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Nem1 volt olyan, büntetés-végre-
hajtási intézet cellájában őrzött, 
jogerős bírósági ítélettel elma-
rasztalt ember, aki a szocializmus 
világában – függetlenül a szabad-
ságvesztés büntetésének mérté-
kétől – ne várta volna a soron 
következő, nem a hitélethez 
köthető ünnepnapot. Április 4-e – 
netán annak valamelyik jelesebb, 
ötödik, tizedik stb. évfordulója –, 
május 1-je, augusztus 20-a vagy 
november 7-e, avagy kerek, ötven- 
vagy százesztendős nemzeti 
ünnep (mint 1848. március 15-e 
centenáriuma) közeledtével min- 
denki abban bízott, hogy a 
mindenkori politikai vezetés 
kegyelmet gyakorol, és számára 
is megnyílhat a börtönrezsimhez 
képest szabadabb világba való 
visszatérés lehetősége.

1 E sorok szerzőjét 1989 tavaszán nevezte ki a kormány a Történész Tényfeltáró Albizottság elnökének. Munkatársaimmal és a 

jogász albizottság tagjaival arra kaptunk megbízást, hogy tárjuk fel az 1945-1963 közötti törvénysértő büntetőperek hátterét. Olyan 

szakanyagokat készítsünk a törvényhozás számára, amelyek alapján semmissé nyilváníthatja a korábbi évtizedek százezreket sújtó 

ítéleteit. Munkánkat az iratőrzők mellett azok is támogatták, akiknek erről az időszakról iratmásolatok álltak rendelkezésükre. Közéjük 

tartozott új munkahelyem, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, dr. Szilbereky Jenő is. 1962-től az igazságügyminiszter első helyettese, majd 

államtitkár volt. 1963-ban ő felügyelte a tárcánál a közkegyelem lebonyolítását, másolatait nyugállományba vonulásakor átadta. Az 

ő segítségével nyertem bebocsátást a helybéli titkos ügykezelésbe, valamint korábbi munkahelye, a Legfőbb Ügyészség irattárába is. 

A közölt dokumentumok innen származnak.
2 M. E. = miniszterelnöki
3 Az ideiglenes nemzeti kormány 285/1945. M. E. sz. rendelete a volt tanácsköztársaság alatti magatartás és az azóta baloldali 

(kommunista, szociáldemokrata, antifasiszta) meggyőződés és tevékenység miatt elítéltek, illetve hátránnyal sújtottak rehabilitálásáról. 

(Elfogadva: 1945. 02. 15.). Magyar Közlöny, 1945. 02. 27. 1–2. 
4 Zinner Tibor: Büntetőjog és hatalom. Múltunk, 1998/2, [183–205.] 184. 6. jegyzet.
5 Az 1948. év hatályos jogszabályai I–II. (k.). Budapest, Grill, 1949, 941–951.
6 Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye (Trhgy.) 1950. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (KJK), 1951, 51–53.
7 Trhgy. 1953. Budapest, KJK, 1954, 14–15.

A KEGYELMEZÉSI POLITIKA ÉS 
STÁCIÓI 

Az 1944 szeptemberét követő 
időszakban, a hadműveletek 
nyomán, külső erőhatalmi 
tényezők közreműködésével 
létrejött Ideiglenes Nemzeti 
Kormány 1945. február 15-én 
elfogadott 285/1945. M. E.2 
számú rendelete „a volt tanács-
köztársaság alatti magatartás és 
az azóta baloldali (kommunista, 
szociáldemokrata, antifasiszta) 
meggyőződés és tevékenység 
miatt elítéltek, illetve hátrány-
nyal sújtottak rehabilitálásáról”3 
volt az egyetlen az 1945 és 1970 
közötti negyedszázad kegyelmi 
intézkedései közül, amely nem 
függött össze az újonnan létreho-
zott politikai berendezkedés jogi, 
politikai és erkölcsi hátrányokat 
okozó, társadalmi rétegeket 

meghurcoló büntetőpolitiká-
jával.4 Az ’56 őszén történtekig 
eltelt időszakban a kegyelmi 
intézkedések 1948. január 29-én 
és február 1-jén „az 1948. évi 
VI. törvénycikk (te.) a Magyar 
Köztársaság megalapításának és 
az 1848–49. évi szabadságharc 
és forradalom emlékére enge-
délyezendő közkegyelemről” 
(és a végrehajtási utasításokról) 
alkotott jogszabályokkal kezdőd-
tek.5 Folytatódott 1950. március 
25-én, amikor ismertté vált az 
„1950. évi 9. sz. törvényerejű 
rendelet (tvr.) a felszabadulás 
ötödik évfordulója alkalmából 
közkegyelem gyakorlása tárgyá-
ban”.6 Az „1953. évi 11. sz. tvr. 
közkegyelem gyakorlásáról” a 
korábbi esztendőkben folyta-
tott büntetőpolitika következ-
ménye lett 1953. július 26-án.7 
Még két esztendő sem telt el, 

Zinner Tibor

Munkások és parasztok: 
bent és fent, 1956–19631

Adalékok a kegyelmi intézkedésekhez



9

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Műhely

amikor nyilvánosságot kapott 
1955. április 3-án „az Elnöki 
Tanács 1955. évi 8. sz. határozata 
hazánk felszabadulásának tizedik 
évfordulója alkalmából kegyelem 
gyakorlásáról”.8 Ezek mellett – 
eltekintve a büntetőbíróságok 
törvényességi óvások, perújítások 
során kihirdetett, gyakorta újabb 
törvénysértéseket is tartalmazó 
felmentő ítéleteitől – folyama-
tosan létezett az egyéni kegyelem 
gyakorlásának lehetősége is: 
egyfelől eljárási, másfelől végre-
hajtási kegyelem formájában. 

ELŐZMÉNYEK – ADATOK 

1945 utolsó negyedének 
kezdetére a letartóztatott, politikai 
és háborús bűntettek elköve-
tésével gyanúsítottak száma 
közelített a harmincezerhez (29 
878 őrizetes). Közülük bűncse-
lekmény hiányában szabadult 
7 850 fő (19,5%), azaz minden 
ötödik embert ártatlanul fogtak 
el. A népügyészségeknek minden 
hetedik letartóztatottat adták át, 
minden másodikat internálták. 
A korabéli statisztika szóhasz-
nálata szerint 17 587 nyilaske-
resztes, 3 352 imrédysta, 4 732 
háborús bűntett elkövetésével 
gyanúsított veszítette el szabad-
ságát. 1946 áprilisában csak a 
budapesti titkosrendőrség által 
letartóztatottak száma megkö-
zelítette a 38 ezret. Az 1945. évi 
VII. tc. által törvényerőre emelt 
négy miniszterelnöki rendelet 
alapján a háborús és népellenes 
bűntettek elkövetőit a 24 működő 
népbíróság elé állították. Amikor 
végül Szegeden az első-, valamint 
a Népbíróságok Országos 
Tanácsánál a másodfokú népbí-
ráskodás 1950. április 1-jén 

8 Uo. 96–97.
9 Zinner Tibor – Balogh Margit – Habuda Miklós – Markó György – Svéd László – Szakács Sándor – Szomszéd Imre: Törvénytelen 

szocializmus. A (Németh-kormány által kinevezett Történész) Tényfeltáró Bizottság jelentése (Szerk. Révai Valéria.). Budapest, Zrínyi – Új 

Magyarország, 1991, 196.
10 Uo. 197.

lezárult, a megyei bíróságok, 
illetve a Legfelsőbb Bíróság vették 
át ezeknek a büntetőeljárásoknak 
lefolytatását. A statisztikai adatok 
szerint 90 551 személyt állítottak 
a népügyészségek elé, közülük 
87 417 büntetőügye 1950. április 
1-jéig lezárult. Azokon kívül, 
akiket megvádoltak, a többiekkel 
szemben különbözőképpen 
megszüntették a büntetőeljárá-
sokat. Minden második gyanú-
sítottat – 42 066 személyt – vád 
alá helyeztek, azonban úgy, hogy 
23 939 főnél pótnyomozásra 
volt szükség, ezután határoztak 
sorsukról. A népbíróságok elé 
végül 59 429 személyt állítottak, 
akik közül 27 999, a népügyészsé-
geknek átadott személyek közel 
harmada elmarasztaló ítéletet 
kapott. Az elmarasztaltak 53,5%-a 
munkás vagy (25 holdnál kisebb 
területen gazdálkodó vagy föld-
nélküli) paraszt volt. A demokra-
tikus államrend és a köztársaság 
védelmére alkotott „hóhértör-
vény”, az 1946. évi VII. tc. alapján 
1950 elejéig 5861 személy ítéltek 
el, de 1956 őszéig közel 38 ezerrel 
nőtt a politikai elítéltek száma, és 
(noha a katonai bíróságok adatai 
hiányosak) tíz esztendő alatt 42 
679 személyt ítéltek el. Közel 
kétharmaduk (64,19%), míg a 
gazdasági jellegű cselekmények 
miatt meghurcoltak 59,81%-a 
munkás vagy paraszt volt. A 
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 
II. kongresszusával összefüggő 
„jogpolitika” azt eredményezte, 
hogy az 1950-es 5 268-ról 1951-re 
12 245-re nőtt a büntetés-végre-
hajtási intézetek celláiba zárt vagy 
külső munkahelyekre vezényelt 
„tőkések, kulákok” száma. Amíg 
a „dolgozó paraszt” kategóriánál 
a növekedés 95,8%-os, addig 

a „tőkések, kulákok” esetében 
132,4%-os volt. 

Az 1950 áprilisától 1956 októ-
beréig eltelt 78 hónapból az „új 
szakasz” alig 21 hónapot jelentett. 
A Rákosi Mátyás és Gerő Ernő 
nevével fémjelzett vezetés 57 
hónapja során naponta 578 
személyt sújtottak különböző 
mértékű ítéletekkel. Ebben az 
időszakban „a büntető igazság-
szolgáltatás középpontjába az 
államhatalmi és államigazgatási 
szervek igazgatási és termelési 
feladatainak büntetőeszkö-
zökkel való megvalósítása került. 
Visszaesett a nyomozási munka 
színvonala, az alaptalan büntető-
eljárások és bírói ítéletek az állam-
polgárok olyan széles tömegét 
érintették, amely a dolgozók 
körében növelte a bizalmatlan-
ságot az állammal szemben.”9 
Az „új szakasz” idején naponta 
302 személyt marasztaltak el 
eltérő mértékű ítéletekkel. Ez idő 
tájt a büntetőpolitika csak arra 
szorítkozhatott, hogy próbált a 
helyzeten (már amennyire módja 
volt rá) enyhíteni. Az új irányel-
veket 1954. május 12-én fogadta 
el az MDP Politikai Bizottsága 
(PB). Középpontjába „a társa-
dalmi tulajdon határozottabb 
védelmét, a termelés zavartalan-
ságának és [a] szabad piac forgal-
mának biztosítását, a dolgozók 
ellátásáról való gondoskodást 
és az állampolgárok alkotmá-
nyos jogainak védelmét” helyez-
ték.10 A Rákosi–Gerő tandem és 
számos kiszolgálója azonban 
éles támadást intézett már Nagy 
Imre bukása előtt a fegyveres 
testületek ítélkezésében megnyil-
vánuló „liberalizmus” ellen. A 
katasztrófapolitika visszatérését 
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jelezte dr. Molnár Erik, régi-új 
igazságügyi tárcavezető 1955. 
márciusi beszéde, aki az 
országos igazságügyi appará-
tusi értekezleten leszögezte, 
hogy „a bíró köteles ítéleteivel a 
kizsákmányolók ellen és az épülő 
szocializmusért harcolni”.11 

1949. január 1. és 1956. október 
1. között 709 273 személyt 
marasztaltak el, döntő többsé-
güket gazdasági bűncselekmé-
nyek elkövetésével gyanúsítva, 
majd vádolva. Az igazságügyi 
terrort érzékelteti, hogy 1953. 
április 1-jén 41 639 közül 36 743 
személyt katonai vagy polgári 
elítéltként, a többit internált-
ként őrizték. Június 1-jén 2 
320 katonai és 31 811 polgári 
elmarasztalt volt, pár héttel 
később 7 093 politikai és 24 
498 köztörvényes elítélt adata 
ismert. Az internáltak közül 574 
már 1946–1949 között elvesz-
tette szabadságát, míg 4  462 
személyt 1950-től, akkor, a honi 

11 Uo. 248–253.
12 Zinner Tibor: 20. századi politikai perek. A magyarországi eljárások vázlata, 1944/1945–1992. Budapest, Rejtjel, 1999, 13–41.

„táborvilág” kiteljesedésekor 
1 218-at internáltak. 

Történt mindez Andrej 
Januarjevics Visinszkijt, a 
Szovjetunió 1935–1940 közötti 
főügyészét követve, aki szerint 
„minden bírósági ügy az osztály-
harc egyik epizódja”. Az erőszak-
szervekre, mindenekelőtt az 
Államvédelmi Hatóságra (ÁVH), 
és az igazságszolgáltatásban 
dicstelen szerepet vállalt ügyé-
szekre, valamint ülnökökkel 
ítélkező büntető- és hadbírósági 
tanácsokra alapozott rendszer 
minden második–harmadik 
családot valamiképp meghurcolt, 
megnyomorított. A közismert, 
különböző pártállású politiku-
sokkal vagy pártonkívüliekkel, 
hívő emberekkel és egyházi veze-
tőikkel szemben indított bünte-
tőeljárások, valamint a politikai 
jellegű tömeges eljárások, 
amelyek egyszerű emberek 
százezreit érintették, elválaszt-
hatatlanok a Szovjetunióban 
megvalósított és ezért Rákosi 
és köre által Magyarországon is 
érvényesített gyakorlattól.12 Az 
elítéltek egy százalékát sem érte 
el a munkáspártok ismertebb 
tagjainak száma. 

