfokozatuktól megfosztottak többsé-
ge 1945 és 1949 között ismét elveszítette rendfokozatát.
Volt, akit a Szovjetunióban ítéltek el – Hatz Ottót –, és
volt, akit Magyarországon – Kéri Kálmánt, Kuthy Lászlót,
Vattay Antalt. Közülük egy sem akadt, aki ne ugyanazt a
sorsot „érdemelte” volna ki az 1945 utáni Magyarországon
az „új hatalomtól”, mint említett bajtársaik a nyilasoktól.

A Magyarországon lefolytatott népbírósági eljárások
során eddigi ismereteink szerint a második világháború
magyar katonai vezetõi közül összesen hetven fõt ítél-
tek el, a „vizsgálati szakaszban” pedig két személyt,
Csatáry József címzetes altábornagyot és Péterffy Jenõ
csendõr ezredest agyonvertek. Néhány katonai vezetõt
távollétéban ítélt el a bíróság. Halálra ítélték például a
Szovjetunióba elhurcolt Werth Henrik nyugállományú
vezérezredest, a nyugatra távozott Haynal Alajos vezér-
õrnagyot és életfogytiglani szabadadságvesztésre a
szintén külföldön maradt, de hazatérni szándékozó és
szolgálatot vállalni akaró Farkas Ferenc vezérezredest.

Az összesen huszonkét halálos ítélet közül tizenkettõt
végre is hajtottak, kivégezték Beregfy Károly vezérezre-
dest, Deák Ferenc vezérõrnagyot, dr.Fábián Lajos vezér-
õrnagyot, Ferenczy László csendõr alezredest,
Hajnácskõy László csendõr ezredest, Hindy Iván vezér-
ezredest, Jány Gusztáv nyugállományú vezérezredest,
Karátsony László vezérõrnagyot, Kozma István altábor-
nagyot, László Dezsõ vezérezredest, Ruszkay Jenõ cím-
zetes vezérezredest és Sellyey Jenõ vezérkari ezredest.
Kegyelembõl életfogytiglani, illetve rövidebb idejû sza-
badságvesztésre változtattak hat halálos ítéletet: András
Sándor vezérõrnagyét, Béldy Alajos vezérezredesét,
Kuthy László vezérezredesét, Rátz Jenõ nyugállományú
vezérezredesét, gróf Stomm Marcel altábornagyét és Ve-
ress Lajos vezérezredesét. Jugoszláviának két halálra
ítéltet, Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezredest és
Grassy József altábornagyot adtak át, akiket ott szintén
halálra ítéltek és kivégeztek. Rajtuk kívül szintén Jugo-
szláviának adták át az életfogytiglani szabadságvesztés-
re jogerõsen elítélt Szombathelyi Ferenc nyugállományú
vezérezredest is, akit ott halálra ítéltek és kivégeztek.

A többi ítélet kisebb része tíz év alatti, nagyobb része
tíz év feletti szabadságvesztést jelentett. Életfogytiglani
szabadságvesztésre ítélték Farkas Ferenc vezérezredest
(távollétében), Hellebronth Vilmos vezérõrnagyot és
Littomericzky Oszkár vezérkari ezredest, – valamint a
már említett Szombathelyi Ferencen kívül Porzezinsky
György vezérkari alezredest, Tarnay Béla vezérõrna-
gyot, Ternegg Kálmán vezérezredest, Vörös János ve-
zérezredest és Zsedényi Zoltán vezérõrnagyot.

Ezeknek az ítéleteknek az egy részét már nem a nép-
bíróságok hozták meg, hanem különbözõ katonai bíró-

ságok, illetve törvényszékek 1949 után, de a vádpontok
között szinte kivétel nélkül szerepeltek a második világ-
háború évei alatt elkövetett háborús és népellenes bûn-
cselekmények. Voltak olyanok, akiket más perekben
ítéltek el, mint pl. az ún. „köztársaság ellenes összees-
küvés” perében, Veress Lajost, András Sándort és
Berkó Istvánt. Kémkedéssel megvádolva késõbb Kuthy
Lászlót és Vörös Jánost ítélték el.

Hogy képet kaphassunk a katonai vezetõk elleni nép-
bíráskodás gyakorlatából, érdemes néhány konkrét ese-
tet is felidézni, azokat a korabeli forrásokkal illusztrálni.

