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Donáth Ferenc 1

BÖRTÖNLEVÉL

Kedvesem!               Vác,1958. szept. 3.

Megkaptam leveled2 , melyet már az ítélet3 ismeretében írtál. Nagyon-nagyon
köszönöm. Másfél évig én is szakadatlanul Veled voltam s a gyerekekkel gon-
dolatban4 . Ha valamikor visszagondolok erre az id re, mindig az értetek való
aggodalom, és a bánat, amit Neked okoztam teszi különösen gyötrelmessé ezeket
a hónapokat5 . Most is, bár sokkal jobb lelkiállapotban vagyok, a bizonytalanság
miatt, hogyan fogtok megélni, és milyen nehéz sors vár Rád teszi nappalomat, és
gyakran az éjszakát is gondterheltté. Nem tudom, hogy valaha is jóvátehetem-e
ezeket a nehéz id ket, amelyeket átéltél, s amelyek még Rád várnak. Én mindig

1 1913. szeptember 5-én született Jászárokszálláson, apja ügyvéd volt, 1930-ban érettségizett a
Jászberényi József Nádor Gimnáziumban. 1958 júniusában, a Nagy Imre-per másodrend
vádlottjaként 12 év börtönre ítélték. A d lt betükkel közölt eredeti levélhez fia, ifj. Donáth
Ferenc készített jegyzeteket.
2 „Külön tortúra volt a csoport számára a magánlevelezéssel zött titkosszolgálati játszma,
amely még a diplomáciában is némi zavart okozott.” (Baráth Magdolna, Sipos Levente: A
snagovi foglyok, Nagy Imre és társai Romániában iratok 2006. Bp. Napvilág Kiadó, Magyar
Országos Levéltár.) A magánlevelezést a Snagovba hurcoltak és magyarországi rokonaik között
nem tiltották meg, inkább a késleltetést és a cenzúrázást választották. 1957 áprilisától a kilenc
férfi letartóztatását követ en a levelezés teljesen leállt. Sem levél, sem sajtó 1958. június 15-i
ítélethozatalig a deportáltaknak, vagy a deportáltaktól, vagy a foglyoknak nem mehetett.
3 A szóban forgó ítélet, a Legfels bb Bíróság Népbírósági Tanácsa az 1958. június 15-én kelt
TB.NB. 003/1958/18. számú ítélete Donáth Ferenc II. r. terheltet a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésével elkövetett b ntett miatt 12 évi börtönre, a
büntet törvényben felsorolt egyes jogok gyakorlásától 10 évi eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra
ítélte a Nagy Imre és társai ügyében. Donáth Ferenc életében ez már a harmadik ítélet, amelyre
a levél utal.
4 1956. november 22. Kádár János írásos ígérvényével szemben a Jugoszláv Nagykövetséget
elhagyók között a Donáth-családot  (Donáth Lipótné, Donáth Ferencné Bozóky Éva, Donáth
Mátyás, Donáth László)  is fogságba veti a KGB, majd 24 órán belül deportálja – a többi
fogolytól elszigetelve ket – Snagovba, ahol december 19-én Donáth Ferencné harmadik fia
megszületik, és ahonnan 1957. április 12-én Donáth Ferencet letartóztatják a magyar belügy
képvisel i. A család romániai fogsága 1958 októberéig tart.
5 A vizsgálati id szak szubjektív összegzése jelzi, hogy a rabot a deportált család fenyegetettsége
viselte meg leginkább. A család deportációja – éppen úgy, mint az 1951-es perénél a család
internálása – a fogoly magatartásától, vallomásaitól tette függ vé a családtagok további sorsát.
13 évvel a háborús tapasztalatok után a család likvidálásának reális veszélye volt. A körözött és
illegálisan tevékenyked  Donáth Ferenc az édesanyján kívül elveszítette az országban maradt
családtagjait.
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szeretni foglak, s ragaszkodom Hozzád. Megnyugtattak, hogy nemsokára haza-
jöttök, s itthon mégis könnyebb lesz Neked is6 . Sanyi, akivel együtt vagyok,
vigasztal, s bíztat, hogy segítségedre lesznek7 . De nekem a múltból már elég sok

rossz tapasztalatom van8 . De csak már legyetek mihamarabb itthon. Nehezen
várom a napot, hogy viszontláthassalak. Évikém, Matyit illet en tégy úgy, ahogy
jónak látod. De úgy hallom, Matyin kívül az iskolakötelesek hazajönnek9 . Nem
lenne-e jobb neki is? Mégis, ha Számodra megnyugtatóbb, hogy Veled marad –
maradjon. Majd bepótolja a mulasztottakat10 . Egészséges vagy-e? Err l nem írsz.
Annyi mindent kell majd megbeszélnünk jöv  életetekr l11 . Ha visszaérkezel,
bizonyosan rövidesen meglátogathatsz, és közvetlenül megbeszélhetjük. Addig is
gondolkodjál, hogyan tartod el a gyerekeket és magadat. Nekem módom lesz
fordítani, s ha belejövök – talán valamivel hozzá tudok járulni a gyerekek
neveléséhez. De minderr l majd személyesen beszélünk, ha találkozunk. Pénzedet