Az MDP PB 1955. november 3-án 
hozott újabb határozata az őrize-
tesek létszámának alakulásával 
is foglalkozott. Mutatja, hogy a 
„bal-jobb, bal-jobb” időszakából 
visszatért a „bal”, szeptember 
1-jén 35 783 – 7 638 politikai és 
28 145 köztörvényes vádakkal – 
elmarasztalt töltötte büntetését, 
mellettük félbeszakítással vagy 
halasztással „börtönbehívóra” 
várt 12 307 jogerősen elítélt, és 
a folyamatban lévő büntetőpe-
rekről szerzett ismeretek alapján 
további kb. 12 ezer szabadság-
vesztést kimondó elmarasztalás. 

December 31-ig kb. 5 500 személy 
szabadulása volt várható. Ha lett 
volna hely – de nem volt, mert a 
börtönök és rabmunkahelyek 21 
865 személyt tudtak befogadni 
–, akkor 1955/1956 fordulóján 
54 és félezer elítélt töltötte volna 
meg a büntetés-végrehajtási 
intézetek celláit. A dr. Pőcze Tibor 
belügyminiszter-helyettes által 
szeptember 10-én jóváhagyott 
jelentés nem tagadhatta, hogy 
„a börtönökben lévők száma 
meghaladja Magyarországon 
bármikor a börtönökben lévők 
számát”. Egy későbbi, 35 051 
személyre vonatkozó adat 
szerint kétkezi munkás (munkás, 
mezőgazdasági munkás, terme-
lőszövetkezeti tag, kis- és közép-
paraszt) volt 85,7%, azaz tíz 
büntetését töltő személyből 
majdnem kilenc. November 
1-jén már 37 ezer elítélt volt 
őrizetben. A következmények 
részben ismertek: november 
20. és december 15. között 15 
ezer elítélt büntetőügyét felül-
vizsgálták, feltételesen minden 
másodikat szabadlábra lehetett 
volna helyezni, ez azonban 
végül 4 315, 1956. február 15-ig 
11 139 felülvizsgált büntető-
ügyből pedig 7  432 személyt 
érintett, miközben március 1-ig 
be kellett volna fejezni a tényfel-
táró munkát. A kegyelmi előter-
jesztések határideje 1956. május 
15-e lett, de a párthatározat az 
osztálypolitika jegyében leszö-
gezte, hogy „minden kedvez-
ményből ki kell zárni az osztály-
idegen és visszaeső elemeket”.

Andrej Januarjevics Visinszkij, a 
Szovjetunió hírhedt főügyésze. A 
kommunista „igazságszolgálta-
tás” mindenütt az ő narratíváját 
követte: „minden bírósági ügy az 
osztályharc egyik epizódja.” Fotó: 
Grigorij Mikhajlovitsj Vajl / RIA 
Novosti archive
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Elítéltek és előzetes letartóztatásban lévők létszámának 
alakulása 1941–1955 között

1941 10475 1950 18359

1942 13507 1951 21214

1943 13597 1952 35039

1944 12720 1953 34368

1945 8247 1954 23276

1946 10682 1955. július 32923

1947 12641 1955. augusztus 34108

1948 12722 1955. szeptember 35108

1949 15802 1955. november 1. 37000

1955. július 1-jén börtönökben volt elítéltek büntetés-időtartama szerinti 
megoszlása személyben és százalékban

1 éven aluli 9215 31,5%

1–3 évig tartó 6287 21,5%

3–5 évig tartó 4503 15,4%

5–10 évig tartó 4445 15,2%

10 évtől életfogytig tartó 3363 11,5%

A BÖRTÖNÖKBEN ÉS BÜNTE-
TÉS-VÉGREHAJTÁSI MUNKA-
HELYEKEN FOGVATARTOTT 
SZEMÉLYEK

A budapesti pártaktíván, 
1956. május 18-án elmondott 
magyarországi „hattyúdala” 
tervezetébe Rákosi beleírta, 
hogy 1955 novemberében is 
volt „amnesztia”, és több mint 
tízezer ember szabadult. Az 
MDP Központi Vezetősége (KV) 
Adminisztratív Osztályának 1956. 
július 7-i feljegyzése már azt is 
tartalmazta, hogy az előző év 

november elején hozott pártha-
tározat alapján „felülvizsgálták 
a börtönre ítéltek egyes kate-
góriáit, s a felülvizsgálat során 
mintegy 22 ezer ember mentesült 
a kiszabott büntetés végrehaj-
tása alól”. Melyik szám felel meg 
a tényeknek?

Az 1955. november 1-jén 
raboskodó 37 ezer mellé 7  933 
újabb elítéltet fogadtak be 
december 1-jétől, és 1956. április 
1-én „börtönbehívóra” várt 6 272 
jogerősen elmarasztalt személy. 
Ezzel a kb. 51 ezres létszámmal 

szemben 16 133 büntetését töltő 
személy ügyét vizsgálták felül, 
közülük ugyan 8  914 szabadult, 
de ebből feltételesen 8  564, míg 
kegyelmi előterjesztés révén 
368. A 12 807 jogerős, de meg 
nem kezdett börtönbüntetésből 
1 409 személynél (11%) rendelték 
el a végrehajtást, míg a további 
11 398-nál (89%) eltérő előter-
jesztések készültek: a büntetés 
kegyelemből elengedésére, 
illetve pénzbüntetésre, felfüg-
gesztett börtönbüntetésre, vagy 
javító-nevelő munkára való átvál-
toztatásra. A kegyelem ekképp 
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20  312 személyt érintett.13 A 
perújítási tárgyalásokon felmen-
tettek mellett – miként arról az 
MDP PB 1956. május 22-én hatá-
rozott –, elhagyva a perújítást, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
(NET) kapta feladatként azt, 
hogy további ötven, „jobboldali” 
szociáldemokratáról határozzon 
– a vonatkozó kegyelmi előter-
jesztést elfogadva – 1956. szep-
tember 1-jén.14

Dr. Non György legfőbb ügyésszel 
egyetértve Piros László belügy-
miniszter javaslatot készített 
1956. május 23-án az MDP PB 
másnapi ülésére. Ebben papírra 
vetette, hogy a már felülvizs-
gált, ekképp le is zárt bünte-
tőügyeken túl az 1945 eleje és 
1955. január 1. között politikai 
okokból egyéni vagy csoportos 
büntetőeljárásokban törvény-
sértő módon elmarasztaltak 
esetében is szükséges a felül-
vizsgálat. Közülük sokan a bünte-
tés-végrehajtás rendszerében 
szabadságvesztés büntetésük 
jelentős részét már letöltötték, 
a termelőmunkában dolgoznak, 
csökkent a társadalmi veszélyes-
ségük. Azok szabadulhatnának, 
akiknek további fogva tartása 
már nem indokolt. Az 1955 előtti 
kegyelmi intézkedések a politikai 
elítéltekre nem vonatkoztak, 
az 1955-ös pedig csak néhány 
kategóriájukra. Tájékoztatott 
arról, hogy ezek felülvizsgálatát 
háromtagú bizottságok végzik, 
a Legfőbb Ügyészség, valamint 
a belügyi s az igazságügyi tárca 

13 Zinner et. al. i. m. 1991, 277–281.
14 Uo. 292–293.
15 IL/b. A belügyminiszter és a legfőbb ügyész javaslata az MDP PB 1956. május 24-i ülésére a még letartóztatásban lévőkre vonatkozó eljárásról, 

1956. május 23. Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) OL (Országos Levéltár) M-KS 276. f. 53. csoport (cs.) 288. őrzési egység (ő. e.) 26–27.
16 Jegyzőkönyv a Legfőbb Ügyészségen, a politikai elítéltek felülvizsgálatára alakult bizottság üléséről (1956. 06. 15.) Legfőbb Ügyészség 

Büntetőügyek Irodája, 004283/1956.
17 Jelentés a politikai elítéltek 1956. július 31. után tartott felülvizsgálatáról a megyei börtönökben és a rabmunkahelyeken (1956. 09. 03.). Uo.
18 A Szénbányászati Minisztérium minisztere első helyettesének, Kocsis Lajosnak levele dr. Non György legfőbb ügyészhez a csolnoki bányaüzemet 

érintő rabfelszabadításokról (1956. 09. 11.). Legfőbb Ügyészség Büntetőügyek Irodája, 004273/1956.
19 Jegyzőkönyv a Legfőbb Ügyészségen…, 1956.

által delegált személyekből. 
Meghallgatnak egyes elítélteket, 
tanulmányozzák az iratokat, 
utána készítik el a javaslatokat, ez 
vonatkozhat egyéni kegyelemre, 
feltételes szabadságra bocsá-
tásra, a büntetőügy felülvizsgá-
latára (perújítás vagy törvényes-
ségi óvás), valamint a büntetés 
további letöltésére. A szabadítás 
folyamatosan történik.15 A PB 
tudomásul vette Piros és dr. Non 
javaslatát. 

Ezek után a Legfőbb Ügyészségen 
tartotta ülését a politikai 
elítéltek felülvizsgálatára alakult 
bizottság, 1956. június 15-én.16 
Jelen volt a belügyminiszter, 
Piros államvédelmi altábornagy 
és első helyettese, Gábri Mihály, 
a Belügyminisztérium Vizsgálati 
Főosztályának főosztályveze-
tője, Szalma József államvédelmi 
őrnagy, dr. Molnár Erik igazság-
ügyi tárcavezető, dr. Non legfőbb 
ügyész, valamint Bakos Pál, a 
Legfőbb Ügyészség Különleges 
Ügyek Osztályának főosztályve-
zető ügyésze. Utóbbi tájékoz-
tatott arról, hogy kb. hétezer 
személy felülvizsgálata várható, 
négyezerrel már beszéltek, 300 
személy esetében elkészültek 
a javaslatok is. Márianosztra 
után a különböző megyei börtö-
nökben és rabmunkahelye-
ken,17 a Budapesti Országos 
Börtönben („a Gyűjtőben”), 
Vácott, Tatabányán, Várpalotán 
és Csolnokon18 dolgoztak a 
bizottságok. A megvizsgáltak kb. 
fele szabadulni fog. Mindenkiről 

javaslat készül, de csak a hűtlen-
ségi, szervezkedési, s egyéb 
komoly ügyeket hozzák a főbi-
zottság elé, a tiltott határátlé-
pési, statáriális és kisebb jelen-
tőségű ügyekben albizottságok 
döntenek. Piros szerint azoknak 
az ügyét kell a főbizottság elé 
hozni, akikkel szemben súlyos 
törvénysértések történtek, a 
kémkedési és a szervezkedési 
büntetőügyekből azokét, akiknek 
szabadulását javasolják. Dr. Non 
összegzésében kitért arra, hogy 
azoknál, akiknek peres iratai 
elvesztek, jelezni kell ennek 
tényét, továbbá hogy miként 
kell megítélni a jehovistákat. 
Közülük a fanatikusok – ahogy 
azt Piros javasolta – ne szabadul-
hassanak, a többiek, ha nagyobb 
részét (a katonaidő dupláját) 
letöltötték büntetésüknek, felté-
telesen szabadulhatnak. Az 
életfogytig tartó büntetéseket 
a NET változtassa meg kegye-
lemből, és azokkal ne terheljék 
a bíróságokat. Akik nem szaba-
dulnak, azokról nem kell javas-
latot készíteni. Felállítanak egy 
albizottságot: Bakos, Szalma és 
az Igazságügyminisztériumból 
Nádas András főosztályvezető, a 
Titkárság vezetője részvételével, 
akik döntenek az alábbi bűntettek 
elkövetőiről: határsértés, fegy-
verrejtegetés, izgatás, feljelen-
tési kötelezettség elmulasztása, 
erőszakos bűncselekmények, 
háborús és népellenes bűntettek 
a vezetők kivételével (pártszol-
gálatosok, keretlegények stb.), 
egyszerű jehovisták.19
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Folyamatosan készültek az 
albizottsági ülésekről a jelen-
tések: 1956. június 23-án,20 
június 29-én21 és július 6-án.22 
A Belügyminisztérium Katonai 
Elhárító Főosztálya összegző 
jelentést állított össze az 
1950. februártól 1956. szep-
tember 15-ig terjedő időszakról, 
amelynek során 1  859 személy-
lyel szemben folytattak vizsgá-
latot, 103 esetében terveztek 
javaslatot tenni, az albizottság 
73 esetben intézkedett, ezért 
a további 30 személy esetében 
hozandó döntéshez szolgáltattak 
újabb adalékokat.23 A Legfőbb 
Ügyészségen a börtönviszo-
nyokról szóló jelentésekhez 1956. 
október 5-én irányelveket állí-
tottak össze.24

A felülvizsgálat javában tartott, 
amikor – Sipos Levente szerint – 
október 1-jén hatályba lépett a 
NET 16. tvr.-e a kegyelmi jogkör 
gyakorlásáról (hatályos volt 1961. 
február 11-ig).25 Ezzel szemben 
a Magyar Közlönyben 1956. 
július 24-én közzétett 16. tvr. a 

20 Jelentés a politikai elítéltek felülvizsgálatára alakult bizottság [albizottság] 1956. június 23-án tartott üléséről (1956. 06. 30.). Legfőbb 

Ügyészség Büntetőügyek Irodája, 004283/1956.
21 Jelentés a politikai elítéltek felülvizsgálatára alakult bizottság [albizottság] 1956. június 29-én tartott üléséről (1956. 07. 02.). Uo.
22 Jelentés a politikai elítéltek felülvizsgálatára alakult bizottság [albizottság] 1956. július 6-án tartott üléséről (1957. 07. 09.). Uo.
23 A Belügyminisztérium Katonai Elhárító Főosztályának jelentése a Vizsgálati Osztályán 1950. februártól 1956. szeptemberig tartott nem 

tárgyilagos vizsgálatok felülvizsgálatáról (1956. 09. 15.). Uo.
24 A Legfőbb Ügyészség irányelvei a felülvizsgáló bizottságok börtönviszonyokról szóló jelentéseinek összeállításához (1956. 10. 05.). Uo.
25 Sipos Levente: Az 1963-as közkegyelem. Múltunk, 2012/2, [150–190.] 172. (A szerző írása folytatása a két korábbi kegyelmi 

intézkedésről írott feldolgozásának. Lásd: Uő: Részleges közkegyelem 1959-ben és 1960-ban. In: A történettudomány szolgálatában. 

Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna – Molnár Antal. Győr–Budapest, MOL – Győr-Moson-Sopron 

Megye Győri Levéltára, 2012, 821–835.). Hivatkozása: MNL OL XVIII-2-a. A NET határozatai, 19. doboz, 001-2/32/1956. Szemben a 

szerző véleményével, hatályában nem tarthatták fenn 1961-ben a NET 1958. évi 39. tvr. 23. §-át, mert a vonatkozó, mindössze két 

paragrafust tartalmazó tvr. „az ügyvédi kamarai szervek tisztségeinek és tisztviselői létszámának megállapításáról” rendelkezett. Az 

eljárási kegyelmekhez semmi köze nem volt. Lásd: Magyar Közlöny, 1958. 12. 20. 817.
26 A szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről. Magyar Közlöny, 1956. 07. 24. 387–388.
27 A NET megválasztotta a kegyelmezési bizottság tagjának Kristóf Istvánt, Barcsot és Gosztonyi Jánost. A NET 16. sz. határozata (Barcs 

Sándor példánya). MNL OL XVIII-2-ar-001-2-31,32,33.
28 A NET elnöke és titkára a saját aláírásával hitelesítette a titkosított tvr.-t. A NET rendeletei és határozatai. 1956. IV. negyedév. A 

Köztársaság Elnöki Hivatal Irattára.
29 Az 1955. évi 11. tvr. (1955. 04. 03.) és az 1956. évi 7. tvr. (1956. 04. 04.), valamint az 1956. évi 27. tvr. (1956. 12. 01.) és az 1957. évi 24. 

sz. tvr. (1957. 04. 01.).
30 Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtás Parancsnokság 1. sz. heti parancsa, 1957. február 1. 13-3-H-l. 2. Felmentés, megbízás. MNL OL 

XIX-B-l-az-13-3-H-l/1957BMBv. 1148.

szabálysértések megállapításának 
rendjéről és egyes bűntettek 
szabálysértéssé minősítéséről 
rendelkezett.26 Sajnálatos módon 
a szerző nem tett különbséget a 
NET által alkotott tvr., valamint a 
NET határozat között. A testület 
jelen esetben pedig nem tvr.-t, 
hanem 1956. szeptember 15-én 
határozatot fogadott el (miként 
erről utóbb állást foglalt).27 Eljárási 
kegyelmet a legfőbb ügyész, a 
végrehajtási kegyelmet ugyancsak 
ő, valamint az igazságügyi tárca 
vezetője terjeszthetett elő. 

A hamu alatt izzadó parázs ekkor 
lobbant fel, kitört a forradalom – 
félbeszakítva a felülvizsgálatot, az 
azzal kapcsolatos kegyelmi intéz-
kedéseket. Mi történt ezekben 
a napokban? Az utóbb titkosí-
tott, Dobi István és Kristóf István 
(a NET titkára 1956 februárja 
és 1961 októbere között) által 
hitelesített, 1956. október 26-i 
időponttal ellátott NET 1956. 
évi XXX. sz. tvr. szerint „az 1956. 
október 23. napjától kezdődően 
folyó fegyveres harc minden 

résztvevője amnesztiában 
részesül azzal a feltétellel, hogy a 
fegyvert legkésőbb 1956. október 
26-án este 22 óráig leteszi”.28 Az 
események elsodorták hatályát, 
miként nem az elmarasztalt 
személyeket érintette két-két 
további tvr. az ’56 ősze előtti s 
utáni időszakból. Ezek a jogel-
lenesen külföldön tartózkodó 
magyar állampolgárok büntetlen-
ségét helyezték kilátásba haza-
tértük esetére.29 

S noha a megtorlás kezdetét vette, 
ezzel párhuzamosan még folyt az 
1945–1955 között politikai okból 
elmarasztaltak egyenkénti felül-
vizsgálata. A Legfőbb Ügyészség 
Politikai Főosztályának főosztály-
vezetője, dr. Rákos Ferenc levéllel 
fordult az 1956. december 
20-án felmentett Garasin 
Rudolf országos parancsnok 
utódához, az egyidejűleg kine-
vezett Kovács Gyula ezre-
deshez, a Belügyminisztérium 
Országos Büntetésvégrehajtási 
Parancsnokságának első embe-
réhez.30 Kérte, hogy azoknál 
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a felülvizsgált személyeknél, 
akik ennek nyomán büntetés-
félbeszakítással már szabadultak, 
annak idejét egységesen 1958. 
január 1-jéig hosszabbítsák 
meg.31 A parancsnok május 30-án 
intézkedett.32 Az idő kevésnek 
bizonyult, a Legfőbb Ügyészség 
ezért 1957. december 4-én 
újabb, ezúttal 1958. március 31-ig 
történő hosszabbítást kezdemé-
nyezett.33 Nem ment azonban 
minden gördülékenyen, fennaka-
dások mutatkoztak. Ezt tette szóvá 
– közel ötszáz személy névsorát 
tartalmazó – melléklettel ellátott 
levelében egy csoportügyész 
dr. Rákos főosztályvezetőnél, a 
Legfőbb Ügyészség berkeiben, 
1957. december 22-én.34 A folya-
matos felülvizsgálat lezárult, a 
cellák újabb és újabb, immár a 
kádári megtorlás során elmarasz-
taltak sokaságával teltek meg.

Az 1958. évi 16. tvr. az egyéni 
kegyelmezési mozzanatok közül 
kiiktatta a legfőbb ügyészt a végre-
hajtási kegyelmi mozzanatokból, 

31 A Legfőbb Ügyészség Politikai Főosztálya főosztályvezetőjének levele Kovács Gyula ezredeshez, a Belügyminisztérium Országos Büntetés-

végrehajtási Parancsnokság parancsnokához a büntetésfélbeszakítással szabadított elítéltek büntetésfélbeszakítási idejének 1958. január 

1-ig történő meghosszabbításáról (1957. 05. 01.). Legfőbb Ügyészség Büntetőügyek Irodája, 004283/1956.
32 Kovács Gyula ezredesnek, a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Országos Parancsnokság parancsnokságának utasítása valamennyi 

Országos, Megyei, Körzeti Börtön, Bv. Munkahely és Bv. Kórház parancsnokának a büntetésfélbeszakítással szabadított elítéltek 

büntetésfélbeszakítási idejének 1958. január 1-ig történő meghosszabbításáról (1957. 05. 30.). Uo.
33 A Legfőbb Ügyészség Politikai Főosztálya főosztályvezetőjének levele Kovács Gyula ezredeshez, a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási 

Országos Parancsnokság parancsnokához a büntetésfélbeszakítással szabadított elítéltek büntetésfélbeszakítási idejének 1956. január 1-ig 

történő meghosszabbításáról (1957. 12. 04.). Uo.
34 Dr. Kovács Gyula csoportügyész feljegyzése a Legfőbb Ügyészség Politikai Főosztályának főosztályvezetője, dr. Rákos Ferenc részére a 

büntetésfélbeszakítással szabadított elítéltek büntetésfélbeszakítási idejével összefüggő panaszairól (1957. 12. 22.). Uo.
35 A súlyosítási tilalom feloldásánál szükségessé vált – nem kismértékében a nyugati világ éles kritikája miatt –, hogy az ügyész a 

vádlott terhére fellebbezzen. NET 16. sz. tvr. a büntetőeljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról, 23. § 1. bekezdés (bek.). Magyar 

Közlöny, 1958. 05. 25. [354–358.] 357.
36 Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 174.
37 Az 1959. évi 12. sz. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról. In: Trhgy. 1959. Budapest, Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány Titkársága (MFMPKT), 1960, 117–118; 1960. évi 10. sz. tvr. részleges közkegyelem gyakorlásáról és a közbiztonsági őrizet 

megszüntetéséről (1960. 04. 01.). In: Trhgy. 1960. Budapest, KJK, 1961, 87–88.; 1963. évi 4. sz. tvr. a közkegyelem gyakorlásáról (1963. 

03. 22.). In: Trhgy. 1963. Budapest, KJK, 1964, 25–26.
38 Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 180. 

mert az eljárás megszünteté-
sére – hivatalból vagy kérelemre 
– a legfőbb ügyész, a büntetés 
elengedésére – hivatalból vagy 
kérelemre – az igazságügyi 
tárcavezető tett előterjesztést 
a NET testületéhez.35 A benyúj-
tott kérelmek száma évente 
12–14 ezer körüli volt, 1958-ban 
is majdnem elérte a 10 ezret 
(9  717), de a miniszter 6  265 
esetben azokat nem támogatta.36 

Az 1959–1963 között végrehaj-
tott három kegyelmi aktusból37 
kettőt (1960-ban és 1963-ban) 
az ország belső politikai helyze-
tének alakulása mellett nem kis 
mértékben a nemzetközi közvé-
lemény Szovjetunióra (és így 
birodalmára) gyakorolt nyomá-
sának hatására hirdettek ki. A 
politikai jellegű büntetőügyekben 
újonnan elmarasztaltak száma 
ezzel összefüggésben 1963-ban 
a „mélypontra” zuhant. Ám a 
megtorlást szenvedettek közül 
sokan továbbra is börtönben 
maradtak, és 1964-től egy újabb, 

erőteljes emelkedést mutató 
politikai ítélkezési folyamat vette 
kezdetét. „Csupán” 1964 januárja 
és 1966 decembere között 6 077 
személyt ítéltek el politikai jellegű 
büntetőügyekben. 1961–1966 
vége között 2 711 személy állam 
elleni, 7  819 fő politikai jellegű 
büntetőügyben kapott elma-
rasztalást. Adott a kérdés: a 
„belső reakció elleni harcban” 
a (szovjet) külpolitika igényei 
miatti intermezzo volt-e, vagy a 
megtorlás végének és a „konszo-
lidáció” kezdetének tekinthető-e 
1963? Van, aki az utóbbi mellett 
tör lándzsát.38 Egy másik lehet-
séges válasz az, hogy 1963 nem 
a konszolidáció kezdete volt, 
hanem csak egy „állambiztonsági” 
mélypont, és az „alélt állapotot” 
hamarosan aktív, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
PB 1960 nyári határozatára épülő 
állambiztonsági szervek folytatta 
operatív tevékenység, majd 
büntetőbíráskodás követte, s a 
közkegyelem ezért csupán inter-
mezzo volt. A másik (az előbbivel 
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azonos jelzésértékű) választ a 
hatalom adta 1970-ben,39 amikor 
újabb közkegyelmet hirdetett.40

AZ 1959-ES RÉSZLEGES 
KÖZKEGYELEM

A tragikus következményekkel 
járó büntetőbírósági határo-
zatok „végrehajtását” követően, 
az MSZMP PB 1959. március 
17-én tartott zárt ülésén elfo-
gadott határozata alapján,41 
1959. április 3-án jelent meg a 
napilapokban a hír, hogy a NET 
részleges közkegyelmet hirde-
tett.42 A testület a legismertebb 
per, a Nagy Imrével és társaival 
szemben indított büntetőeljárás 
során elítélt Tildy Zoltán egykori 
köztársasági elnök, utóbb állam-
miniszter hátralévő bünteté-
sének végrehajtását „megbánó 
magatartása és idős kora miatt” 
már 48 órával korábban, április 
1-jén felfüggesztette. Sőt, az év 
elején, 1959. január 10-án egyéni 
kegyelemmel már elhagyta 
celláját a hadbíróság által 1953. 
december 24-én, majd 1954. 
január 15-én elítélt Péter Gábor, 
az ÁVH volt vezetője is. Hány 
ember szabadult ekkor? 

39 Zinner i. m. 1998, 204. 1970. évi 7. sz. tvr. a közkegyelem gyakorlásáról, 1970. március 25. In: Trhgy. 1970. Budapest, KJK, 1971, 57–58. 

(A csatlakozó végrehajtási utasítások nélkül.)
40 Összesen 34 998 személyt érintett, végrehajtási kegyelmet 10 064 személy kapott, közülük a büntetésvégrehajtási intézetek celláiból 

1878 szabadult, csökkentették büntetését 717 elítéltnek, akiket utóbb folyamatosan helyeztek szabadlábra. Miként oszlott meg a 

10 064 végrehajtási kegyelemben részesített személy? A szabadságvesztésre ítéltek száma 4030, a javító-nevelő munkára ítéltek 

száma 4260, míg a pénzbüntetésre ítéltek száma 2566 volt. Eljárási kegyelemben 24 470 személy részesült (ebben a rendőrség 

1788, az ügyészség 9034, a bíróság 13  648 személyt részesített). Az 1970. március 25-én hatályba lépett tvr. végrehajtásáról 

készített ügyészségi jelentés nem részletezte azt, hogy a szabadult személyeket korábban milyen vádak alapján marasztalták el. Az 

ügyészségek vezetői részére tartott országos értekezleten is csupán annyi hangzott el a bevezetőben, hogy „most azonnal 1600–

1800 fő fog szabadulni, folyamatosan pedig további 1000. A rehabilitáció viszont kb. 100–110 000 személyt érint”. Ez a kegyelmi 

intézkedés nem csupán a büntetőbíráskodás által érintettekre vonatkozhatott. A Legfőbb Ügyészség összefoglaló jelentése az 1970. 

