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Ön egy kötetében úgy fogalmaz, hogy az 
igazságtétel folyamata három részből áll össze: 
a szenvedők sérelmeinek orvoslásából, a 
bűnelkövetők jogi felelősségre vonásából, illetve 
az adott korszak történeti feldolgozásából.1 Ha 
általánosságban, mégis ezt a három részt szét-
szálazva tekintünk a kérdésre, mit lehet mondani 
az elmúlt három évtizedünk teljesítményéről?

Az igazságtétel kérdése az a neuralgikus pont, amely 
talán a legtöbb fejfájást okozta a rendszerváltás 
folyamatában. Nyilvánvaló, hogy volt egy óriási, érzé-
kelhető társadalmi elvárás, hiszen Magyarország 
nagyobbik fele elszenvedője volt a kommunista 
diktatúrának. Nemcsak azokat érték sérelmek, akik 
valamilyen módon opponálták a rendszert, hanem a 
megtorlás sokszor a gyermekeikre is kihatott. Nem is 
kellett tevőleges oppozíció ahhoz, hogy valaki ebbe a 
körbe kerüljön, elég volt, ha rossz helyre, az „osztály-
idegen” kategóriába született. A jogállami elégtétel 
egyik része jogi-erkölcsi, a másik része anyagi. Utóbbi 
esetében természetesen nemcsak az egykori tőké-
seknek, földbirtokosoknak nevezett, nagy vagyonnal 
rendelkező állampolgárokról van szó, hanem a 

1 Kahler Frigyes: Az igazság Canossa-járása, avagy a rendszerváltoztatás és az igazságtétel történetéhez. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI 

Könyvek 4., 2014, 20.
2 A Dornbach-dolgozatról bővebben lásd: Uo. 106–110.
3 A jogász-történész tényfeltáró bizottságot 1989 februárjában hozta létre a Németh-kormány. Előbbinek Földvári József büntetőjogász, 

utóbbinak Zinner Tibor történész lett a vezetője. A bizottság történetéről bővebben lásd: Zinner Tibor: Emlékfoszlányok az első 

semmisségi törvényhez vezető útról és göröngyökről. In: Rendszerváltás 1989. 15 tanulmány. Szerk. M. Kiss Sándor. Lakitelek, 

Antológia, RETÖRKI Könyvek 2., 2014, 195–236.

parasztság millióiról, akiket az erőszakos szövetkeze-
tesítés folytán megfosztottak attól a földtől, amelyet 
több generáción át keserves munkával szereztek, 
vagy amelyet nagy hanggal, a ’45-ös földreform 
folyamán adtak nekik. Már a rendszerváltozás 
hajnalán erős ellentét volt az ellenzék egyik vezető 
ereje, a szerveződő Szabad Demokraták Szövetsége 
(SZDSZ) és a társadalom többségének koncepciója 
között. Ne felejtsük el, hogy már akkor, amikor még 
csak az első semmisségi törvény mikéntjéről folytak 
tárgyalások, a Történelmi Igazságtétel Bizottság 
(TIB) jogi képviselője, a későbbi SZDSZ-es országgyű-
lési képviselő Dornbach Alajos eljuttatott egy levelet 
az igazságügyi miniszternek, amelyben az szerepelt, 
hogy a semmissé nyilvánítást és valamiféle kárpót-
lást támogatják, de felelősségre vonásról szó sem 
lehet, hiszen az vállalhatatlan nyugtalanságot és 
felháborodást okozna a társadalom egészében.2 
Ez az álláspont tulajdonképpen végig rányomta 
a bélyegét az egész folyamatra. Amikor Németh 
Miklós miniszterelnök kinevezte a jogász-történész 
tényfeltáró bizottságot, annak feladatául az 1945 
és 1963 közötti időszak vizsgálatát jelölték meg.3 
Ez azonban nagyon felemás volt: rögtön kivették 

Az igazságtétel nyomában
Kahler Frigyes egy folyamat három „lábáról”, 
egy „ellenszélben” működő bizottságról és a 
jogi-politikai-erkölcsi felelősség kérdéseiről