6 A Politikai Bizottság 1958. augusztus 12-i ülésén Biszku Bélát és Fock Jen t bízták meg azzal,
hogy “az ellenforradalmi eseményekben részt vett elítéltek hozzátartozói és a romániai csoport
tagjaival” a testületnek tegyenek javaslatot. Augusztus 23-án javaslatot írt Szalma József,
valamint a II/8. osztály vezet je a hazatér k munka és lakásviszonyaira vonatkozóan.  Az
MSZMP Pártgazdasági és Ügykezelési Osztálya (vezet je Sándor József) augusztus 12-én  írt
javaslatában a deportáltak internálását javasolta: “a Nagy Imre- perben elítéltek hozzátartozói
számára lakást ne Budapesten, hanem vidéken biztosítsunk úgy, hogy letelepedési helyüket a
Minisztertanács illetékes szerve velük egyetértésben választaná ki.” (Baráth - Sipos  Bp. 2006.)

Az ítélet után negyed évvel a fogoly a feleségével a deportáltak hazaengedését közli. Nincs rá
közvetlen adat, de feltételezhetjük, hogy a belügy embereinek ( Biszku Béla belügyminiszter,
Korom Mihály, Szalma József) közlése állhat e várakozás hátterében. Miközben a család puszta
megmenekülése már tényként kezelt, addig a megélhetés mikéntjér l a rab teljes tanácstalansága
arra utal, hogy e vonatkozású döntésr l nem kívánták tájékoztatni.

 A „hazajöttök” kifejezés arra is utal, hogy nem csak Magyarországra engedik vissza a családot,
hanem azon belül otthonukba is visszaköltözhetnek. Bár a “megnyugtattak” kifejezés nem
nevesíti az alanyt, de a belügy képvisel ire utal, akik valószín leg szántszándékkal ilyen módon,
– a férj levele útján – kívánták a feleség bizalmát a hazaszállítás iránt felkelteni. A “megnyugtatás”
arra vonatkozott, hogy ellentétben az el z  „ülésszakkal”, amikor az apa börtönviselése alatt
a család is internálást szenvedett, és gyermekük álnéven állami gondozásba került, ez alkalommal
a deportálás a levél írását követ leg nem sokkal véget ér; nem lesz internálás, és a gyermekek
is családi körben maradnak.

Jelent s jogi tartalommal bírhat a „hazatérés” fogalma. A levél nem véletlenül hallgatott arról,
hogy honnan , - a deportálásból, vagy internálásból, - történik a hazatérés. Nemzetközi jogi
konzekvenciák miatt ez neuralgikus terület. Az 1949. évi Genfi Egyezmények a „védett
személyek” elhurcolását, fogva tartását a garantált jogok súlyos sérelmeként, mint háborús
illetve emberiségellenes b ntettként szabályozták a deportálást. Magyarország 1954-ben
ratifikálta az egyezményeket, és azt bels  joggá tette 1955. évi 32. törvényerej  rendelettel
még az els  Nagy Imre kormány idején. Azóta folyamatosan, máig hatályos jogszabály. Talán
annak hátterében is, hogy a deportálásból visszatér  családok nem kerültek kitelepítésre ez a
nemzetközi jogi védelem állhat. Feltehet leg semmiféle szovjet iniciatíva nem állt a kitelepítési
ötlet hátterében, csupán hazai funkcionáriusok bosszúszomja. Ennek kielégítése azonban tetézte
volna Kádár nehézségeit; nemzetközileg jelentett volna hátrányt a jugoszláv és nyugati államokkal
a kapcsolatok normalizálásában. Feltehet leg  állíthatta le ezt az ambíciót. Ahogy a Genfi
Egyezményekre való hivatkozás is hiányzik az 1956-ot követ  megtorlások jogi eljárásaiból,
és ennek alapján a korszak irodalmából, úgy ennek szempontként való mérlegelése is. A deportált
hozzátartozók kitelepítésének ötlete elhalt, és vonatkozó dokumentumok híján csak azt
állapíthatjuk meg, hogy olyan „fekete lyukról” van szó, mely jellemz  az akkori viszonyokra.
7 Haraszti Sándor ekkor már több mint 20 éve atyai barátja Donáth Ferencnek. A harmincas
évekt l társa volt a legális és illegális tevékenységben, az 1951-es Kádár és társai perben, majd
1954-es eljárásban, a Nagy Imrét támogatók, majd  vele szolidaritást vállalók közé tartozott.
Egy sorsot vállaltak, együtt voltak a Jugoszláv Nagykövetségen, Snagovban, és az ismétl d
letartóztatásban. Haraszti felesége, lánya, unokája szintén romániai deportált volt. Haraszti
1958. augusztus 29-i váci börtönlevele Tóth Pál Péter jegyzeteivel megjelent: Haraszti Sándor:
Befejezetlen számvetés, Budapest. 1986. Magvet .