7. sz. törvényerejű rendelet végrehajtásáról (1970. 08. 05.). In: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez I. Kúriai teljes ülések. ÁVH-s 

kihallgatások. „Párt” ítéletek. Rehabilitációk. Az ’56-os megtorlás iratai. Szerk. Horváth Ibolya – Solt Pál – Szabó Győző – Zanathy János – 

Zinner Tibor. Budapest, KJK, 1992. 745–754.
41 MNL OL M-KS 288. f. 5/122. ő. e.; Sipos i. m. 2012, Részleges közkegyelem…, 826–831.
42 Az Elnöki Tanács rendelete részleges közkegyelemről. Az Igazságügyminisztérium közleménye. Népszabadság, 1959. 04. 03. 3.
43 Az Igazságügyminisztérium jelentése a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról (1959. 04. 23.). MNL OL M-KS 288. f. 30/1959/1. ő. e. 
44 Uo.

Az adatokról az MSZMP PB 
számára 1959. április 23-án,43 
majd júliusban készültek korabeli 
jelentések. Előbbi szerint kegye-
lemben 3  330, közöttük 190 
katonai bíróság által elmarasztalt 
személy részesült. A börtönbün-
tetés végrehajtása alól mentesült 
2  731 személy, a börtönbün-
tetését 599 elítéltnek csökken-
tették felére. Kizáró ok folytán 
2 014 elítélt, közöttük 109 katonai 
bíróság által elítélt nem részesült 
kegyelemben. 

A kegyelemben részesült 
elítéltek megoszlása az elítélést 
képező bűncselekmények alap- 
ján: a) Politikai bűncselekmé-
nyek. Államrend elleni szervez-
kedés: 876 személy; Izgatás: 
336; Fegyverrejtegetés: 83; 
Tiltott határátlépés: 88; Egyéb, 
a Népköztársaság elleni bűn- 
tettek: 5. Összesen: 1  388. b) 
Köztörvényes bűncselekmények: 
1  942. a) és b) összesen: 3  330 
személy.44 

Tildy Zoltán államminiszter a Nagy Imre-perben. 1959 áprilisában – „meg-
bánó magatartása és idős kora miatt” – egyéni kegyelemmel szabadult. 
Fotó: Fortepan, 139311 / Magyar Nemzeti Levéltár
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Ezt követően azonban még két 
újabb, egy összefoglaló és egy 
kiegészítő jelentés is elkészült 
az igazságügyi tárcánál. Az egyik 
1959. július 21-én,45 a másik 
három nappal később, július 
24-én.46 Ezek az április 3-án 
kiadott rendelet végrehajtásának 
elhúzódását azzal magyarázták, 
hogy „akiknél az osztályhelyzet, 
vagy az előélet tisztázása végett 
iratbeszerzés vált szükségessé”, 
azoknál nem volt lehetőség 
azonnali intézkedésre. Május 
31-ig 4  428, ebből 223 katonai 
bíróság által elítélt személy 
részesült kegyelemben. Közülük 
a börtönbüntetés végrehajtása 
alól 3  693 mentesült, míg 735 
elítélt börtönbüntetése a felére 
csökkent. Nyomban szabadult 
a börtönből a 4  428 elítélt közül 
2 557, szabadlábon volt 968.

A kegyelemben részesült elítéltek 
megoszlása az elítélést képező 
bűncselekmények alapján: a) 
Politikai bűncselekmények. 
Államrend elleni szervezkedés: 
1017 személy; Izgatás: 380; 
Fegyverrejtegetés: 98; Tiltott 
határátlépés: 106; Egyéb, a 
Népköztársaság elleni bűntettek: 
9. Összesen: 1 610. b) Köztörvényi 
bűncselekmények: 2 818. a) és b) 
összesen: 4 428 személy.

A dr. Nezvál Ferenc igazságügy-
miniszter által aláírt jelentés 
végül azt is tartalmazta, hogy a 

45 Az Igazságügyminisztérium jelentése a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról (1959. 07. 21.). Uo.
46 Az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságára részére készült 1959. 

július 21-i IM-jelentés kiegészítése (1959. 07. 24.). Uo.
47 Az Igazságügyminisztérium jelentése a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról… (1959. 07. 21.).
48 Az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról… 
49 Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 175.
50 Az igazságügyminiszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész 0042/1959. IM TÜK számú együttes utasítása a részleges közkegyelem 

gyakorlásáról szóló törvényerejű rendelet végrehajtásáról (1959. 04. 03–08. között). Legfelsőbb Bíróság Titkos Ügykezelés 1959. El. XVI. 

C. 36/1.
51 A Legfelsőbb Bíróság iránymutató állásfoglalása az 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet alátámasztása során felmerült vitás 

kérdésekben (1959. 06. 15.). Legfelsőbb Bíróság Titkos Ügykezelés (Nem iktatott).

különböző bírósági fórumok által 
négy évet meghaladó tartamú 
szabadságvesztés büntetésre 
ítélt 126 arra érdemes személy 
esetében kegyelmi javaslatot 
terjesztett a NET elé, 97 esetben 
a hátralévő büntetés teljes elen-
gedését, a további 29-nél annak 
mérséklést javasolta, azzal, hogy 
utóbbiak egy éven belül szaba-
dulnak.47 Ezt a jelentést egészí-
tette ki napokon belül a miniszter 
első helyettese, dr. Réczei László 
azzal, hogy 36 politikai és 1 
köztörvényes további börtönbün-
tetésének elengedését, továbbá 
24 politikai jellegű cselekményt 
elkövetett börtönbüntetésének 
mérséklését javasolta, összesen 
61 elítélt személy további 
sorsának eldöntését szorgal-
mazta.48 Az ’56 miatt elma-
rasztaltak közül 1  610 személy 
szabadulhatott.49 

A rendelet lényeges eleme volt, 
hogy tartalmazta az egyéni 
kegyelemgyakorlás lehető-
ségét. Az igazságügyminiszter, 
a belügyminiszter és a legfőbb 
ügyész 0042/1959. I. M. TŰK sz. 
együttes utasításában rögzí-
tette a részleges közkegyelem 
gyakorlásáról szóló tvr. végre-
hajtását.50 A részleges kegyelem 
a szabadlábon lévő, jogerősen 
elítéltek meghatározott körére, 
a börtönben büntetésüket töltő 
jogerősen elítéltekre vonatko-
zott, de közülük nem terjedt ki 

a „megdöntött fasiszta rendszer 
vezetőire és a volt kizsákmá-
nyolókra”, tételes magyarázatát 
adva egyúttal annak, hogy kiket 
is sorolnak közéjük. A Legfelsőbb 
Bíróság iránymutató állásfogla-
lással segítette a tvr. alkalmazása 
során felmerült vitás kérdések 
tisztázását.51 

A legsúlyosabb büntetőügyekben 
a Legfelsőbb Bíróság ítélkezett 
elsőfokú eljárásban. Ott a „prole-
tárdiktatúra osztálypolitikájának 
maradéktalan érvényesítése 
érdekében” bizottságokat állí-
tottak fel. Ezek feladatul kapták, 
hogy – a tételesen meghatá-
rozott társadalmi-foglalkozási 
csoportok kegyelemben nem 
részesíthető tagjain kívül – egyéni 
kegyelemre terjesszék fel a NET 
testületéhez az arra érdemeseket. 
A Legfelsőbb Bíróság elnöke 
kijelölte a büntető kollégium 
mellett megalakult bizottság 
elnökének dr. Vida Ferenc tanács-
vezetőt, a tagok dr. Béres Miklós 
osztályvezető legfőbb ügyész-
ségi ügyész és dr. Korom Mihály 
rendőr alezredes, a Politikai 
Nyomozó Főosztály vezetője 
voltak. A katonai kollégium bizott-
ságát a fenti tagok mellett dr. 
Sömjén György hadbíró őrnagy 
vezette. A két bizottság első jelen-
tését 1959. május 8-án készítette 
el, ebben tizenkét, aláhúzott 
nevű személy esetében lát 
„esetleg méltánylandó személyi” 
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körülményeket arra, hogy a tvr. 
rájuk is vonatkozzon. Ki volt a 
tizenkét személy (zárójelek között 
az esetleges méltánylandó okok)? 
A jegyzőkönyv sorrendjében: 
Déry Tibor (65 éves),52 Vásárhelyi 
Miklós (három kiskorú gyermek),53 
Pozsár István (munkás szárma-
zású, egy gyermek, felderítő 
jellegű vallomás),54 Bohó Róbert 
(megbánó, felderítő jellegű 
vallomás),55 Szitovszky Zoltán 
(vasesztergályos, két kiskorú 
gyermek), Herpai Sándor (öt év 
internálás, rehabilitált, súlyos 
beteg [tüdőbaj]),56 Józsa Péter (a 
bíróság a törvényi minimumot, 
ötévi börtönbüntetést szabta ki 
elmarasztalásakor),57 Haraszti 

52 Déry Tibor (1894–1977): író. 1918–19-ben a Kommunisták Magyarországi Pártja, majd 1945 után a Magyar Kommunista Párt tagja. 

1956 júniusában a Petőfi Körben tartott felszólalása miatt kizárták a pártból. 1957-ben a „nagy íróper” elsőrendű vádlottjaként kilenc 

év börtönbüntetésre ítélték, 1961-ben amnesztiával szabadult.
53 Vásárhelyi Miklós (1917–2001): újságíró. 1945 után a Szabad Nép munkatársa, a Magyar Kommunista Párt tagja. Az újságírói 

mozgolódásban való részvétele miatt 1955 decemberében kizárták a pártból. 1956. november 1-jétől a Nagy Imre-kormány 

sajtófőnöke. 1958 júniusában a Nagy Imre-per 8. rendű vádlottjaként öt év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban amnesztiával 

szabadult. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) alapító tagja.
54 Pozsár István (1931): villanyszerelő, közgazdász. 1955-ben végzett a Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd az ELTE Politikai 

Gazdaságtan Tanszékén lett tanársegéd. 1956 októberében az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság elnöke, novemberben részt vett 

a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom megalakításában. 1958 júliusában tizenkét év börtönbüntetésre ítélték, 1961 

áprilisában szabadult amnesztiával.
55 Bohó Róbert (1928–2012): filozófus, filmrendező. 1956-ban a Petőfi Kör vezetőségi tagja. Az Ádám György és társaival szemben 

indított perben nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1961-ben szabadult.
56 Herpai Sándor (1915–1998): tanár. 1945-től Szolnok megye rendőrfőkapitánya. 1950 és 1953 között internált Kistarcsán. 1956-ban a 

Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának tagja, a Belügyminisztérium Forradalmi Bizottságának egyik vezetője. 1958-ban tizenkét 

év börtönbüntetésre ítélték, 1962-ben szabadult.
57 Józsa Péter (1929–1979): fordító, szerkesztő. 1945-ben lépett be az MKP-ba. 1956-ban részt vett a Petőfi Kör vitáin. A forradalom idején 

a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságában és a Szikra Kiadó forradalmi bizottságában tevékenykedett. 1958 augusztusában a 

Kardos László és társai perben öt év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban amnesztiával szabadult.
58 Haraszti Sándor (1897–1982): újságíró, politikus. 1948-tól az MDP KB Agitációs és Propaganda Osztályán dolgozott. 1950 

novemberében letartóztatták, és 1951-ben halálra ítélték, az ítéletet életfogytiglanra módosították. 1954-es szabadulása után a Nagy 

Imre köré csoportosulók közé csatlakozott, 1955 végén kizárták a pártból. 1956. október 31-étől a Népszabadság főszerkesztője. 1958 

augusztusában a Haraszti Sándor és társai perben hat év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban kapott amnesztiát.
59 Zimányi Tibor (1922–2007): fordító, politikus. Részt vett az ellenállásban, 1945 után rendőrtisztként dolgozott. 1948-ban letartóztatták, 

Kistarcsára, majd Recskre internálták. 1956 októberében a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságában és Dudás József csoportjában 

tevékenykedett. 1958 augusztusában öt év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban a TIB és a Recski 

Szövetség alapítója. 
60 A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) tényfeltárása: Pálházi Ferenc és társai büntetőperében ítélték el, 1934-ben született, és 

szobafestő volt. In: Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során halálra ítéltek pereiről. Nemzeti Emlékezet Bizottsága. https://

perek56.hu/ords/f?p=1051:2:15843185877269: :NO:RP,2:P2_PER_ID,P2_SZEMELY_ID:81524,81962 (Utolsó letöltés: 2021. 09. 01.).
61 A részleges közkegyelem gyakorlásáról alkotott 1959. évi 12. számú törvényerejű rendelet végrehajtására alakult bizottság első üléséről 

készült feljegyzés (1959. 05. 08.). Legfelsőbb Bíróság Titkos Ügykezelés, T. 1959. El. XVI. C. 36/1.
62 A részleges közkegyelem gyakorlásáról alkotott 1959. évi 12. számú törvényerejűrendelet végrehajtására alakult bizottság második üléséről 

készült feljegyzés (1959. 05. 18.). Legfelsőbb Bíróság Titkos Ügykezelés, T. 1959. El. XVI. C. 36/2.