Az elsõ népbíróság elé állított katonai vezetõk egyike,
vitéz Béldy Alajos vezérezredes 1944 õszén a Nemzetõr-
ség parancsnoka volt. A nyilas-hungarista hatalomátvé-
telt követõen a németek letartóztatták és csak 1944.
november 20-án helyezték szabadlábra. Ezt követõen
bujkált, majd 1945. január 19-én jelentkezett Debrecen-
ben az Ideiglenes Nemzeti Kormánynál szolgálattételre.
Mint egykori katonai attasé, aki több nyelven – így néme-
tül, angolul, franciául, olaszul és lengyelül – beszélt, szá-
mításba jött a majdani béketárgyalások katonai szakértõje-
ként. Sorsa azonban másként alakult. 1945. április 21-én
elõzetes letartóztatásba került, és a budapesti Népbíróság
1945. július 20-án kötél által végrehajtandó halálbüntetés-
re ítélte, az ítéletet teljes vagyonelkobzással és állásvesz-
téssel mint mellékbüntetéssel súlyosbítva. A kegyelmi ta-
náccsá átalakult bíróság nem ajánlotta kegyelemre Béldy
Alajost. A szociáldemokrata párt által delegált népbíró,
dr. Krebs Ernõ az álláspontját a következõképpen indokol-
ta: „…az államérdek azt kívánja, hogy az elsõ háborús bû-
nös a legsúlyosabb büntetéssel sújtassék. Különösen áll ez
a tétel azért, mert háborús bûnöseink úgy szólván kivétel
nélkül külföldön vannak. Azoknak részünkre való kiadása
akadályokba ütközne akkor, ha az elsõ felelõsségre vont
háborús bûnös a halálos ítélet után kegyelmet kapna.” A
Népbíróságok Országos Tanácsa 1945. július 26-án tár-
gyalta az ügyet, és az elsõ fokon hozott ítéletet megerõsí-
tette. Az 1945. július 30-i kegyelmi tanácskozás sem tar-
totta kegyelemre méltónak Béldy Alajost, jóllehet dr. Far-
kas Béla a maga „igen” szavazatát többek között így indo-
kolta: „…azért is ajánljuk kegyelemre, mert a bírói eljárás
során a büntetõjogi eljárási szabályok olyan súlyos meg-
sértésével állunk szemben (lásd a vezetõbíró elõterjeszté-
sében s az Országos Tanács tanácskozási jegyzõköny-
vében foglaltakat), mely a tényállás kellõ tisztázását, en-
nek megfelelõen az anyagi igazság felderítését is nagy fok-
ban gátolta, s az ilyen körülmények között hozott halálos
ítélet végrehajtása késõbb esetleg jóvátehetetlen.” Az ítéle-
tet végül az államfõi jogokat gyakorló Nemzeti Fõtanács
1945. augusztus 13-án kegyelembõl életfogytiglan tartó
kényszermunkára változtatta, míg mellékbüntetésül az
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elítéltet politikai jogai gyakorlásától tíz évre megfosztotta
és a tulajdonában álló két, egyharmadrésznyi házat elko-
bozta. Béldy Alajos a Kozma utcai ún. „Gyûjtõfogházban”
hunyt el 1946. december 22-én „gyomordaganat és elme-
zavar” következtében. A Magyar Köztársaság Legfelsõbb
Bírósága 1994. november 21-én az ellene emelt vádak alól
felmentette. Rendfokozatát posztumusz a Magyar Köztár-
saság elnöke visszaállította.

Werth Henriket, aki 1938. szeptember 29. és 1941.
szeptember 4. között a Honvéd Vezérkar fõnöke volt, a
budapesti Népbíróság 1948. május 22-én meghozott íté-
letével távollétében fõbüntetésül halálra, mellékbünte-
tésül vagyonelkobzásra, hivatalvesztésre és politikai jo-
gai gyakorlásának felfüggesztésére ítélte. A Népbíró-
ságok Országos Tanácsa 1948. július 26-án az elsõ fokú
ítéletet megerõsítette. Ennek ellenére a magyar hatósá-
gok nem kérték kiadatását a Szovjetuniótól. 

A Werth Henrik elítélésének alapjául is szolgáló népbí-
rósági rendelet, illetve népbírósági törvény vonatkozó pa-
ragrafusainak (Nbr. 11. § 1. pont 1. bekezdés, a 2. pont-
ban, a 4. pont 1. tételében és az 5. pont 3. tételében foglalt
bûncselekmények elkövetésével vádolták) többségét a
Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága mint alkot-
mányelleneseket az 1994. január 14-én kihirdetett
2/1994. (I.14.) AB számú határozatával megsemmisítette.

Végül nézzünk meg egy másik pert, amelynek vád-
lottja Stomm Marcel gróf, aki 1942. december 5. és
1943. május 15. között a III. hadtest parancsnoka volt.
A keleti hadszíntéren 1943. február 3-án esett a szovje-
tek fogságába. Súlyos fagyási sérülései következtében
térdtõl lefelé mind a két lábát amputálni kellett. A hadi-
fogságban a szovjet hatóságok igyekeztek rábírni egy
ún. „magyar légió” vezetésére, de legalább arra, hogy
adja a nevét annak szervezéséhez.