8 A II világháború alatt itthon, üldözöttként szervezked  kommunistáknak a sztálinizmus idején
elszenvedett börtönkálváriájára utal a mondat. 1951-ben a Kádár-per másodrend  vádlottja
volt Donáth Ferenc. Ekkor Donáth Ferencné, Bozóky Éva magánzárkában volt internált,
szülei Bozóky Tasziló, és Weinrich  Margit  a kistarcsai táborban raboskodtak. Donáth Mátyás
újszülött fiukat álnéven állami gondozásba helyezték el oly módon, hogy Donáthné kiszabadulása
után magánnyomozása ellenére csak hónapokkal kés bb találta meg, követel zve és fenyeget zve
kaphatta vissza fiát a Lóczy úti nevel otthonból. A családtagok sorsának ecsetelésével érték el
a kihallgatók – amit veréssel nem sikerült,- hogy Donáth Ferenc bevallotta a koholmányokat.
A tárgyalást követ leg mégsem enyhült a családtagok helyzete, még évekig raboskodtak.
Részleteket lásd: Varga László: Kádár bírái el tt, Bp. 2001. Osiris - Bp. Föv. Levéltára
9 1958. augusztus 15-én tett javaslatot a BM II/8-as osztálya a Romániában tartózkodó iskolaköteles
gyermekek hazaszállítására. A Snagovba deportált iskoláskorúak augusztusi hazahozatalát az
anyák átmeneti ott tartása mellett tervezték a politikai kockázat csökkentése végett. Rajk
Lászlót – aki  Donáth Mátyáshoz hasonlóan  már apja 1949-es letartóztatásától kezdve anyja
kiszabadulásáig álnéven  állami gondozásban volt,  és emiatt számított a BM  az anya ellenkezésére
– rendkívüli módon a nagynénje Bukarestb l vihette haza. A 11 éves ifj. Jánosi Ferencet  és húgát,
valamint Vásárhelyi Júliát és Istvánt családtagjaik különválasztva vették magukhoz. Losonczy
Annát és Erd s Ágit rokonok vállalták. 1958. szeptember 23-án döntött az MSZMP PB a még
ott maradtak hazaszállításáról. Közöttük volt Donáthné, aki  fiait nem engedte el maga mell l,
pont az 1951-54-es tapasztalatok miatt. Hasonlóan cselekedett Szilágyi Józsefné is.  Vásárhelyi
Mária is anyjával maradt. Feltehet leg Donáthné ellenállása váltotta ki az államhatalmi szervek
képvisel inek azon taktikáját, hogy a családf  levelével ébresszenek bizalmat a hazautaztatás
iránt. T lük tudhatta az elítélt, hogy felesége nem engedte el maga mell l a fiait. Halustyik
Mihály BM alosztályvezet  szeptember 8-i jelentésében hat gyermek és özv. Donáth Lipótné
hazahozataláról és rokonoknál való elhelyezésér l ír. (Baráth - Sipos  Bp. 2006.) A Donáth-
fiúk végig anyjukkal maradtak.
10 Az, hogy Budapesten 1958 szén - már ismételten – járványos gyermekbénulás járvány volt,
nem került e mérlegelésnél említésre, pedig Donáth Ferenc a fiatalkori TBC-je miatt különös
mértékben méltányolta az egészséget. Feltehet leg a börtönbe nem jutottak el a hírek a
gyermekbénulási járványokról. A járvánnyal sújtott területre, Budapestre való költözés - mivel
ekkor még oltás nem állt rendelkezésre – fokozott kockázattal járt. Az izoláció, míg tartott a
romániai deportáció védte a gyerekeket, de járvány sújtotta területre visszatér knél az esend séget
fokozta.
11 Donáth Ferenc mind társadalmi presztízse, mind életkora miatt “családf ” volt. A nála tíz
évvel fiatalabb felesége számára e tekintélyt az ötvenes évtized két börtön “ülésszaka” sem
rengette meg. Ez egyrészt növelte Donáth Ferenc felel sségét és önvádolását, másrészt a
börtönben is igényelte - legalább a jelent s családi kérdésekben - ezek megvitatását, így a családi
kohézió fenntartását.
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gyermekek hazaszállítására. A Snagovba deportált iskoláskorúak augusztusi hazahozatalát az
anyák átmeneti ott tartása mellett tervezték a politikai kockázat csökkentése végett. Rajk
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– rendkívüli módon a nagynénje Bukarestb l vihette haza. A 11 éves ifj. Jánosi Ferencet  és húgát,
valamint Vásárhelyi Júliát és Istvánt családtagjaik különválasztva vették magukhoz. Losonczy
Annát és Erd s Ágit rokonok vállalták. 1958. szeptember 23-án döntött az MSZMP PB a még
ott maradtak hazaszállításáról. Közöttük volt Donáthné, aki  fiait nem engedte el maga mell l,
pont az 1951-54-es tapasztalatok miatt. Hasonlóan cselekedett Szilágyi Józsefné is.  Vásárhelyi
Mária is anyjával maradt. Feltehet leg Donáthné ellenállása váltotta ki az államhatalmi szervek
képvisel inek azon taktikáját, hogy a családf  levelével ébresszenek bizalmat a hazautaztatás
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10 Az, hogy Budapesten 1958 szén - már ismételten – járványos gyermekbénulás járvány volt,
nem került e mérlegelésnél említésre, pedig Donáth Ferenc a fiatalkori TBC-je miatt különös
mértékben méltányolta az egészséget. Feltehet leg a börtönbe nem jutottak el a hírek a
gyermekbénulási járványokról. A járvánnyal sújtott területre, Budapestre való költözés - mivel
ekkor még oltás nem állt rendelkezésre – fokozott kockázattal járt. Az izoláció, míg tartott a
romániai deportáció védte a gyerekeket, de járvány sújtotta területre visszatér knél az esend séget
fokozta.
11 Donáth Ferenc mind társadalmi presztízse, mind életkora miatt “családf ” volt. A nála tíz
évvel fiatalabb felesége számára e tekintélyt az ötvenes évtized két börtön “ülésszaka” sem
rengette meg. Ez egyrészt növelte Donáth Ferenc felel sségét és önvádolását, másrészt a
börtönben is igényelte - legalább a jelent s családi kérdésekben - ezek megvitatását, így a családi
kohézió fenntartását.
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visszakapod, s az els  id k nehézségein átsegít majd12 . A gyerekek képeit s két
leveledet is megkaptam. – Magamról: egészséges vagyok13 , s igyekszem annak
maradni. Minden gondolatom és érzésem Hozzátok f z, s remélem, hogy egyszer
még boldog napokat élünk. Nagyon sokszor csókollak a gyerekekkel együtt:
Feri