Az igazságtétel a magyar rendszerváltás egyik legneuralgikusabb és legtöbbet 
vitatott kérdése lett. A semmisségi törvények; az Országgyűlés által elfogadott, 
de az Alkotmánybíróság által megsemmisített, az áldozatok kártalanítását és a 
bűnösök megbüntetését célul kitűző jogszabályok; a sortűzperek; a történészi 
feldolgozás hiányosságai mind-mind komoly kritikát váltottak ki a közéleti viták 
során. Lapunkban a folyamat egyik legjobb ismerőjét, a Németh Miklós által 
felkért vegyesbizottság tagját, az Antall-kormány által létrehozott Történelmi 
Tényfeltáró Bizottság elnökét, Kahler Frigyes történészt-jogászt kérdeztük.
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a tárgyalandók köréből a népbírósági ügyek – a 
háborús és ma emberiségellenesnek, akkor népelle-
nesnek hívott esetek – vizsgálatát, aztán hirtelen az 
’56-os ügyeket is. 

Ez idő tájt született meg az első semmisségi 
törvény, amely meglehetősen szűk körben és 
nagyon nyögvenyelősen adott semmisséget az 
’56-os elítélteknek, és rengetegen kimaradtak 
belőle. Önmagában már az szűkítette az érintettek 
körét, hogy a törvény keretei csak a Legfelsőbb 
Bíróság döntéseire terjedtek ki, amikor pedig 
ezrével voltak ’56-os ügyek, amelyekben részben 
megyei bíróságok, részben a több megyét átfogó 
Népbírósági Tanácsok ítélkeztek. Amikor az 
Igazságügyi Minisztériumba kerültem, és átvettem 
a Büntetőjogi Főosztály vezetését, megállapítottam, 
hogy a törvényt kizárólag a minisztérium készítette 
elő, tehát nem alkalmazott szélesebb körű törté-
nészi segítséget hozzá. A második semmisségi 
törvény preambulumában már sikerült megjele-
níteni, hogy az állam megköveti a jogsértetteket. 
Ez nem volt magától értetődő: elérésében komoly 
szerepe volt Zinner Tibornak és az általa vezetett 
történész bizottság egy-két munkatársának. Ennek 
tulajdonképpen akkor is örülni kellett volna, de 
nagyon furcsa, ambivalens érzés volt az emberben, 
elsősorban azért, mert a semmisségi törvények vala-
miféle leplezésre is lehetőséget adtak. Gondoljunk 
csak Mindszenty József ügyére: azt szintén Zinner 
Tibor tárta fel, hogy a Mindszenty-ügy perújítását 
miért lehetetlenítették el a semmisség kimondá-
sával.4 Az egész mögött tulajdonképpen az állt, 
hogy a rendszerváltozást már elkerülhetetlennek 
érző baloldal próbált minél kevesebb informá-
ciót a társadalom tudomására hozni. Márpedig 
ha a Mindszenty- és még néhány koncepciós ügy 
perújításra kerül, akkor részleteiben kiderülhetett 
volna, hogy mennyi erőszakra, törvénysértésre és 
elfogadhatatlan emberi magatartásra került sor, és 
kik vitték véghez azokat ezekben az évtizedekben. 
Egyszerűbb volt az Államvédelmi Hatóságra meg 
Rákosira kenni mindent, holott ezeknek a gyalá-
zatos ügyeknek számos haszonélvezője volt. 
Hogy ezek ne kerüljenek nyilvánosságra, gyorsan 
kimondták a semmisséget, ami jogilag azt jelen-
tette, hogy úgy kell tekinteni, mintha az adott per 
meg sem történt volna, és ettől kezdve nem is 
lehetett újra hozzányúlni.

4 Zinner Tibor: Qui prodest? Miért menthette fel a Legfelsőbb Bíróság csak Nagy Imrét és társait, és miért nem Mindszenty Józsefet és 

társait is a rendszerváltás idején? Büntetőjogi Tanulmányok 10 (2009), 23–40.
5 Kiss Réka – M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt. Tóth Ilona tragikuma. Budapest, Kairosz, 2007.; M. Kiss Sándor: Csalogányvadászok. 

Három tételben a Tóth Ilona-ügyről, 1956–1966–1989. Budapest, Éghajlat, 2015.  

A tömeges perújrafelvételek lebonyolítása tech-
nikailag lehetséges lett volna?