Sándor (halálraítélt, majd reha-
bilitált, 62 éves),58 Zimányi Tibor 
(munkás osztályhelyzetű, két 
kiskorú gyermek, a bíróság 
a törvényi minimumot, ötévi 
börtönbüntetést szabta ki elma-
rasztalásakor),59 Sárközi Károly 
(bányász, a bíróság a törvényi 
minimumnál egy évvel többre, 
hat esztendőre marasztalta),60 
Virág János (lakatos, két gyermek) 
és Solymosi János (vasöntő, négy 
gyermek).61 

A „tüzetes vizsgálat” hosszabb 
ideig tartott, mert annak 
összegző, második üléséről, 
három nappal a kijelölt határidő 
után, május 18-án készült el a 

bizottságok újabb feljegyzése. 
A tagok arra a megállapodásra 
jutottak, hogy „nevezetteket 
kegyelemre méltónak nem 
tartják”.62 Nem meglepő. Annál 
a tizenkét elítéltnél, akinél netán 
méltánylandó okokra utaltak, 
hónapokkal korábban dr. Vida 
ítélkezett tanácsával Bohó, Déry, 
Haraszti, Herpai, Józsa, Pozsár 
és Vásárhelyi felett, dr. Ledényi 
Ferenc és tanácsa Solymosi és 
Virág, valamint dr. Borbély János 
és tanácsa Szitovszky és Zimányi 
büntetőügyében, azaz dr. Vida 
hétnél (a már szabadult Tildyt 
is figyelembe véve nyolcnál), 
az esetek több mint a felénél 
hirdetett tehát ítéletet. Kecskére 
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bízták a káposztát. Ha netán 
a többi bizottsági tag akarta is 
volna, ő mindenképp akadályt 
gördített a kegyelmi aktus elé, 
miután a maga vezette tanács 
ítéleteit kellett volna felülbírálnia. 
A dr. Vida és dr. Sömjén vezette 
két bizottság ezzel tevékenységét 
befejezte. Az 1959. július 22-én az 
igazságügyi tárcához felterjesz-
tett iratok tanúsága szerint úgy 
döntöttek, hogy a megvizsgált 
46 személy között „olyan elítélt, 
akinek kegyelemben részesítése 
iránt esetleg teendő javaslat 
előkészítése szükséges lenne 
– nincs”.63 

Egy utóbb, 1965 nyarán 
készült feljegyzés szerint az 
1959-es, alapvetően belpo-
litikai tényezők motiválta64 

63 Az ún. ’56-os büntetőperekben elítélt legismertebb személyeket, valamint Farkas Mihályt nem javasolták egyéni kegyelemre.
64 Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 163. 28. jegyzet.
65 Dr. Ságvári Magda osztályvezető feljegyzése (1965. 06. 18.). MNL OL XIX-E-l-z Igazságügyi Minisztérium, TŰK iratok. In: Mikó Zsuzsanna: 

A terror hétköznapjai. A kádári megtorlás. 1956-1963. Budapest, Libri – MNL, 2016, 144. 
66 Lásd bővebben: Zinner Tibor: Most akkor „vérbírók” voltak, avagy nem 1956 ősze után? (Kézirat. Készült a NEB megbízásából, 2021. 

Megjelenés alatt.)
67 MNL OL M-KS 288. f. 4/31. ő. e. 
68 A Magyar Távirati Iroda közleménye az Elnöki Tanács részleges kegyelmi rendeletéről. Népszabadság, 1960. 04. 01. 8.
69 Farkas Vladimir volt államvédelmi alezredest 1956. október 5-én tartóztatták le. A Legfelsőbb Bíróság 1957. április 13-án tizenkét évi 

börtönbüntetésre ítélte. 1960. április 1-jén egyéni kegyelemmel szabadult. 

részleges közkegyelem során 
3  950 személy különbözőképp 
részesült benne, az adat az egyéni 
kegyelmet kapott személyeket is 
tartalmazta.65 

AZ 1960-AS RÉSZLEGES 
KÖZKEGYELEM ÉS A VÁCI 
BÖRTÖNSZTRÁJK66 

A másodfokon halálra ítéltek 
száma 1960. április 1-jén 187 fő 
volt. Ezen a napon vált ismertté 
az újabb részleges közkegyelmi 
intézkedés, a NET 1960. évi 10. 
sz. tvr.-e. A grémium ugyan a 
kormány előterjesztése alapján 
járt el, a döntést – a szoká-
soknak megfelelően és a hatalom 
tényleges központját is jelezve 
– az MSZMP KB hozta 1960. 
március 30-ai zárt ülésén.67 

A Népszabadság nem feltűnő 
helyen, a 8. oldalán, pontokba 
szedve tálalta a Magyar Távirati 
Iroda híreként a NET alkotta 
jogszabályt.68 

Kegyelemben részesültek az 
1960. március 31. előtt javító-ne-
velő munkára ítéltek; törölték 
a szabálysértési büntetéseket; 
megszüntették az internálást; 
az egy évet meg nem haladó 
büntetést kapott anyák – ha 
tízévesnél fiatalabb gyermekük 
volt – szabadulhattak; az 1952. 
december 31-e előtt elítélt 
háborús és népellenes bűnösök, 
amennyiben a büntetésük felét 
letöltötték, szintén szabadul-
hattak. A NET felfüggesztette 
azon elítéltek büntetésének 
végrehajtását, akiket a bíróság 
1957. május 1. előtt elkövetett 
államellenes bűncselekmények 
miatt hat évet meg nem haladó 
börtönbüntetésre ítélt. Egyéni 
kegyelemmel – ítéletének felfüg-
gesztésével, tehát nem törlésével 
– szabadult Déry, dr. Donáth 
Ferenc, dr. Jánosi Ferenc, Váradi 
Gyula, Vásárhelyi, illetve Farkas 
Mihály, valamint fia, Vladimir.69

Az okok, amelyek a kegyelemhez 
vezettek, egészen 1959. október 
közepéig nyúltak vissza. Maga 
Kádár János is emlékeztetett 
arra, hogy öt hónapja foglalkozik 
vele az MSZMP PB. Ő akkor egy 
nem nevesített személyre hivat-
kozva vetette fel, hogy „valami-
féle kis amnesztiát kellene adni 

Donáth Ferenc az első, Maléter Pál a második, Jánosi Ferenc a harmadik 
sorban a Nagy Imre-per tárgyalásán. Donáth és Jánosi 1960-ban egyéni 
kegyelemmel szabadult. Fotó: Fortepan, 139316 / Magyar Nemzeti Levéltár
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a kongresszus alkalmából”.70 
Miután az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) közgyűlése 
1959. december 9-én az ún. 
magyarkérdésben elmarasz-
talta mind Magyarországot, 
mind a Szovjetuniót, a szovjet 
politikai vezetés pedig nagysza-
bású „békeoffenzívát” kívánt 
nyitni 1960-ban,71 az MSZMP VII. 
kongresszusára Magyarországra 
érkezett Nyikita Szergejevics 
Hruscsov ráhatása egyértelmű.72 

Az MSZMP KB vitáján elhang-
zottak lényege abban summáz-
ható, amit Kádár fogalmazott 
meg: „az, hogy az írók kegyelmi 
ügyét összekapcsoljuk a Farkas-
üggyel, ez még a látszatát is 
kerüli annak, hogy az ellenség 
nyomására cselekedtünk”. „A 
látszatát” ugyan elkerülte, de 
azt sem hallgathatta el, hogy „a 
vitában felmerült, hogy a bírósá-
gaink nem mindenkor ítélkeztek 
megfelelően. Mi a bíróságaink 
ítéleteit nem áshatjuk alá, még ha 
abban van is bizonyos egyenet-
lenség.” Az előterjesztő, Biszku 
Béla belügyminiszter beszédének 
kulcsmondata így hangzott: „ez 
a lépésünk a mi és barátaink 
nemzetközi pozícióit javítja”.

Az érem egyik oldala ez volt. A 
másik a Farkas-ügy. Ennek háttere 
ma már közismert: az idősebb 
Farkas „megmentette” Rákosit 
1956 nyarán, őt viszont a szovjet 
ígéret ellenére előbb 1956 októ-
berében lefogták, majd 1957 ápri-
lisában jogerősen elítélték. 1960. 
március 31-én, a KB zárt ülésén a 

70 Jegyzőkönyv az MSZMP PB üléséről. Kádár János első hozzászólása a törvényi rehabilitáció kereteinek bővítéséről készült előterjesztés vitája 

során (1959. 10. 20.). MNL OL M-KS 288. f. 5/153. ő. e. 1959. október 20. 11.
71 Ennek állomásai: Hruscsov bejelentette a hadsereg létszámának csökkentését; látogatást tett Indiában, Burmában és Indonéziában, 

majd Franciaországban.
72 Vö. Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 163. 28. j.
73 Jegyzőkönyv az MSZMP KB zárt üléséről. 4. napirendi pont. Biszku belügyminiszter előterjesztése hazánk felszabadításának 15. évfordulója 

alkalmából részleges közkegyelemre s annak vitája (1960. 03. 31.). MNL OL M-KS 288. f. 4/33. ő. e. 7–12.
74 Zinner Tibor: Egy részleges kegyelem hátteréhez. História, 1992/1, 22–24.
75 Jegyzőkönyv az MSZMP KB zárt üléséről… (1960. 03. 31). 3. napirendi pont. 6.

hozzászólóknak a két Farkassal, az 
apával és fiával szemben kifejtett 
fulmináns támadásai célt tévesz-
tettek. Vitatkoztak ugyan az előter-
jesztettekről, de utána egyhangú 
határozattal elfogadták a javas-
latot. Kádár a legfontosabbról 
sem feledkezett meg: utolsó 
felszólalásában kívánatosnak 
tartotta, hogy a kommüniké „ne 
tartalmazza, hogy a párt a közke-
gyelem kérdésével foglalkozott”. 
Felszólítása logikus volt, mert ha 
ezt tették az ítélkezés „vonalának” 
elfogadásakor, most sem történ-
hetett másképp.73 Ő Hruscsovnál 
is többet tudott, mi több – tett. 
Farkas Mihállyal együtt.74 Sőt, 
mielőtt a részleges közkegyelmi 
intézkedést megvitatták volna, 
Gerőnek és feleségének, Fazekas 
Erzsébetnek a Szovjetunióból 
történő idő előtti hazatéréséhez is 
hozzájárultak.75 

Az internáltak, bebörtön-
zöttek sorsának alakulásában 
– személyes oldalról – az 1960. 
áprilisi intézkedés a szabadulást 
jelentette. A kegyelmi intézkedés 
azonban összességében epizód-
jellegű volt, mert noha függött is a 
belső társadalmi folyamatoktól, a 
politikai s büntetőjogi megtorlás 
lanyhulásától, alapvetően 
nemzetközi okok motiválták. A 
kádári idézettel szemben – „nem 
az ellenség”, hanem – „barátaink” 
nyomására következett be. A 
formálódó konszenzusnak rész-
legessége miatt tartós eleme 
nem lehetett. Nem ellensúlyoz-
hatta az addig történteket. S ha 
az „ellenforradalmárok” szabad-
lábra helyezése megkezdődött, 
akkor nem maradhattak bent a 
– kizárólag a munkásmozgalmi 
emberekkel szemben indított 
büntető- és internálási eljárások 

Kádár János (ekkor belügyminiszter) és Farkas Mihály (ekkor honvédelmi 
miniszter) 1950-ben. 1960-ban előbbi a rendszer elsőszámú vezetője, utóbbi 
pedig éppen kegyelmet kapott. „Az, hogy az írók kegyelmi ügyét összekap-
csoljuk a Farkas-üggyel, ez még a látszatát is kerüli annak, hogy az ellenség 
nyomására cselekedtünk.” Fotó: Fortepan, 67628 / Magyar Rendőr
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miatt76 – legfőbb bűnösöknek 
kikiáltott és elítélt törvénysértők 
sem. Azért, mert az annak idején 
velük együtt súlyos cselekmé-
nyeket elkövetők komoly állami 
vagy pártpozíciókban voltak, fele-
lősségre vonásuk elmaradt, illetve 
a belügyesek, igazságügyiek és 
pártvezetők igen szűk csoportját 
érte – később – az 1962. késő 
nyári „tisztogatás”. 