Matyikám, Téged külön is sok szeretettel ölellek, mivel Mami mondta, hogy jól
tanulsz és mindenben segítségére vagy Neki. Apád.

Nem csak az írójáról és címzettjér l tanúskodnak a politikai foglyok levelei, hanem
a fogvatartó hatalomról is. A börtönlevél jelzi a fogoly létét, azáltal jellemz  a politikai
fogoly életkilátására, hogy módot kap-e a levélírásra vagy sem. Donáth Ferenc az
1958. június 15-i ítéletig – s t a Nagy Imre-per befejezése után sem e levélig –
senkivel és semmiféle módon nem érintkezhetett a kihallgatóin kívül. A börtönlevél
életjel, mely oly körülmények között íródott, hogy magánlevél formába kellett rejteni
a közéleti vonatkozásokat is.14  Ez a m faji átfedés teszi lehet vé, hogy jellemezze a
korszakot, a regnáló hatalmat. A megtorlás nyomot hagyott mind a megtorlást
elszenved , mind a megtorló magánéletén, és ez a nyom jellemz  az akkori
társadalomra.15  Például a Rákosi-korszakra nem volt jellemz  a börtönlevél. „Haraszti
Sándor 1950. november 28-án történt letartóztatása után el ször 1954 januárjában
adott életjelet magáról”, írja Tóth Pál Péter. Donáth nemhogy 1951-es tárgyalása
után nem válthatott levelet családtagjaival, de csak évekkel kés bb, a kiszabadulása