A különbözõ tárgyalások, viták okán, illetve ellenére
a légió nem jött létre. Stomm csak a nyilas-hungarista
hatalomátvétel után, a Vas Zoltán és Gerõ Ernõ által
megfogalmazott nyilatkozathoz „adta a nevét” tábor-
noktársával, az ugyancsak szovjet hadifogságban lévõ
dr. Deseõ László vezérõrnaggyal együtt, és szólította fel
a magyar honvédség tagjait a németekkel és a nyilasok-
kal történõ szembefordulásra.

Stomm Marcel 1951. május 16-ig volt szovjet hadi-
fogságban. Hazaszállítása után 1951. július 9-tõl elõze-
tes letartóztatásba került. A Budapesti Központi Katonai
Ügyészség 1951. augusztus 22-én vádiratot nyújtott be
ellene. Háborús bûncselekményekkel vádolták meg,
többek között azért, mert 1943 januárjában és februárjá-
ban „…nem az egyedüli helyes megoldást: a feltétlen
megadást választotta, hanem elrendelte a hadtest vissza-
vonulását”. A Budapesti Katonai Törvényszék az 1951.

október 11-i tárgyaláson „folytatólagosan elkövetett
háborús bûntettben” találta bûnösnek és ezért „kötél által
végrehajtandó halálra” mint fõbüntetésre, továbbá mel-
lékbüntetésül lefokozásra és vagyonelkobzásra ítélte. Az
Elnöki Tanács az ítéletet kegyelembõl életfogytiglan tar-
tó szabadságvesztésre változtatta 1952. április 9-én (ad-
dig Stomm Marcel a siralomházban volt), majd perújra-
felvétel után Stomm tizenkét évi börtönbüntetést kapott.
1954. augusztus 6-án szabadult a váci fegyházból. Az el-
lene hozott vádak alól 1990 elõtt felmentették, és 1993.
május 26-án posztumusz vezérezredessé nevezte ki a
Magyar Köztársaság államfõje.1968. április 25-én
Stomm Marcel úgy hunyt el Budapesten, hogy nyugel-
látásban soha nem részesült, szabadulása után benyújtott
kérvényeit mindig elutasították.

Peréhez érdekes adalékul szolgálhatnak az Államvé-
delmi Hatóság vezetõjének, Péter Gábor altábornagynak
a már kihirdetett ítélet után, 1951. november 21-én
Stomm Marcel vallomásához fûzött megjegyzései: „Eb-
bõl a feljegyzésbõl is kitûnik Stomm Marcel gazember-
sége. Elismeri, hogy saját elhatározásából jogtalanul egy
statáriumrendeletet adott ki. Elismeri, hogy Novák vezér-
ezredes a csetnikek felszámolásakor neki teljesen szabad
kezet adott. Elismeri, hogy rendészeti szempontból az
összes fegyveres erõk, melyek a városban tartózkodtak, a
parancsnoksága alá tartoztak. Elismeri, hogy a csetnik
harc összes áldozatainak száma körülbeül nyolcvan-ki-
lencven fõ volt, amelybõl tudomása szerint a polgári la-
kosságból csak két áldozat volt. Elismeri, hogy az igazol-
tatások során elõállított személyek közül az egyik rend-
õrtiszt öt fõt kiemelt és a Városháza elõtt, elrettentõ pél-
daként sajátkezûleg agyonlõtt.Végül elismeri, hogy Sza-
badkán kifejtett tevékenységéért kitünteték a Magyar Ér-
demrend Középkeresztjével. Mégis ha az ember
figyelmessen elolvassa ezt a jegyzõkönyvet, akkor lép-
ten-nyomon taláklkozik Stomm Marcell (sic!) aljas, csir-
kefogó gazemberségével. Mert ahelyett, hogy beismerné,
hogy az õ egyenes utasítására ennyi és ennyi embert vet-
tek õrizetbe és végeztek ki, köntörfalaz, szépítget és
csúszó-mászó-módra igyekszik a felelõsség alól kibújni.
Ezért külön akasztófát érdemel. Mégis, mielõtt felakaszt-
juk, arra vonatkozólag még egyszer ki kell hallgatni és
azokról a részekrõl, amelyeket elismer, élesebben és
konkrétabban felvenni tõle jegyzõkönyvet.”

A volt magyar katonai felsõ vezetés tagjai ellen lefoly-
tatott büntetõeljárási perek esetében a még élõ leszárma-
zottak által az 1980-as évek második felétõl benyújtott
jogorvoslati kérelmeknek a magyar bíróságok még a
rendszerváltoztatás elõtt szinte kivétel nélkül helyt adtak,
és az egykori katonai vezetõk ellen hozott ítéleteket hatá-
lyon kívül helyezték. Az utókor ítélt a múlt felett.
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