Sok ügyben nem. Nem is mondom, hogy a semmis-
ségi konstrukció beiktatása fölösleges volt, mert 
sok ezer perről van szó, amelyek egy részének 
már meg sincs az iratanyaga, legfeljebb az ítélete, 
sokszor még az se, csak egy börtönértesítő. De 
nem adták meg azt a lehetőséget, hogy azokban 
az ügyekben, ahol ehhez fontos társadalmi 
érdek fűződött volna, lehessen kérni a perújí-
tást. Mindettől függetlenül a második semmis-
ségi törvény egészen jól működött. Alapvetően 
a negyedik semmisségi törvény, a lex Tóth Ilona 
kapcsán kellett újra kiterjeszteni az előző rendel-
kezést. Jómagam ebben az ügyben is szívesen 
láttam volna egy perújítást, mert ott is kiderültek 
volna azok az ellentmondások, amelyeket M. 
Kiss Sándor meg Kiss Réka igyekezett pótolni a 
történettudomány eszközeivel.5

„Perújítás”. Az alsógödi Münnich Ferenc utca Nagy 
Imre utcává való átnevezése 1989-ben. Fotó: Fortepan, 
129856 / Kovacsik Tamás
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A másik problémát a semmisségi törvényekkel 
kapcsolatban a háborús és népellenes ügyek jelen-
tették, amelyekhez nem lehetett hozzányúlni. 
Ezekkel kapcsolatban Zinner Tibor intézett egy 
levelet a minisztériumhoz, amelyben rámutatott 
azokra az anomáliákra, amikor kollektív bűnösség 
alapján ítéltek el embereket. Az egy másik történet, 
hogy ezeknek a háborús és népellenes ítéleteknek 
a nagy része meghozható lett volna teljesen korrekt 
jogállami eljárásban is, ugyanakkor volt nem kevés 
ügy, amelyben később a Legfelsőbb Bíróság hozott 
felmentő ítéletet magyar katonai vezetők ügyében, 
akiket kifejezetten a politikai bosszú miatt ítéltek 
el. Az igazságtételnek ez az oldala nem igazán folyt 
le olyan zökkenőmentesen, ahogy kellett volna. 
Ugyanakkor ezen a téren volt még a kevesebb baj, 
a nagyobb probléma a bűnelkövetők felelősségre 
vonásával kapcsolatban jelentkezett. Az ún. Zétényi–
Takács törvény szakmailag korrekt volt, az egysze-
rűen nem igaz, hogy visszamenőleges ítélkezésről 
lett volna szó, azok a cselekmények ugyanis, amelye-
kért felelősségre kellett volna vonni embereket, 
akkor is bűncselekmények voltak, amikor elkövették 
őket. Nem arról van szó, hogy utólag gyártottak 
volna egy tényállást, hiszen az emberölés, a kény-
szervallatás vagy a hamis vád akkor is büntetőjogi 
kategória volt. Minden elsőéves joghallgató tudja azt 
is, hogy a római jogban az elévülésnek van nyugvása 
és félbeszakadása. Nem beszélhetünk elévülésről 
akkor, ha az állam – teljesen mindegy, hogy milyen 
okból – nem teljesíti bűnüldözési kötelezettségét, 
márpedig esetünkben nem teljesítette, sőt inkább 
„szponzorálta” a bűnt. Amikor például Münnich 
Ferenc kijelentette, hogy tudja, hogy sok a panasz 
a karhatalomra, de jobb, ha kemény, mintha nem 
csinál semmit, akkor gyakorlatilag menlevelet adott 
a bűncselekményeknek. Egy-két olyan ügy volt, 
amikor emberek agyonverése miatt eljárás indult 
a karhatalom emberei ellen, de általában ekkor 
is olyan súlyosságú ítéleteket hoztak, amelyeket 
tyúktolvajokra szoktak kiszabni. Nyilvánvalóan 
ezekben az esetekben sem a cselekményt bűntették, 
hanem azt, hogy kitudódott.

6 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Budapest, Osiris, 2001.
7 A cseh Alkotmánybíróság döntését magyar nyelven közli: A Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságának határozata. In: Igazságtétel 

jogállamban. Német és cseh dokumentumok. Szerk. Varga Csaba. Budapest, Windsor, 1995, 203–232.
8 Letöltendő börtönbüntetést csupán két sortűzperben, négy ember esetében mondott ki a bíróság: 1997-ben a salgótarjáni, 2001-ben 

a tatai sortűz ügyében. A sortűzperekről rövid összefoglalót lásd: Lencsés Károly: Sortűzperek – kevés eredménnyel. Népszabadság, 

2003. 11. 04. 8.