el tt tehette meg. „Sztálin halála után nekem és azoknak a társaimnak, akikkel a
Conti utcában magánzárkában töltöttük ezt az id t, a börtönparancsnokság
bejuttatott egy írást, amelyben le volt írva, hogy Sztálin meghalt. Ez mutatja azt a
riadalmat, hogy mennyire érezhették, hogy itt egy másik korszak kezd dik. A
perünket ismételten végigcsinálták, és megállapították, hogy miféle koholmány16 .”
Haraszti Sándor 1954-es levelét elolvasás után azonnal vissza kellett adni a futárnak.
A börtönlevél léte is – a Sztálini id khöz képest – kedvez bb viszonyokra utal. A
büntet hatalom e téren történt változása azt sejteti, hogy Kádárnak szemben
Rákosival nem kellett készenlétben tartani egy áldozati csoportot a várható, újabb
koncepciók megvalósítására. Az elítélt nem vált egyszersmind elt ntté is, aki sem
levélben sem, személyesen hozzátartozóival kapcsolatba nem kerülhetett. Az ítélet
után megsz nt a magánzárka izolációja is, szemben a Kádár-per utáni eljárással,
amikor Donáth és minden elítélt szabadulásig magánzárkában maradt. A döntéshozó
nagyobb autonómiája nagyobb erkölcsi felel sséggel járt.  A megtorlásra vonatkozó,
Kádár Jánost terhel  felel sségnek a korábban véltnél nagyobb arányát támasztja
alá a legújabb szovjet levéltári kutatások.17  „…de Kádár lehet séget kapott arra,
hogy ne a halálos ítéletet szorgalmazza …S mert nem élt a lehet séggel, felel ssége
súlyosabb, mint korábban feltételeztük.” (Huszár Tibor u.o.)

A börtönlevél minden sorát áthatja a felel sség kérdése. A jóvátétel, a felel sség
vállalás a fogoly részér l a család létéért, és felesége bizalmának fenntartásáért
hangzik el. Az erkölcsi, bels  kényszerre, a szeretetre való hivatkozás, a közös moti-
váltság megnevezése a megbeszélésbe, a szóértésbe vetett töretlen bizalomról árul-
kodik. Hitte, hogy a feleségre zúduló börtönévek terhét nem személy szerint az 
politikai ambíciójának, hanem elvtársi ellenségeiknek a rovására számítja be hitvese.
De kimondatlanul, a sorok között „virágnyelven” azt is jelzi a fogoly, hogy börtönbéli
magatartásának és mérlegelésének alapvet  szempontja a családtagok kiszolgálta-
tottsága, melynek enyhítése a vallomásainak tételekor is, perbeli magatartásának
megválasztásakor vezérelte.

 Ez a felel sség els sorban a határon túlra hurcolt, és ott túszul tartott hozzátarto-
zók életének megmentése irányában a rab által reálisnak vélt magatartásban
fejez dött ki. Haraszti Sándor említett levelében is hasonlóan jelentkezik a felel sség
felfogás. Így fogalmaz: „Sokat gyötr dtem azon, hogy olyan nagy bánatot okoztam
Nektek, de az önvád és a szégyen terhét abban a biztos tudatban viselem, hogy
ezért megbocsájtotok nekem.” Ugyanakkor a sorok között áthatja e leveleket a per-
társakra vonatkozó felel sség, mely ellentétes irányú, mint a deportált családtagokért

12 1951-es letartóztatása miatt mind Donáth Ferenc, mind felesége kapott pénzbeli kártérítést,
amelyet 1956-os letartóztatásukat követ en t lük elkoboztak. Az 1958-as perében Donáthot
többek közt teljes vagyonelkobzásra ítélték, ezért a kárpótlása az  államé lett. Feleségét 1956-ot
követ leg sem ítélték el, ezért bíztatta e levél, hogy a rá es  részt az állam visszaadja.
13 Panaszairól, magas vérnyomásáról nem tesz említést. Kés bb, amikor már a börtönkórházban
volt, Donáth betegségér l felesége is értesült.
14 A „virágnyelven” való közlés a snagovi deportálásból Budapestre küldött üzenetek kapcsán
még néha megfejthet , de 50 év múltán általában nem. A virágnyelv használatának célja kett s
volt, egyrészt, hogy csak a családtag, vagy barát érthesse a cenzor pedig ne, másrészt a benne
közölt üzenet ne lehessen alapja további vádaknak, ne gyengítse a rabok esélyeit. Pl.: „Bár-
mennyire is figyelmesen lesznek elolvasva a levelek, azok tartalmazhatnak rejtjeleket, utasí-
tásokat bizonyos anyagok megsemmisítésére, elrejtésére stb. Annál is inkább, mert a csoport
tagjaiból többen börtönben voltak  az utóbbi években, és lehetséges, hogy meghatározott kódot
használnak bizonyos információk közlésére azokkal,  akikkel a rabság idején kapcsolatban
voltak. Ezért javasoljuk: Az összes levél legyen átadva az illetékes magyarországi szerveknek.
Ott majd újra olvassák és majd megteszik a szükséges intézkedéseket azért, hogy használni
tudják azokat az utasításokat, amelyek a levelekben furcsának t nnek.” Grigouriu, Mihail: I.m.
1. rész. Magyar Nemzet, 1998. május 9.).
15 Jellemz  a korszakra, hogy a magánlevél árulkodik társadalmi viszonyokról, pl. Tamáska
Mária Kádár Jánosné Kádár Jánoshoz 1958. október 31-én írt magánlevele, melyr l találóan
írja Huszár Tibor (Kádár: A hatalom évei 1956-1989; Corvina, 2006): „De e levél túlzásai
ellenére pontos látlelet egy életvitel ellehetetlenülésér l, a megtorlás politikájának lelket szikesít
következményeir l.”