Ha „az ellenforradalom” leverése 
tette lehetővé, majd szükségessé 
a „proletárdiktatúra” elnyomó 
funkcióinak előtérbe kerülését, 
és ezt a szovjet katonai inter-
venció alapozta meg, a kegyelem 
sem volt mentes a nemzetközi 
politikától. Csak itt más szem-
pontok hatottak: a józan, nem 
„szocialista” politikai tényezők 
kényszerítették a szovjet és rajta 
keresztül a magyar vezetést 
arra, hogy a közbiztonsági őrizet 
megszűnjön, hogy a tömlöcök 
megnyíljanak. Ha 1959 nyarán 
az egyéni kegyelemre a bizott-
ságok nem tartották alkal-
masnak a legsúlyosabb ítéletek 
miatt szabadságvesztés bünte-
tésüket töltő elítélteket, akkor 
olyan (miként 1957 nyarán Gáli 
Józsefnél és társánál, úgy most 
is tekintetbe vett határon túli) 
nyomós indokokra – mint az 
ENSZ Magyarországot elma-
rasztaló határozata, a szovjet 
„nagypolitika” érdekei stb. – volt 
szükség ahhoz, hogy más döntés 
szülessen. A washingtoni ideig-
lenes magyar ügyvivő, Zádor 
Tibor is az amnesztiarendeletnek 

76 Őrizetbe vettek 881 személyt, akik közül 413 főt ítéltek el. Az adat az 1949–1953 közötti időszakra vonatkozott. Torz, mert kimaradt 

belőle a többször is ártatlanul elítélt, évtizednél is többet cellákban töltő Demény Pál, továbbá Radó Zoltán és még sokan mások is. Radó 

Zoltán minisztériumi főosztályvezetőt, a Standard Villamossági Részvénytársaság munkatársaival szemben indított büntetőeljárások 

során, 1950. február 8-án tartóztatták le. 1950. február 21-én a Budapesti Büntetőtörvényszék, majd május 4-én a Legfelsőbb 

Bíróság halálra ítélte, a NET elutasította kegyelmi kérelmét, négy nap múlva kivégezték. A Legfelsőbb Bíróság 1989. november 20-án 

felmentette a vádak alól. Az MSZMP KB által kiküldött bizottság elnökének, Biszkunak a jelentése „a munkásmozgalmi emberek ellen” 

indított ügyekről, 1964. június 15. In: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez… 1. i. m. 1992, 735–740. 
77 284/1960 Sz. T. Zádor Tibor ideiglenes ügyvivő feljegyzése a Külügyminisztériumhoz a magyar-amerikai viszony időszerű kérdéseiről 

(Washington, 1960. 05. 25.). In: Iratok a magyar–amerikai kapcsolatok történetéhez, 1957–1967. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Borhi 

László. Budapest, Ister, 2002, 254.

a kedvező tengerentúli fogadta-
tásától tájékoztatott.77 

1960. június 21-én ülésezett, 
és a szokásoknak megfelelő 
módon határozatokat is hozott 
az MSZMP PB. Ez alkalommal – 
mondhatni ismét, a szokásoknak 
megfelelően – „a belső reakció 
elleni harc néhány kérdéséről” 
is. Az ebben foglaltak egyfelől 
önmagukért beszélnek, másfelől 
azokról, akikért a harang szól. 
„Az ellenforradalom idején 
elkövetett bűncselekménye-
kért a felelősségre vonás 
általában befejeződött. A BM 
szervei a feladatot lényegében a 
párt politikája alapján hajtották 
végre [saját kiemelés – Z. T.]. 
Felelősségre vonták az ellenfor-
radalmi fegyveres csoportok, 
hatalmi szervek vezetőit, osztá-
lyidegen tagjait, a gyilkossá-
gokat elkövetők többségét. 
Elősegítették az ellenforrada-
lomban részt vett ellenséges 
elemek kiszorítását számos 
fontos helyről. Csapásokat 
mértek a visszavonuló, majd 
illegalitásban dolgozó ellenséges 
erőkre. […] A bel- és külpolitikai 
fejlődés, s részben az admi-
nisztratív intézkedések a belső 
reakciós erők között lényeges 
változásokat eredményeztek […] 
a volt fegyveres ellenforradal-
márokból álló csoportosulások 
száma az elmúlt évben nőtt. E 
csoportok egy része szervezet-
szerű ellenséges tevékenységet 
fejt ki.” 

Nem érdektelen, hogy miképp 
látta mindezt a belügyi elhárítás. 
Miért élénkültek meg a megtorlás 
idején, mit tettek ezek a „szer-
vezetszerű” erőfitogtatók? „Egy 
új világháború vagy ellenforra-
dalom lehetőségében remény-
kednek, igyekeznek egymást 
segíteni, erőiket összetartani. 
Bátrabban tartanak egymással 
kapcsolatot, élénken reagálnak a 
kül- és belpolitikai hírekre, rémhí-
reket terjesztenek, csoportosan 
hallgatják a Szabad Európa Rádió 
adásait.” Csoda, hogy ezeknek 
az embereknek a levegővételt 
azért engedélyezték. Ráadásul 
„az ifjúság egy részében vissz-
hangra találnak a nacionalista, 
egyes csoportoknál a fasiszta 
eszmék”. Ha ez igaz, akkor a 
magyar oktatásügy nagy dicsősé-
gére vált. „Ezek szüleinek mintegy 
40%-a horthysta tiszt, fasiszta 
párt tagja vagy ellenforradalmár 
volt.” A belügyi tárca előterjesz-
tése egyetlen célt szolgált az 1945 
előtti időszak és az „ellenforra-
dalom” résztvevőinek tudatos 
összekeverésével, összegzésével: 
ismételten alátámasztani egyfelől 
az „1600 fasisztával” szemben 
kíméletlen szigort hangoztató 
Kádárt, másfelől a pártkiadványt 
író belügyminisztert, Biszku Bélát, 
aki nem véletlenül vetette papírra 
azt, hogy „fasiszta diktatúra” ural-
kodott volna el, ha győz „az ellen-
forradalom”. Miután a hatalom 
a „megtévedtekkel” szemben 
kezdetben még nem, de 1957 
májusától, amikor szembesült a 
helyzettel, már másfajta mércét 
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alkalmazott, nem maradt más 
hátra, mint azon tétel megfo-
galmazása, hogy az „ellenforra-
dalom” osztályidegenek, fasiszták 
műve volt, akikkel szemben 
mindenkor kíméletlen megtor-
lásnak van helye. 

Ezzel szemben, talán érezve, 
hogy az előterjesztésben több 
a rémhír, mint amiről valójában 
tényekkel bír a belügyi tárca, a 
feladatok között már az szerepelt, 
hogy „a háborús és népellenes, 
valamint az ellenforradalmi 
bűncselekményekért a felelős-
ségre vonást a párt határozatai 
és a törvényes előírások alapján 
egyértelműen befejezettnek 
kell tekinteni”. Ám azért nehogy 
munkanélkülivé váljon a mérhe-
tetlenül felduzzasztott állomány, 
„a BM szerveinek továbbra is 
feladata – nem nyílt eszközökkel – 
dokumentálni minden főbenjáró 
bűncselekményt, az azt elköve-
tőket a legveszélyesebb kategó-
riába sorolni”. Ez pedig operatív 
eszközökkel: egyfelől technikával, 
másfelől ügynökökkel lehet-
séges. Sőt, további kiskaput is 
kapott a Belügyminisztérium: 
„azokban az esetekben, amikor 
különösen súlyos ellenforra-
dalmi bűncselekmények elkö-
vetőit derítenek fel [sic!], velük 
szemben egyéni elbírálás alapján 
kell intézkedést foganatosíta-
ni”.78 A belügyi tárca előterjeszté-
sében 7 360, az 1956-os szerepe 
miatt elítéltet említett, akik közül 
még 279 volt elítéltként őrizetes 
1960 júniusában.79 A vitában 
felszólaló Kiss Károly szerint 

78 Az MSZMP PB határozata a „belső reakció elleni harc” néhány kérdéséről (1960. 06. 21.). MNL OL M-KS 288. f. 5/188. ő. e. 46–54.
79 A Belügyminisztérium és az MSZMP KB Adminisztratív Osztály jelentése a Politikai Bizottságnak a belső reakció elleni harc néhány kérdéséről 

(1960. 06. 15.). Uo. 73.
80 Kiss Károly: Felszólalás az MSZMP PB ülésének vitája során (1960. 06. 21.). Uo. 31.
81 Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2001, 438.; Kahler Frigyes: Joghalál 

Magyarországon, 1945–1989. Budapest, Zrínyi, 1993, 96–97.
82 Feljegyzés Marosán elvtárs részére az ellenforradalmi büntetőügyekről. (1958. 10. 09.). MNL OL M-KS 288. f. 30/1958. 11. ő. e. 113–

119. In: Zinner i. m. 2001, 436.

ugyanakkor „köztudomású, hogy 
hazánkban a belső reakció az 
ellenforradalom után hatalmas 
csapásokat kapott”.80 Az MSZMP 
KB Adminisztratív Osztályának 
osztályvezetője, Kaszás Ferenc 
és a belügyi tárcától Biszku első 
helyettese, Földes László által 
aláírt, Marosán György és Biszku 
által is támogatott jelentés 
ugyancsak élénk vitáján Kádár 
nem volt jelen. Szerencséje volt, 
mert a közölt adatok egy hazug-
sághalmazt takartak. 

Mit mutattak az elítéltekre 
vonatkozó adatok a megtorlás 
kezdetétől az esztendő végéig? 
Szabadságvesztésre ítéltek 
16  195 személyt, közülük 
államrend elleni szervezkedé-
sért 4  223, lázadás, hazaárulás 
és kémkedés elkövetéséért 32, 
izgatásért 4  750, termelőszö-
vetkezetek elleni izgatásért 354, 
fegyverrejtegetésért 2 344, tiltott 
határátlépésért 4  504, háborús 
és népellenes bűntettért 60, 
egyéb népköztársaság elleni 
bűncselekmény elkövetéséért 
38 személyt. Éves bontásban 
1957-ben 5 524, 1958-ban 7 053, 
1959-ben 2 300, 1960-ban 1 318 
személyt.81 Csupán a népköztár-
saság elleni bűntettek elköveté-
séért már felelősségre vontak 
1958. október 1-jéig 16 798 
személyt, a polgári bíróságok 
14 248 főt rendes, 955 személyt 
gyorsított vagy népbírósági eljá-
rásban, a katonai bíróságok pedig 
1  216 személyt rendes, 379 főt 
pedig rögtönbíráskodás során.82 
Ezek tények, miként az is, hogy 

a belügyi tárca vérlázító adatot 
tartalmazó jelentést terjesztett 
elő, fátylat borítva a múltra. Itt 
részleteiben ki sem térve arra, 
hogy a „megtévedt dolgozó” 
fogalom miként és miért vált 
hatályossá a büntetőeljárások 
során. Azért, mert az elítéltek 
társadalmi összetételének vizsgá-
lata a napnál is világosabbá tette 
azt, hogy közöttük a munkások 
és parasztok óriási arányban 
vannak, ők voltak ’56 motorjai, 
őket hurcolták meg, az „ellenfor-
radalmár” címkét rájuk aggatva. 

Ebben a történelmi keretben 
kell megérteni azt, hogy mi 
történt Vácott 1960. április 7-étől, 
érdemben kb. április 9-én délig. 
A szabadulási várakozások az 
elítéltek körében ez alkalommal 
főként az ország német nemze-
tiszocialistáktól és honi csatló-
saiktól történt megszabadítá-
sának tizenötödik évfordulójához 
kötődtek, amit egynémelyek az 
őrszemélyzet közül is sugalmaztak 
az elítélteknek. Tudottak voltak 
körükben a korábbi gyakorlat 
alapján egyfelől az ismert okokkal 
magyarázható ’53-as, valamint 
az 1848/1849-es forradalom és 
szabadságharc századik, valamint 
a náciktól történt megszabadulás 
ötödik és tizedik évfordulója 
emlékére ismertté vált kegyelmi 
intézkedések. Másfelől azért is 
reménykedtek, mert az előző 
évben, a részleges közkegyelem 
során 1  610 ’56-os, politikai 
jellegű bűntett elkövetése miatt 
elmarasztalt ember szabadult. 
Ez alkalommal azonban számuk 
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jóval kevesebb, mindössze 503 
lett.83 A Belügyminisztérium 
Büntetés-végrehajtási Parancs-
nokságának a kegyelmi intéz-
kedés folyamatában készült 
korabeli jelentése, mely szerint 
401 személy szabadult 1960. 
április 12-ig, május végéig pedig 
valamennyi internáltat szabad-
lábra helyezték.84 Az utóbb, már 
citált 1965. nyári jelentés szerint 
végül 593 börtönbüntetését 
töltő elítélt, míg a javító-nevelő 
munkára marasztaltak közül 
2 301 szabadult.85

83 A törvénysértő pereket felülvizsgáló Tényfeltáró Kormánybizottság Történész Albizottságának elnöke, Zinner Tibor számára a 

Belügyminisztérium Állambiztonsági Operatív Nyilvántartója által közölt 1990 tavaszi adat. Sipos Levente szerint „körülbelül 500 

1956-os politikai fogoly részesült kegyelemben”. Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 175.
84 Sipos i. m. 2012, Részleges közkegyelem…, [832–835.] 833–834. Az 1960. április 12-i jelentést utóbb újabbak követték, amelyek több 

mint 60, folyamatban lévő kegyelmi eljárásról tájékoztattak. Ez az együttes, félezerhez közelítő adat az 1989-es belügyi tájékoztatásban 

közölt számot nem kérdőjelezi meg. Az 1953 nyári megszüntetés után újból bevezetett internálás során, 1957–1960 között 12 479 

személy volt eltérő ideig őrizetben Tökölön vagy Kistarcsán.
85 Mikó i. m. 2016, 144.; Dr. Ságvári Magda osztályvezető feljegyzése (1965. 06. 18.). MNL OL XIX-E-l-z Igazságügyi Minisztérium, TÜK iratok; 

Sipos i. m. 2012, Részleges közkegyelem… 834. Az itt közölt 2759 javító-nevelő munkára ítélt kegyelmet kapott adata eltér az 1965. 

nyáritól, ami szerint kevesebb, 2301 személyt helyeztek szabadlábra, noha ez a feljegyzés később keletkezett.
86 Kertész Dezső – Litván György: Váci börtönsztrájk, 1960. Visszaemlékezések és dokumentumok. In: Évkönyv 4., 1995. Szerk. Hegedüs 

B. András – Kende Péter – Litván György – Rainer M. János – S. Varga Katalin. Budapest, 1956-os Intézet, 1995, [163–232.] 230.
87 Uo. 198. A Vácott őrzött elítéltek száma a kegyelmi intézkedések végrehajtása után 1039 volt 1960. április 11-én. (Uo. 166.) Litván túlzó 

adatai szerint a létszám Vácott „másfél ezres” volt. Ha közel kettőszáz elítélt személy szabadult, akkor nem lehettek 1039-en. (Uo. 