Mindaz, amit a Sólyom László vezette 
Alkotmánybíróságnak a Szabó András által 
megfogalmazott ítélete a Zétényi–Takács törvény-
nyel kapcsolatban mondott, az egyszerűen szak-
mailag hibás. Sólyom írt egy vaskos kötetet az 
Alkotmánybíróságról, amelyben úgy fogalmazott, 
hogy az AB értéksemlegességre törekszik, ezért 
azokat a jogszabályokat, amelyeket a diktatúra 
diszkriminatívan és a társadalom nagy részét sértve 
alkotott, el kell fogadni, mert érvényes jogszabá-
lyok.6 Csak emlékeztetek arra, hogy a cseh alkot-
mánybíróság éppen ellenkező álláspontra helyez-
kedett, mondván: el kell dönteni, hogy a sértettek 
javára ítélünk, akik évtizedeken át elszenvedték a 
jogtalanságokat, vagy azoknak a javára, akik azokat 
elkövették. A cseh AB az előbbi álláspontra helyezke-
dett – tragédia, hogy ebben a magyar nem követte.7

Mi az oka annak, hogy a megkérdőjelezhetetlenül 
emberiségellenes bűncselekmények, például a 
sortüzek esetében is hosszú évekig tartó peres-
kedés folyt, amelynek végén valamilyen enyhe 
ítélet született, ha egyáltalán született?8

Mintha nem azonos mércével mérnék a különböző 
emberiségellenes bűncselekményeket: hallunk 90 
év fölötti emberekről, akiket náci indíttatásból elkö-
vetett bűneikért ítélnek el. Messze nem ártatlan, 
ugyanakkor inkább alacsonyabb szintű alakokról, 
mondjuk SS-sorkatonákról van szó. Az én érték-
rendem szerint a bolsevik indíttatásból elkövetett 
bűncselekmény ugyanolyan súllyal elítélendő. Míg 
vannak olyanok, akik szerint az egyik halálos bűn, 
a másik csupán „tévedés”. A sortűzperekről inkább 
azok tudnának beszámolni, akik tárgyaltak ilyeneket.

Az igazságtételi folyamat két „lábáról” kimerí-
tően beszéltünk: a jogi felelősségre vonásról és 
az anyagi, személyes kárpótlásnak az elmaradá-
sáról. A harmadik a történettudományi feldol-
gozás, amelyben az Ön által vezetett bizott-
ságnak – működése két évében – komoly szerepe 
volt. Mennyivel volt sikeresebb ez a részterület 
a másik kettőhöz képest, és milyen szerepe volt 
ebben a bizottságnak?
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A másik két területnél biztosan sikeresebb volt, de ez 
talán önmagában nem nagy dicsőség. A bizottság9 
igyekezett hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyek 
segítségével hitelt érdemlően rekonstruálni lehetett 
a szóban forgó korszakot. A bizottsággal kapcsolatos 
elvárások nagyon különbözőek voltak. Én inkább a 
magunkkal szembeni elvárásokról beszélnék. Ezt M. 
Kiss Sándor tanár úr az első bizottsági ülésen a követ-
kezőképpen fogalmazta meg – és ezzel én magam 
is teljes egészében egyet tudtam érteni –: mi nem 
lehetünk propagandisták, kortesek, nem az a felada-
tunk, hogy egy következő választásra muníciót szál-
lítsunk, hanem hogy a tudomány szabályai szerint 
feltárjuk, közreadjuk és értékeljük a forrásokat, így nem 
is térhetünk el a történelemtudomány legszigorúbb 
szabályaitól. Mindez persze nem volt olyan egyszerű. 
A források feltárása kapcsán azonnal találkoztunk 
egy központi rosszindulattal, melynek értelmében 
igyekeztek mindenhol szűkebbre szorítani az érintett 
források körét. Für Lajos honvédelmi minisztert ki 
kell emelnünk, akinek tulajdonképpen köszönhetjük, 
hogy egyről a kettőre jutottunk: ő ugyanis szívvel-
lélekkel támogatott minket. Amikor pedig falakba 
ütköztünk, igyekeztünk másfelől megközelíteni a 
kérdést: nem kaptuk meg például az ÁVH anyagát, 
de más forrásokból, vidéki levéltárakból, egyéb 
helyekről össze tudtuk szedni a témával kapcsolatos 
legfontosabb forrásokat, és így képet tudtunk alkotni 
a forradalomban működő erőszakszervezetek tevé-
kenységéről, a sortüzekről, a forradalom lényegéről. 
Mindezek segítségével a legfontosabb cölöpöket 
sikerült levernünk, és a forradalomról hiteleset – ha 
nem is hibátlant – mondanunk. Első nekifutásra ez 
lett a Kinek a forradalma? című, M. Kiss tanár úrral 
közös kötetünk.10