16 Donáth Ferenc visszaemlékezése, 1956-os Intézet Oral History Archivum.
17 SZKP Elnöksége 1958. február 5-i ülés határozata. „Nagy  és társai tárgyalását halálos ítélet
(vagy kimondva a halálos ítéletet, de kegyelmet adva) nélkül kell befejezni” Huszár Tibor; Kádár
a hatalom évei 1956-1989, Corvina 2006.
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vállalt védelem, és állandó mérlegelési kényszert jelentett a terhelt számára a vizsgálat
során. Túl a szó szerint leírt saját magát hibáztató szavakon, Donáth Ferenc a
tragédiákért való felel sségre vonatkozó álláspontját ismerjük. Anyjával, feleségével
és gyermekeivel szembeni teljes felel sségének elismerése ugyanis nem negligálja
a snagovi fogságban korábban már megfogalmazott álláspontját.18  „Milyen másképp
lehetett volna, mennyire más irányt vehettek volna az események, ha nem öt nappal
október 23-a után, hanem 23-a el tt vagy éppen 23-án vagy 24-én történt volna ez
a gyökeres fordulat a párton belül. Kit terhel ezért a felel sség? Olyan kérdés ez,
amit els sorban tisztázni kell, hiszen az utána következ  események szinte
szükségszer en alakultak úgy, hogy mind Magyarország, mind a szocializmus
szempontjából tragikusnak nevezhet k.” A kérdésfelvetés utal Donáth Ferenc és
Losonczy Géza 1956. október 24-én fogalmazott, 25-én, és 26-án az MDP PB, majd
KV el tt képviselt lemondó levelére19 . A levél az országért viselt felel sségr l
szólt. „Népünk és a szocializmus nagy ügye iránti felel sségérzet azonban arra
kötelez bennünket, hogy szintén megmondjuk véleményünket azokról a szervezeti
intézkedésekr l, amelyeket a Központi Vezet ség legutóbbi ülése20  nélkülünk,
távollétünkben elhatározott.” Egyik – talán leghangsúlyosabb – bekezdése kizárólag
Nagy Imréhez szólt. „Annak érdekében, hogy a nyugalom és a rend, valamint a
néptömegek bizalma az állam- és pártvezetés iránt miel bb helyreálljon, elengedhe-
tetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a Minisztertanács elnöke részér l késedelem
nélkül nyilatkozat történjék: a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar
Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról a Szovjetunió kormányával,
a magyar–szovjet barátság és a szocialista országok közötti egyenjogúság alapján.”
A börtönlevél ok-okozati kapcsolatban is áll ezzel a lemondó levéllel. Ez vívta ki az
MDP-b l az MSZMP vezet ivé vált funkcionáriusok, és a szovjet döntéshozók
haragját. Az 1956. október 24-i levélben mindaz benne van, amit  Donáth Ferenc a
forradalom alatt képviselt, és amit a vádirat, majd ítélet az államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés koncepciójába rendezett. A levél tartalmának szóbeli képvi-
selete az MDP vezet  testületei el tt, ennek az álláspontnak a fenntartása november

4-e után ingerelte azokat az elvtársakat, akik e lemondó levél mögött zsarolási
szándékot feltételeztek, és benne a hatalom megragadását látták21 .

A börtönlevél „virágnyelve” ellenére sajátosan hiányos. A levélírók személyének
érdekl désük, aktivitásuk ismeretében indokolt hiányérzetünk jelzi, hogy még
kérdésként sem fogalmazódhatott meg a politikai eseményekre, a társadalom
alakulásának megismerésére vonatkozó kérdés, miközben ezeket az embereket az
ket leginkább érdekl  eseményekt l a börtönviszonyok elszigetelték. A kérdések