198.) Mi több, ha a rabok 80%-a, azaz kb. nyolcszáz személy sztrájkolt, akkor a létszám 1960. március végén eleve nem lehetett több 

1200–1300 elítéltnél. Közülük a kegyelmi intézkedéssel közel kettőszáz elmarasztalt távozhatott a büntetés-végrehajtási intézetből.
88 Földes László: A második vonalban. Budapest, Kossuth, 1984, 278–279.
89 Zinner Tibor: A kádári kegyelmezési politika és a váci sztrájk. (Kézirat. Budapest, 2020. Készült a NEB megbízásából. Megjelenés alatt).

Vácról – ahol az öt éven felüli 
szabadságvesztésüket töltő 
elítélteket őrizték – 193 elítéltet 
helyeztek szabadlábra április 
1-jén és 2-án, de ezek között nem 
csupán ’56-osok, hanem az 1945. 
VII. törvény és egyéb jogszabályok 
alapján 1956. október 23-a előtt 
elítéltek is voltak.86 Mi több, amíg a 
„kis idős” elítélteket őrző budapesti 
Gyűjtőfogház szinte kiürült, addig 
Vácott ez nem következett be. A 
„nagy idős” elítéltek 80%-a csatla-
kozott ezért az éhségsztrájkhoz, 
illetve a munkabeszüntetéshez.87 
A sztrájk április 9-i lezárulása után 
a leginkább elszánt elítéltek közel 
egy hétig még folytatták tiltakozá-
sukat. A sztrájk leverését a belügy-
miniszter első helyettese, Földes 
László a helyszínen irányította, 
emlékei szerint az éhségsztrájk 
36 óra alatt összeomlott.88 A 
Belügyminisztérium büntetés-vég-
rehajtásának országos parancs-
noki értekezletén, május 10-én 
megvitatták a váci tanulságokat. 
A Vácott maradt ’56-os elítél-
teket három hónappal később a 
budapesti Gyűjtőfogházba szál-
lították át. A váci intézet politikai 
börtönként nem funkcionált 
tovább. 

A különböző okokkal magyaráz-
ható váci sztrájk az ’56-os forra-
dalom lángjának utolsó fellob-
banása volt, következménye 
azonban nem a kádári rendszer 
börtönrezsimjének enyhültét, 
épp ellenkezőleg, annak szigo-
rúbbá válását eredményezte, 
egyúttal 1963. március végéig 
odázta el a továbbra is börtöncel-
lákban maradt elítéltek szabad-
lábra kerülését. És még akkor 
sem szabadulhatott minden 
elítélt ’56-os. Így nem csupán 
a Vácott történtekben részt 
vett kb. nyolcszáz elmarasztalt, 
hanem a magyarországi bünte-
tés-végrehajtási intézetben 
lévő valamennyi ’56-os elítélt 
megsínylette a restaurált hata-
lommal szembeni pár napos 
ellenszegülést.89

AZ 1963-AS ÁLTALÁNOS 
KÖZKEGYELEM 

A szélesebb ívű konszolidáció 
igényként a honi társadalmi-po-
litikai környezet változásával, a 
terror mérséklődésével a párt-
kongresszus táján jelentke-
zett. Az 1960. május 5-i kezde-
tektől, majd az 1961. augusztus 

Földes László, a belügyminisz-
ter első helyettese a helyszínen 
irányította az 1960-as váci éh-
ségsztrájk leverését. 
Fotó: Wikimedia Commons
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és 1962. szeptember 7-e90 
közötti időszakban, s utána az 
esztendő vége között folyt titkos 
magyar–amerikai tárgyalások 
után – amelyeken az amerikai 
tárgyalófél, főként Harold J. 
Vedeler,91 támaszkodhatott 
Mindszenty József érseknek, 
a budapesti követségen 
félrabságban, menedékben élő 
hercegprímásnak az amerikai 
vezetőkhöz írott, a kádári 
megtorlásról tájékoztató s 
az azzal szembeni hathatós 
fellépést szorgalmazó számtalan 
levelének tartalmára –,92 továbbá 
a nemzetközi karanténból 
történő kitörés, az ENSZ főtitká-
rának tervezett budapesti láto-
gatása érdekében immár nem 
csupán részleges közkegyelmet 
hirdettek Budapesten. Az ítéletek 
döntő hányadát azonban csak 
1989. október 20-a után (majd az 
egykori, adott politikai aritmeti-
kának megfelelő XXXVI. törvény 
szűkkeblű tartalmát már megha-
ladva, 2000. december 20-át 
követően, a CXXX. törvény hatály-
balépésétől) nyilváníthatták 

90 Az Amerikai Egyesült Államok illetékes diplomatái 1962. szeptember 7-én közölték Radványi János washingtoni magyar ügyvivővel, 

hogy a kapcsolatok normalizálása megkezdődhet, ha – miután Kádár szerint 95 százaléka szabadult az ’56 miatt szabadságvesztés 

büntetésre ítélteknek – a börtönben lévő maradék 5 százalékot amnesztiában részesítik Budapesten. Cserébe a magyarkérdést az 

ENSZ-ben tovább nem feszegetik, az nem lesz további napirendi pont. 362/1962. Sz. T. Radványi János ügyvivő összefoglaló jelentése 

Péter János külügyminiszternek a magyar–amerikai kapcsolatok időszerű kérdéseiről: a magyarkérdés és az általános amnesztia. In: 

Iratok a magyar–amerikai kapcsolatok történetéhez… i. m. 2002, 339–343.
91 Vedeler, Harold J. (1903–2007): amerikai diplomata. Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma Közép-Európa Osztályának 

helyettes vezetője, a balti, csehszlovák és lengyel ügyek referense, a prágai nagykövetség helyettes vezetője tanácsosi rangban. A 

Nemzetközi Atomenergia-ügyi Bizottságban hazája állandó képviselőjének helyettese 1957–1959 között, majd az Európai Ügyek 

Hivatalának igazgatója a külügyi tárcánál.
92 Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor: Szeizmográf a Szabadság téren. Mindszenty bíboros levelezése az USA elnökeivel és külügyminisztereivel, 

1956–1971. Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2010.
93 Lásd az 1989. évi XXXVI., valamint a 2000. évi CXXX. törvényt. Ennek ellenére számos, ’56-os szerepvállalás miatt különböző időtartamú 

szabadságvesztésre, vagy halálra ítélt és ki is végzett személy esetében a bíróságok megtagadták a semmisségi igazolás kiadását a 

hozzátartozóknak. Ezért vált szükségessé a 2016. június 16-ától hatályos 2016. évi LVI. törvény kihirdetése. E felsőszintű jogszabálynak 

– miként címe rögzíti – a lényege az, hogy intézkedjék „az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő 

elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb 

működése érdekében szükséges módosításáról”. A törvényhozó kizárólagos jogkörrel a Kúriára ruházta a jogszabályban rögzítettek 

érvényre juttatását.
94 Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 179. 67. j.
95 Az MSZMP PB ülése (1963. 02. 19.). MNL OL M-KS 288. f. 5/292. ő. e. 3., 40–55. (Melléklet: 57–59.)
96 Az MSZMP KB, Központi Revíziós Bizottság és Központi Ellenőrző Bizottság együttes ülése. Határozat közkegyelmi rendelet kibocsátására, 

1963. március 8. MNL OL M-KS 288. f. 4/61. ő. e. 71-80.

semmissé.93 Ekkorra Nagy Imrét 
és társait felmentették a vádak 
alól, Kádár pedig már nem, és a 
népköztársaság is már csak két 
napig élt… 

A NET 1961-ben és 1962-ben is 
élt az egyéni kegyelmezés lehe-
tőségével. Amíg 1961 nyarán 
1 672, addig 1962 decemberében 
a jogerősen elítélt 1 628 politikai 
elítéltből 868 olyat őriztek cellá-
jában – meghatározó hányadukat 
a Budapesti Országos Börtönben 
–, akiknek szabadságvesztés 
büntetése három esztendőnél 
hosszabb volt.94 Az általános 
amnesztia előkészítését Fehér 
Lajos miniszterelnök-helyettes 
fogta össze. Arról, hogy előbb 
1963. február 19-én az MSZMP 
PB tagjai elé melléklettel ellátott, 
ám abban számos félrevezető 
adatot rögzítő javaslat került,95 
valamint hasonlóképp az MSZMP 
KB, a Központi Revíziós Bizottság 
és a Központi Ellenőrző Bizottság 
(KEB) 1963. márciusi együttes 
javaslata a közkegyelemről mit, 
és mit ne tartalmazzon, arról a 

KB 1963. március 8-i ülésén jelen-
voltak határoztak.96 Ezt követően 
jelenhetett meg március 22-én a 
NET által kibocsátott 1963. évi 4. 
tvr. 

A végső tervek szerint – amikoris 
a letartóztatott, valamint 
jogerősen elítélt politikai foglyok 
száma 2  308 volt – összesen 
1  635 személy szabadult volna 
közülük: 1956. október 23. 
előttről 140, 1956. október 23. és 
1957. május 1. közötti időszakból 
775, és a későbbi hónapokból 
további 720. A 2 308-ból 1 057-et 
’56 miatt vontak felelősségre, 
közülük 282 személyre eleve nem 
terjedt volna ki a kegyelmi intéz-
kedés. A végrehajtást belügyi 
vonalon Pap János miniszter, míg 
az igazságügyi tárcánál a Bírói 
Felügyeleti Főosztály főosztály-
vezető-helyettesi beosztásából 
1962 augusztusában a miniszter 
első helyettesévé előlépett dr. 
Szilbereky, az ellentmondást nem 
tűrő, erőskezű jogász felügyelte. 
Egyfelől jelentett főnökének, 
dr. Nezválnak, és kifelé is ő 
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tájékoztatott. Előkészítő bizott-
ságot állított fel büntetőjogá-
szokból, berendeltként a tárcánál 
dolgozó bírókból, akik az idő 
tájt, április elejétől június 19-ig 
áttekintették azoknak az ’56-ot 
követően halálbüntetéssel sújtot-
taknak a büntetőügyeit, akiknek 
a NET kegyelemből szabadság-
vesztésre enyhítette ítéleteiket. 
Mellettük megvizsgálták azoknak 
a büntetőpereit is, akiket nem 
halálbüntetéssel sújtottak, 
hanem súlyos szabadságvesztés 
büntetéssel azért marasztaltak 
el a büntetőperek során, mert 
ők a Hatályos anyagi büntetőjogi 
szabályok hivatalos összeállítá-
sába (BHÖ) foglalt valamelyik 
állam elleni bűntettet és azzal 
halmazatban egyéb bűncse-
lekményeket is elkövettek. Az 
április 2-án készült összegzés 
szerint addig 133 személyt, majd 
végül összesen, április 10-ig 140 
elítéltet vontak ezért vizsgálat 
alá. Annak eldöntésénél, hogy az 
„ellenforradalmi tevékenységgel” 
összefüggésben az elítélt milyen 
más bűntettet követett el, nem 
volt elégséges a bírósági ítéletnek 
a bűntettre vonatkozó minősí-
tése, hanem az egész bűnügyi 
iratanyag – beleértve a bírósági 
ítélet indoklását is – tanulmányo-
zása vált szükségessé. A három 
miniszterhelyettesből felállított 
bizottság ezért 140 olyan elítélt 
büntetőügyét vizsgálta felül, ahol 
a bírósági ítélet jogi minősíté-
sében az ellenforradalmi szervez-
kedésben, illetve mozgalomban 

97 Jelentés a közkegyelem gyakorlásáról szóló 1963. évi 4. tvr. 1. § /1/ bek. c/ pontja rendelkezésével kapcsolatos végrehajtás problémájáról 

(1963. 04. 10.). Dr. Szilbereky Jenő irathagyatéka. (A szerző birtokában.)
98 Feljegyzés azokról az elítéltekről, akik kegyelemben részesítését javasoljuk (1963. 04. 01.). Uo.
99 Az Igazságügyminisztérium Felügyeleti Főosztály feljegyzése az ellenforradalmi bűncselekménnyel összefüggően más bűntettet is elkövetett 

elítéltekről, akiknek közkegyelemben való részesítése kizártnak tekinthető (1963. 04. 13.). Uo.
100 Som István (1931–2021): tanító. 1948 júniusában, a pócspetri perben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult.
101 Folytatólagos feljegyzés azokról az elítéltekről, akik az ellenforradalmi cselekményük mellett gyilkosság bűntettét, illetve annak kísérletét is 

megvalósították (1963. 04. 02–04.). Dr. Szilbereky Jenő irathagyatéka. (A szerző birtokában.)
102 Folytatólagos feljegyzés azokról az elítéltekről, akiknek ügyét operatív értekezleten történő döntésre javaslom (1963. 04. 02–09.). Uo.