9 A kormánybizottságot a 3037/1993-as számú kormányhatározat hozta létre, 1993. január 21-én. Hivatalos elnevezése alapján „az 

elmúlt rendszer éveiben elkövetett egyes bűncselekmények feltárása” volt a feladata. Vezetője Kahler Frigyes, tagjai Alföldi Vilma, 

Borosy András, Kapronczay Károly, M. Kiss Sándor, Pálmány Béla és Sándorfi György lettek. A bizottságról bővebben lásd Kahler 

Frigyes megjelenés alatt álló tanulmányát: Kahler Frigyes: Ellenszélben. Az ’56-os forradalom és politikai szerepe a rendszerváltoztatás 

folyamatában. In: Sorsok és horizontok. Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Szerk. M. Kiss Sándor – 

Nagymihály Zoltán. Budapest, RETÖRKI, 2021. 367–401.
10 Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? Erőszakszervezetek 1956-ban. A fordulat napja. Ismét sortüzek. A Nagy Per. Budapest, 

Püski – Kortárs, 1997.
11 Császár Józsefné: rendőr ezredes. A HM Katonapolitikai Osztályán, majd a Belügyminisztériumban dolgozott. 1976 és 1990 között 

a BM személyzeti osztályvezetője, 1990 és 1999 között főosztályvezetője. 1995-ben ő adta ki Vajda Tibornak az igazolást, miszerint 

1950 és 1952 között az ÁVH-n „nem volt megengedett a gyanúsítottak bántalmazása”. A nagy felháborodás után Kuncze Gábor 

belügyminiszter érvénytelenítette az igazolást.  
12 Vajda Tibor (1924): államvédelmi őrnagy, fogtechnikus. 1945 nyarától a Magyar Kommunista Párt tagja. 1946-ban került az 

Államvédelmi Osztály, majd az Államvédelmi Hatóság kötelékébe. 1950-ben őrnaggyá léptették elő. 1953-ban letartóztatták, első- 

és másodfokon is hat év börtönbüntetésre ítélték. 1956 novemberében hagyta el az országot. Ausztráliában telepedett le, ahol 

fogorvosként praktizált. 1993 januárjában egykori áldozata, Bárdy Magda felismerte benne az ő és agyonvert férje egykori vallatóját. 

Az asszony állításai miatt Vajda becsületsértési pert indított, az ő kérésére adta ki Császár Józsefné az említett igazolást. 2002-ben 

Bárdy Magda megnyerte a pert.

Az Ön által elmondottakból úgy tűnik, hogy 
a HM-es és a BM-es iratok kiadása között nem 
a politikai akaratban volt különbség, hiszen 
Boross Péter is támogatta az ügyet…

Igen, Boross Péter támogatta, ugyanakkor ebben 
az időben az állomány része volt még az a Császár 
Józsefné,11 aki nem átallotta a Vajda Tibor-féle 
ügyben12 azt a „nyilatkozatot” kiadni, miszerint a 
fizikai bántalmazás az ÁVO-n meg volt tiltva, holott 
tudjuk, hogy külön csapat volt a verésekre és a fizikai 
erőszak alkalmazására. Nem véletlen tehát, hogy a 
belügyből nem érkezett dokumentum.