hiánya is azokhoz a „fekete lyukakhoz”22  tartozik, melyek nem csak a börtönlevelekre,
hanem a korszak döntéshozatalára is jellemz ek. Hallgatások némasága írható körül;
adathiányok, melyek jellemzik e korszak társadalmát. Például mennyire jellemz  a
felszabadulást követ  id szak hatalmi elitjére az a némaság, mellyel a Moszkvából
hazatér  kommunisták, megtagadva bizalmukat a honi illegális KMP- békepárti
elvtársaiktól, a sztálinizmus szovjetunióbeli tapasztalatáról nem beszéltek. A
„moszkovita” jelz  talán els sorban ebb l a magatartásukból fakadóan ragadt rájuk.
Szervilizmusuk megvédte ket a párton belüli tisztogatásoktól, de annál nagyobb
árat kellett fizetniük a pártvonalba való elvtelen betagozódást nem vállaló, erre
vonatkozó – ha csak jelentéktelen – jeleket mutató kommunistáknak. A korszakra e
hallgatás következtében és mértékében váltak jellemz vé a koncepciós perek,
melyeknek törvényszer  kés bbi leleplez dése végzetesen kiábrándulttá tette a
szocializmus vonatkozásában az embereket. Az sem véletlen, hogy nem mástól
származott a kifejezés, mint az üldözött honi kommunisták doajenjét l, Haraszti
Sándortól. Ahogy a „deszolidarizálás” kifejezés is a jugoszláv követségr l a szakítás
célzatával korábban távozó, majd a snagovi deportáláskor a sorsközösséget megta-
gadó moszkoviták jellemezésére született.

Másik példa a „kimondatlanság” jellemz  voltára az 1956-os szovjet-magyar
háborúhoz köt dik.  Miközben a Genfi Egyezmények 1949-t l háborús b nként, el
nem évül  jelleggel fenyegette a gy zteseket a polgári lakossággal, hadifoglyokkal,
sebesültekkel elkövetett kegyetlenségek miatt, és az els  Nagy Imre-kormány idején,
1954-ben ratifikálta Magyarország e szerz dést. Két évvel kés bb, 1956 novembe-
rében, amikor volt sebesült, hadifogoly és polgári lakosság elleni retorzió, senki se-
hol nem említi néven normaként a harcok által aktuálissá vált Genfi Egyezményeket.
A hidegháborús korszakot a nagyhatalmak helyi forróháborús magatartása kísérte,
akár Algériában, akár Koreában, akár Szuezben, akár Magyarországon. A világ-
politikát formálóknak nem igen volt mit egymás szemére hányni a Genfi Egyezmények
mértéke vonatkozásában. Ahhoz, hogy létrejöjjön a Nemzetközi Törvényszék
statútuma, vagy a Nemzetközi Bíróság Római statútuma még évtizedeket kellett

18 Márciusi Fronttól Monorig  Tanulmányok, vázlatok, emlékezések. 1992. Bp. MTA
Közgazdaságtudományi Intézet-Századvég Kiadó, Az izoláltság ideje alatt Donáth Ferenc is
írásba foglalta a még friss forradalmi napokra vonatkozó emlékeit, ahogy Nagy Imre is ezt tette
19 A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezet  testületeinek jegyz könyvei. Bp. Napvilág
kiadó.  Közli még: Ötvenhat októbere és a hatalom, Bp. Napvilág Kiadó továbbá a Márciusi
Fronttól Monorig 1991. Közgazdaságtudományi Intézet.
20 1956. október 24-én reggel a rádióból szerzett értesülések alapján ( Hegedüs András
miniszterelnökb l  miniszterelnök-helyettes lett, helyette Nagy Imre a miniszterelnök, az
MDP KV egyik titkára Donáth Ferenc, a PB póttagja Losonczy Géza) tisztán látható volt, hogy
a KV, a PB összetételében aránytalan többségben maradtak a sztálinista hatalom gyakorlói, akik
a rádiónyilatkozatig már a szovjet fegyveres beavatkozást meg is kérték, meg is kapták.

21 ítélet:lásd 2. lábjegyzet
22 Lásd 5. lábjegyzet
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várni. A nemzetközi jogfejl dés irányát megszabta és megalapozta a Genfi
Egyezmény, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc minden dokumentumából
hiányzik. Mégsem gondolhatja senki, hogy az 1955. évi 32. törvényerej  rendeletet
ne ismerték volna a hivatásos bírák, és ne hatott volna rájuk fékez leg, amikor
ítéleteikkel éppen áthágni szándékoztak.

A két példával azt kívánom alátámasztani, hogy az e korszak feltárásával foglal-
kozóknak legalább akkora súllyal kéne foglalkoznia a bizonyíthatóan elvárt, de hi-
ányzó dokumentum hiányával, mint a polcról levehet  dokumentumokkal. A „fekete-
lyukak”-nak nem csak számbavétele lenne hiánypótlóan fontos, hanem ezek
bevonása az események értékelésébe segítheti a valóságh  társadalomábrázolást
is.