való részvétel bűntette mellett 
a bíróság a gyilkosság, illetve a 
szándékos emberölés bűntet-
tének kísérletét is megállapította. 
59 személynél az elmarasztalásuk 
alapját képező cselekményüknél 
nem volt nevesített áldozat, tehát 
hiányoztak az ítéletekből a tények, 
csupán általános – politikai, 
illetve jogi – frázisokkal pótolták 
azokat. Ezért őket az illetékes 
bíróságok azonnal szabadlábra 
helyezték, mert sem a gyilkosság 
– emberélet kioltása – nem követ-
kezett be, sem annak kísérlete 
nem terhelte őket, szemben a 
korábbi téves jogi minősítéssel. 
Szerencséjükre megélhették… 
Kizárólag azok esetében foglaltak 
állást arról, hogy nem részesít-
hetők kegyelemben, akiknél a 
korábbi nyomozati, vádhatósági, 
s bírósági eljárások tényeken 
alapultak. Azt, hogy a közke-
gyelem gyakorlásáról szóló 
tvr. kikre vonatkozik, a jogsza-
bály ugyan megfogalmazta, de 
emberek jövőjét meghatározó 
anomáliák így is adódtak. Ezt „a 
közkegyelem gyakorlásáról szóló 
1963. évi 4. sz. tvr. 1. § /l/ bek. c/ 
pontja rendelkezésével kapcso-
latos végrehajtás problémájáról” 
keletkezett jelentés tartalmazta, 
amit dr. Szilbereky miniszterhe-
lyettes 1963. április 10-én adott 
át dr. Nezválnak. A felülvizsgáló 
bizottság 81 esetben azt álla-
pította meg, hogy „a vádlottak 
cselekményének eredménye-
ként vagy meg nem határoz-
ható számú szovjet katona esett 

áldozatul, vagy pedig támadásuk 
meghatározott személy – párt-
titkár, tanácselnök stb. – ellen 
irányult, s azok súlyosan megse-
besültek, vagy életüket vesz-
tették”. A dokumentum mindkét 
esetben példákat tartalmazott, 
alátámasztva a mondanivalót. 
A bizottság négy, részletesen 
tárgyalt büntetőügyben a szaba-
dításból való kizárás álláspont-
jára helyezkedett.97 

Április 1-jén készült el a 
„feljegyzés azokról az elítéltekről, 
akik kegyelemben részesítését 
javasoljuk”. Az 53 elmarasztalt 
közül végül kegyelmet kapott, 
és nyomban szabadulhatott 46 
személy.98 Kizártak a kegyelemből 
42 büntető-99 és 1 hadbíróság által 
elítéltet, valamint továbbra sem 
kapott kegyelmet a még 1948-ban 
a Pócspetriben történtek miatt 
köztörvényi cselekmény elkö-
vetésével elítélt Som István.100 
Függőben volt harminchét elítélt 
kegyelem alá vonhatósága, 
ők „az ellenforradalmi 
cselekményük mellett gyilkosság 
bűntettét, illetve annak 
kísérletét is megvalósították”. 
Büntetőügyüket két részletben, 
április 2-án és 4-én terjesztették a 
miniszterhelyettesekből felállított 
operatív bizottság elé,101 további 
hét személyét pedig ugyancsak 
két részletben, április 2-án és 
április 9-én.102 A vizsgálat alá 
vontakon túl több összegző 
jelentést is összeállítottak az idő 
tájt: 1963. április 1-jén, április 
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10-én, valamint május 7-én.103 
Ezek szerint összesen 3  479 
személy szabadult.104 

A jelentés a végrehajtási kegye-
lemre vonatkozó további, római 
számmal jelölt részleteiben a 
4  629 javító-nevelő munkára, a 
4 094 pénzfőbüntetésre és a közel 
85 ezer szabálysértés miatt pénz-
bírságra elítélt személyről tájé-
koztatott. Az eljárási kegyelem 
10 044 személyt érintett, továbbá 
„a tanácsok igazgatási osztá-
lyainak hatáskörébe tartozó 
szabálysértési eljárásoknál 
26  629 esetben került sor folya-
matban lévő eljárás megszünte-
tésére, illetve 1963. március 21. 
előtt elkövetett szabálysértés 
miatt tett feljelentés elutasítá-
sára”. A NET részére június 5-ét 
követően küldték meg a végső 
összegzést.105 Az 1963. április 
2-án készült összegzésben neve-
sített 133 elítéltről táblázatot 
is összeállítottak, mindenkinél 
feljegyezve a bizottság (kékszínű 
„B” jelzéssel rögzített) állásfogla-
lását. A tizenhat oldalas táblázat 
tartalmazta az illető elítélt neve 
mellett születési helyét és idejét, 
édesanyjának nevét, az első- és 
a másodfokú bíróságot és az 
ítéletek ügyszámát, a minősí-
tést, a jogerős büntetést és egy 
megjegyzés rovatot.106 

A végrehajtás során több kérdés 
merült fel. A legjelentősebb 
az volt, hogy „az 1. § /l/ bek. c/ 
pontjának rendelkezését a bírák 

103 Az Igazságügyminisztérium tájékoztatója a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa részére a közkegyelem gyakorlásáról szóló 1963. évi 4. 

sz. tvr. végrehajtásáról (1963. 05. 07.). Uo.
104 Itt kézzel, tollal utóbb odaírva: „A belügyminisztérium összesítése szerint 3490 személy szabadult a közkegyelmi rendelet alapján.” 

Mikó i. m. 2016, 145.
105 Az 1963. április 2-án készült összegzésben nevesített 133 elítélt személyi adatai, az elmarasztaló bíróságok nevei s ügyszámai, a minősítések, 

a jogerős büntetések és megjegyzések az ügyről. Dr. Szilbereky Jenő irathagyatéka. (A szerző birtokában.)
106 Uo.
107 Az Igazságügyminisztérium tájékoztatója…, 1963. Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 187.
108 Dr. Ságvári Magda osztályvezető feljegyzése (1965. 06. 18.). MNL OL XIX-E-l-z Igazságügyi Minisztérium, TŰK iratok. In: Mikó i. m. 2016, 144.
109 Mikó i. m. 2016, 145.
110 Feljegyzés azokról az elítéltekről, akik kegyelemben részesítését javasoljuk…, 1963.

úgy értelmezték – mivel az eliga-
zítás is erre engedett következ-
tetni –, hogy azok az elítéltek is 
közkegyelemben részesülnek, 
akik az 1956. évi ellenforradalom 
miatt az államellenes bűntett 
mellett gyilkosság, szándékos 
emberölés bűntettét is elkö-
vették. Ezért fordult elő, hogy 
néhány ilyen elítélt 1963. március 
25-én szabadult a börtönből. 
Miután tisztázódott, hogy ezekre 
az elítéltekre a közkegyelem 
nem terjed ki, a továbbiakban 
már ezeket nem szabadították. 
Intézkedés történt annak a 
néhány /öt, [kézzel írva]: illetve 
a katonai bíróságoknál 10/ 
elítéltnek a börtönbe való vissza-
vitelére is, akik korábban szaba-
dultak.” Az eljárási kegyelem 
végrehajtása – a tervek szerint – 
1963. május hó végén nyer befe-
jezést. A NET 1963. május 7-ei 
tájékoztatása azzal zárult, hogy 
„a bíróságok [kézzel utóbb beírva:] 
legközelebb június 5-én szolgál-
tatnak az eljárási kegyelemről 
statisztikai adatokat. Ezért végle-
gesnek tekinthető, számszerű 
adatok csupán június 5-én állnak 
rendelkezésre.”107

Egy 1965. nyári feljegyzés szerint a 
szabadságvesztésre ítéltek közül 
4 123, a javító-nevelő munkára 
elmarasztaltak közül 4  629, a 
pénzfőbüntetést kapottak közül 
4  094 személyt részesítettek 
kegyelemben. Eljárási kegye-
lemben 10 044 fő részesült.108 
A végrehajtási kegyelemmel 

összefüggő felülvizsgálat során 
5 313 elítélt büntetőügyével 
foglalkoztak, 4 123 kegyelemben 
részesült, közöttük 740 volt 
politikai elmarasztalt.109 

Az ítéleteket elemző bírók a 
munkájukról jelentéseket állí-
tottak össze. Ezekből kitűnik, 
hogy minden elítélt bírósági hatá-
rozatáról véleményes jelentést 
készítettek, majd ezeket feljegy-
zésekben összegezték. Példaként 
említhető egy 1963. április 1-jei 
keltezésű, Feljegyzés azokról 
az elítéltekről, akiknek kegye-
lemben részesítését javasoljuk 
című dokumentum.110 Az 53 
személyből hét esetében végül 
elvetették a szabadulás lehe-
tőségét. Készült folytatólagos 

Wittner Mária a Szent István 
Könyvhéten, 2017-ben. Még az 
1963-as, általános közkegyelem 
során sem szabadulhatott – csu-
pán 1970-ben hagyhatta el a bör-
tönt. Fotó: Wikimedia Commons / 
Thaler Tamás
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Feljegyzés azokról az elítéltekről, 
akiknek ügyét operatív értekez-
leten döntésre javaslom címmel 
két dokumentum, 1963. április 
2-án, valamint 9-én. Aláírást nem 
tartalmaz, hét személyre vonatko-
zott. Készült április 2-án és április 
4-én ugyancsak folytatólagos 
Feljegyzés azokról az elítéltekről, 
akik az ellenforradalmi cselekmé-
nyük mellett gyilkosság bűntettét, 
illetve annak kísérletét is megva-
lósították. Összesen harminchét 
személyre vonatkozott, közülük 
tizenegynél támogatták azt, hogy 
szabadulhassanak, az elutasí-
tottak között volt például Wittner 
Mária111 is.112 A Feljegyzés az ellenfor-
radalmi bűncselekménnyel össze-
függésben más bűntettet is elköve-
tett elítéltekről, akiknek közkegye-
lemben való részesítése kizártnak 
tekinthető című, 1963. április 
13-ai dokumentum negyvenkét 
elítélt büntetőperének elemzését 
tartalmazza.113 

A vitás esetekben bizottsági 
többségi álláspontot alakítottak 
ki. A tvr. megszabta kereteken 
túl, egyes elítéltek esetében 
nem ítélkező, tárcabéli felada-
tokat végző bírók mondtak 
utóbb érdemi bírálatot hivatásos 
kollégáik és a népbírók/ülnökök 
közös, tanácsként kihirde-
tett határozatairól, időnként 
felül is bírálva azok mértékét. 
Ötvenkilenc elmarasztaltnál 
javukra döntöttek, s ezzel felül-
bírálták a korábban, a megtorlás 
során velük szemben eljárók, 
jogszabályokkal fedett párt-
feladatot teljesítők ítélkezési 
gyakorlatát. 

111 Wittner Mária (1937): Az ’56-os forradalom idején a Corvin közben és a Vajdahunyad utcai csoportban tevékenykedett. 1958 

júliusában elsőfokon halálra, 1959 februárjában másodfokon életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 1970-ben szabadult. Varró- 

és takarítónőként tevékenykedett, 2006 és 2014 között országgyűlési képviselő (FIDESZ).
112 Folytatólagos feljegyzés azokról az elítéltekről, akik az ellenforradalmi cselekményük mellett gyilkosság bűntettét, illetve annak kísérletét is 

megvalósították…, 1963.
113 Az Igazságügyminisztérium Felügyeleti Főosztály feljegyzése…, 1963.
114 Sipos i. m. 2012, Az 1963-as…, 187.
115 Zinner i. m. 2001, 9.

A három közkegyelmi tvr. 
hatálybalépésével a szabad-
ságvesztésre ítéltek közül 9 156 
(1959-ben 3 950, 1960-ban 593, 
míg 1963-ban 4 123) személy 
szabadult. A számok alapján 
azonban nem állapítható meg, 
hogy közülük hányan voltak azok, 
akik a megtorlással kapcsolatban 
lefolytatott büntetőeljárások 
során vesztették el szabadsá-
gukat. Az viszont rögzíthető – 
miként a dokumentumok érzé-
keltetik –, hogy a három közke-
gyelmi rendelkezés nem minden 
’56-os elmarasztalt számára 
hozta el a szabadulás lehető-
ségét, sokan hosszú-hosszú 
éveket tölthettek még celláikban. 
„Ez volt a fájdalmasan gyenge 
pontja az egyébként valóban 
széles körű politikai amnesztiá-
nak”114 – írta Sipos Levente. Több 
volt annál, nem csupán gyenge 
pont, hiszen igazságtalan volt. 
Persze amilyen volt a rendszer, 
olyan volt a büntetőbíráskodása, 
és ezért nem lehetett más a 
kegyelmi intézkedése sem. 

EPILÓGUS 

Az előbbiekből kitűnik, hogy a 
börtönbe vetetteknek több mint 
háromnegyedét, esetenként még 
ennél is többet, majd a kegyel-
mekkel érintettek meghatározott 
részét munkások és parasztok 
alkották. A honi börtönvilág mind 
’56 ősze előtt, mind utána jórészt 
őket tömörítette celláiban. A 
Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormányt nem a magyar 
nemzet választotta, tagjait 
Moszkvában jelölték ki, idegen 

fegyverek juttatták hatalomra. 
A bábkormány – hathatós 
táborbéli támogatással – nem 
tért le a Rákosi és Gerő válasz-
totta útról. Így következett be, 
hogy „a kádári megtorlás nem 
volt más, mint a Rákosi-féle rend-
szerszerű retorziók rémséges 
restaurálása”.115 Munkások és 
parasztok fent, munkások és 
parasztok bent. A kormány elne-
vezése s a büntetés-végrehajtá-
sának celláiban őrzött személyek, 
valamint az internáltak társa-
dalmi összetétele egybecsengett. 
Miért lett volna más?

(Fenti tanulmány lapunkkal 
egyszerre megjelenik a RETÖRKI 
1956 hatvanötödik évfordulója 
előtt tisztelgő tanulmányköte-
tében is. In: Sorsok és horizontok. 
Tanulmányok a magyar forra-
dalom hatvanötödik évfor-
dulóján. Szerk. M. Kiss Sándor 
– Nagymihály Zoltán. Budapest, 
RETÖRKI, RETÖRKI Könyvek 46., 
2021, 71-98.)