Egy nemrég született, nemsokára megjelenő, a 
bizottság történetét is bemutató tanulmánya 
az Ellenszélben címet kapta. A bizottságot az 
Antall-kormány hozta létre, és a Horn-kormány 
szüntette meg. Írása alapján ugyanakkor úgy 
tűnik, hogy a támogatás az MDF-kormány 
esetében sem volt egészen egyértelmű, komoly 
megosztottság volt tapasztalható a kabinetben, 
és bizonyos helyekről az „ellenszél” már akkor is 
tapasztalható volt. Milyen törésvonalak mentén 
alakult ez a megosztottság?

Ezt nehéz meghatározni. Balsai István például hatá-
rozottan szorgalmazta a kutatást. Jómagam napi 
munkakapcsolatban voltam vele, és nem tudtam 
olyat kérni, amit ne támogatott volna. Neki szívügye 
volt a bizottság sikere, hogy eredményeket tudjunk 
produkálni: amit igazságügy-miniszterként meg 
tudott tenni, azt megtette. Für Lajos talán túl is ment 
azon a határon, amelyet mi elérhetőnek gondoltunk. 
A többi kormánytag részéről ugyanakkor – azon 
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kívül, hogy a kormány létrehozta a bizottságot – 
különösebb érdeklődést, az ügy iránti affinitást nem 
tapasztaltunk. 

A bizottsági munka során mi volt a legkésőbbi 
évkörű iratanyag, amelyet kutattak?

Elég csapongó volt a vizsgálat ezen a téren: valame-
lyik ügy tanulmányozásához a nyolcvanas évekből 
is érkezett jelentés, de nagy általánosságban a 
megtorlás anyagát 1963-ig tanulmányoztuk. Később 
létrejött egy másik bizottság, amelybe Solt Pál, a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke, Györgyi Kálmán legfőbb 
ügyész és Balsai István delegált embereket, és amely 
az 1963 és 1989 közötti több ezer ügyet vizsgálta. 
Ez a bizottság a harmadik semmisségi törvényt volt 
hívatott előkészíteni. Ez a szabályozás már kons-
titutív lett, azaz nem az ex lege (törvény erejével 
való) megsemmisítés módszerével élt, hanem 
a bíróságnak külön kellett megvizsgálnia egyes 
eseteket. Azokat az embereket például, akiket egy 
demokratikus rendszerben, egy független bíróság 
is elmarasztalt volna, azokat nem mentesítették. 
Természetesen azokat az ítéleteket, amelyeket 
a szabadságjogok gyakorlása miatt szabtak ki, 
semmisnek nyilvánították.

Negyedszázad távlatából visszatekintve a 
Történelmi Tényfeltáró Bizottság munkájára, 
mit gondol, mely megállapítások számítottak 

13 Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2001.
14 A bizottságról és a kérdést is tárgyaló ülésről lásd: Riba András László: Az MSZMP KB Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai 

Bizottsága. Adalékok a kései pártállam hatalomtechnikájának tanulmányozásához. In: Az állampárt biztonsága. Tanulmányok a belügy 

és a kommunista párt kapcsolatrendszeréről a Kádár-korszakban. Szerk. Horváth Zsolt – Kiss Réka – Simon István. Budapest, NEB, 2019, 

343−387.; Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor – Riba András: A snagovi tükör. Ecsetvonások a politikus pályaképhez. Budapest, Magyar 

Napló, 2019, 352−363.; MNL OL M-KS 288.f. 62/4. ő. e. 

akkor teljesen újszerűnek, sokak számára elfo-
gadhatatlannak, ugyanakkor mára igazolta őket 
az idő és a tudományos kutatás is?

Elsősorban a sortüzek fogalmát és azok nevesítését 
emelném ki. Akkor talán öt-hat sortűz volt köztu-
domású, de mi további mintegy hatvanat beazo-
nosítottunk. Sikerült csoportosítanunk különböző 
korszakok különböző sortüzeit, és a köztük lévő 
különbségekre is fény derült. Nem volt köztudott a 
megtorlás menete, amit szintén föltártunk – ezeket 
továbbfejlesztve írta meg Zinner Tibor A kádári 
megtorlás rendszere című könyvét.13 Az, hogy az 
’56-os perek is ugyanolyan koncepciós perek voltak, 
mint az ötvenes évekbeliek, szintén meglehetősen 
vitatott álláspont volt – az ’56-os Intézet például úgy 
értékelte, hogy a megtorlás perei nem az ötvenes 
évek gyakorlatát követték, kevésbé koncepciós, 
inkább politikai pernek nevezhetők. Ezt, úgy vélem, 
szintén sikerült cáfolnunk. A munkástanácsok funk-
ciójáról, a kettős hatalom természetéről és a szuve-
renitás közakarat általi munkástanácsokra ruházá-
sáról szintén sikerült újat mondanunk. Azt hiszem, 
ezek voltak azok a legfontosabb momentumok, 
amelyekben komoly előrelépést sikerült elérnünk.