A társadalmi- és börtönviszonyok, a „börtönb l börtönbe” kerül  politikusok h
ábrázolásához a börtönlevelekben a sorok között lév  közlések, a fel nem tett
kérdések, az el nem mondottak felismerése is szükséges lehet ahhoz, hogy a XX.
század nagy szenvedéseit ne csak megismerjük, de levonhassuk azokat a
következtetéseket, amelyek visszatarthatnak megismétléseikt l.

A JÁSZBERÉNYI ZIRZEN JANKA ÁLLAMI
TANÍTÓKÉPZ BEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI

TÁRGYALÁSOK DOKUMENTUMAIBÓL 1

Jegyz könyv

Készült a Zirzen Janka Állami Tanítóképz  1957. április 29-én megtartott fegyelmi
tárgyú értekezletén.

Jelen Vannak: Beszteri Mihály, a Városi Tanács elnökhelyettese, országgy lési
képvisel , Várszegi Márton, a Megyei Tanács M vel désügyi Osztályának közép-
iskolai el adója, Andrási Béla igazgató, valamint a tanártestület valamennyi tagja.

Andrási Béla üdvözli a megjelenteket és az értekezletet megnyitja.
xxx

B. E. IV. a. osztályos tanuló fegyelmi ügyének tárgyalására kerül sor el ször.
Az igazgató ismerteti B. E. ellenforradalmi események alatt írt naplóját, amelyet a

B. M. Politikai Osztály küldött meg az intézetnek, és amelyet a házkutatás alkalmával
találtak B. E. diákotthoni fiókjában.

xxx
Kiss József osztályf nök jellemzése B. E-r l:
„1. / Édesapja Nagykör ben kovácsmester volt, 1945. május 9-én súlyos

betegségben meghalt, s így a nagylétszámú család magára maradt. Még egy súlyos
csapás érte a családot, a legid sebb fiú 1945-ben elesett a fronton. A felszabadulás
után két hold földet kaptak. Édesanyja 1946-ban belépett a pártba. 1950 óta a család
belépett a termel szövetkezetbe, édesanyjuk azóta is ott dolgozik. Id sebbik bátyja
/:B. F.:/ Dunapentelén téglagyári munkás, MSZMP-tag. Egyik n vére a váci
pamutfonó gyár sztahanovistája, MSZMP-tag, másik n vére egy dolgozó paraszt
felesége.

2./ Iskolai tanulmányi adatok: 1953 óta tanul a tanítóképz ben, általában jó rend ,
néhány esetben jeles rend  volt, lelkiismeretesen, egyenletesen tanul.

xxx
3./Magatartása, közösségi munkája. Eddig minden esztend ben példás magatar-

tású diák volt, soha semmiféle fegyelmi büntetésben nem részesült. Egyenletes
szorgalmával, komoly, megfontolt magatartásával jó hatással volt osztálytársaira.
Éppen ezért a tanév elején az osztály DISZ-alapszervezetének titkárává választotta.

1 Részletek az 1957. április 17-29 között megtartott fegyelmi tárgyalások – az eredeti jegyz -
könyveket a Magyar Országos Levéltár rzi - egyikének jegyz könyvéb l. A kihagyásokat
xxx-al jelöltük. A fegyelmi eljárás B.E-n kívül további 4 fiú és 2 lánytanlót érintett. Neveik
helyett monogramjaikat közöljük - szerk.
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csapás érte a családot, a legid sebb fiú 1945-ben elesett a fronton. A felszabadulás
után két hold földet kaptak. Édesanyja 1946-ban belépett a pártba. 1950 óta a család
belépett a termel szövetkezetbe, édesanyjuk azóta is ott dolgozik. Id sebbik bátyja
/:B. F.:/ Dunapentelén téglagyári munkás, MSZMP-tag. Egyik n vére a váci
pamutfonó gyár sztahanovistája, MSZMP-tag, másik n vére egy dolgozó paraszt
felesége.

2./ Iskolai tanulmányi adatok: 1953 óta tanul a tanítóképz ben, általában jó rend ,
néhány esetben jeles rend  volt, lelkiismeretesen, egyenletesen tanul.

xxx
3./Magatartása, közösségi munkája. Eddig minden esztend ben példás magatar-

tású diák volt, soha semmiféle fegyelmi büntetésben nem részesült. Egyenletes
szorgalmával, komoly, megfontolt magatartásával jó hatással volt osztálytársaira.
Éppen ezért a tanév elején az osztály DISZ-alapszervezetének titkárává választotta.

1 Részletek az 1957. április 17-29 között megtartott fegyelmi tárgyalások – az eredeti jegyz -
könyveket a Magyar Országos Levéltár rzi - egyikének jegyz könyvéb l. A kihagyásokat
xxx-al jelöltük. A fegyelmi eljárás B.E-n kívül további 4 fiú és 2 lánytanlót érintett. Neveik
helyett monogramjaikat közöljük - szerk.