Térjünk vissza a politikai felelősség és a bünte-
tőjog kérdésére. Az MSZMP KB Nemzetközi, Jogi 
és Közigazgatáspolitikai Bizottság egyik ülésén 
meghívottként Kulcsár Kálmán igazságügy-mi-
niszter is részt vett, aki a Nagy Imre-ügy alaku-
lásáról referált.14 Kulcsár az ülésen az ügy kime-
netelével és időbeliségével kapcsolatban utalást 
tett arra vonatkozóan, hogy ilyen vagy olyan 
irányba is „el tudják intézni” a dolgot. Ebben az 
esetben milyen felelősség állapítható meg?

A súlyos erkölcsi felelősség mindenképpen. Nem 
tudnék olyan törvényi paragrafust idézni a Büntető 
Törvénykönyvből, amelybe konkrétan beleütközne. 
Akkor ütközött volna bele, ha egy kormánytag arról 
beszél, hogy annak tudatában, hogy az ügyben 
felmentő ítéletet kellene hoznia a bíróságnak, ő olyan 
lépéseket tett, amelyekkel ezt megakadályozta. Ez 
pontosan az a terület, ahol a politikai lavírozás ugyan 
elég gyomorforgató már, de még nem esik abba a 
szférába, amit a büntetőjog tényállásként büntet. 

Törésvonalak. Göncz Árpád köztársasági elnök és 
Sólyom László, az Alkotmánybíróság elnöke az első 
sorban. Antall József miniszterelnök megérkezik az 
ülésterembe. A 2. sorban Balsai István igazságügyi 
miniszter, a hátsó sorokban Zétényi Zsolt, az MDF 
képviselője. Fotó: Fortepan, 138510 / Szalay Zoltán
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Hogy mennyire nem különült el egyébként a pártál-
lami időszakban jog és politika, és hogy ezt mennyire 
nem ismerték el, arra jó példa Vida Ferenc esete. 
Még 1989-ben is úgy nyilatkozott, hogy a Nagy Imre-
perben hozott ítélete az ő bírói meggyőződése volt.15 
Mindezt annak ellenére mondta, hogy Kádár János 
egyik felszólalásának néhány mondata visszaköszön 
az ítéletben. Persze még ez sem büntetőjogilag értel-
mezhető kategória. Azt is tudjuk, hogy létezett egy 
Koordinációs Bizottság, amelynek tagja volt Biszku 
Béla, Nezvál Ferenc, Szénási Géza16 és az MSZMP 
KB Adminisztratív Osztályának vezetője.17 Valójában 
itt dőltek el a valós kérdések az igazságszolgáltatás 
ügyében. Jómagam egy olyan jegyzőkönyvet is 
olvastam, hogy Balás-Piri Lászlóék18 ügyében például 
egy rendőrtiszt a tárgyalóteremből jelentette, hogy 
a bírónő „fraternizált a vádlottakkal”, és ezért nem 
várható, hogy „a megfelelő ítélet” születik. Biszku 
ezt jelezte Nezvál igazságügy-miniszternek, aki 
visszaírt, hogy a bírónő „meggyőződéses kommu-
nista”, és kizárt, hogy szimpatizál a vádlottakkal. 
Minderre Biszku úgy reagált, hogy „megbeszélik a 
Koordinációs Bizottság ülésén”. Ennyit arról, hogy 
neki és a politikának nem volt köze az „igazságszol-
gáltatáshoz”. Forrásszerűen igazolható tehát, hogy 
a Koordinációs Bizottság az összes nagy ügyben 
– és bizonyos kisebb ügyekben is – befolyásolta a 
döntéshozatalt.

Cinikus gyakorlatnak tűnik, hogy akár a bünte-
tőjog által is joggal minősíthető kérdéseknek 
a megválaszolását történészi feladattá nyilvá-
nították, mondván, ezeket nem lehet jogi úton 
rendezni…

Ez így volt, de ez egy téves megközelítés. A törté-
nettudománynak feladata ezen ügyek vizsgálata, 

15 „Én nagyon jól tudom, hogy a magam elsőfokú, rendkívül kevés rutinjával bizonyos, hogy néhány eljárási szabályt megsértettem. 

Meg vagyok győződve róla, hogyha jól keresnek, sok hibát, hiányosságot találnak az ítéletemben. De arról is meg vagyok győződve, 

hogy az az ítélet fedi az én akkori jogi álláspontomat, s ez a jogi álláspontom miatt nem kell szégyenkeznem. […] Ma is elítélem. 

Az, hogy halálra ítélném-e, azt nem állítom. De azt, hogy Ő bűnös volt, és olyat csinált, amiért becsületes emberek is elvesztették 

a fejüket és bűnbe estek, megbocsájthatatlan. Mert a szocializmus torzításait kiigazítani kell, mindent meg kell csinálnunk, hogy 

valóban kijavítsuk a hibákat.” Borenich Péter: Nagyon sok embert halálra ítéltem. [Interjú Vida Ferenccel]. In: Uő: A Kádár-villa titka. 

Budapest, Mécs László Lap- és Könyvkiadó, Scriptor Füzetek, 1995, 91–112.
16 Az 1956-os forradalom utáni megtorlás idején Biszku Béla az MSZMP KB (1956–57) és PB (1957–80) tagja, 1957 márciusától 1961-ig 

belügyminiszter volt. Nezvál Ferenc 1956 decembere és 1966 decembere között igazságügy-miniszteri, Szénási Géza 1956 novembere 

és 1975 decembere között legfőbb ügyészi tisztséget töltött be. 
17 Az osztályt 1955 és 1957 augusztusa között Czinege Lajos, 1957 augusztusa és 1961 között Kaszás Ferenc vezette. Az MSZMP KB 

Adminisztratív Osztályának vezetőiről készült összeállítást lásd: Pál Zoltán: Az MSZMP KB Adminisztratív Osztály vezetői, 1956–1966. 

NEB Adatbázis. https://neb.hu/asset/phpF7PuL8.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 10. 06.).
18 Balás-Piri László (1935–2018): gyógyszerész-technikus. 1956 őszén részt vett a budapesti harcokban, 1957 októberében a forradalom 

kitörésére emlékező röplapok terjesztése miatt letartóztatták. Elsőfokon 3 és fél, másodfokon 2 és fél év börtönbüntetésre ítélték. 

1960 áprilisában szabadult. A rendszerváltás után a Történelmi Igazságtétel Bizottság alelnöke volt.

de a büntetőjognak ugyanúgy, ráadásul meg is van 
rá az eszköze, amellyel azonban nagyrészt nem 
éltek. A már említett jogász-történész bizottságban 
– amelynek szintén tagja voltam – elvégeztem a 
feladatomat, amely után azonban az államtitkár 
hívatott, hogy lenne még egy „kis” munka. Fel kellene 
tárni azokat a titkos utasításokat az ’50-es évekből, 
amelyek az akkori törvények ellenkező módon befo-
lyásolták az ítélkezési gyakorlatot. Mindez Horváth 
Tibor professzor, miskolci büntetőjogász feladata 
lett volna, aki azonban ezt elszabotálta, és egy 
teljesen hasznavehetetlen, a büntetőjog 1945 és 
1956 közötti fejlődéséről szóló anyagot adott le. 
Mindezt persze a korábbi életpályája és személyes 
múltja determinálta: gyorstalpaló akadémiát 
végzett, azonnal magas beosztású bíró lett, majd a 
Szovjetunióba került aspiránsként. Ez esetben sem 
az volt a helyzet, hogy ne tudta volna elkészíteni az 
anyagot, inkább nem akarta tisztességesen megírni. 
Ez is azt bizonyítja, hogy a magyar társadalom össze-
tétele olyan volt, amilyen, és különböző emberek 

Balás-Piri László ’56-os elítélt a 2012. október 23-ai 
nemzeti ünnepen. Fotó: Wikimedia Commons / Derzsi 
Elekes Andor
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különböző gondolatokkal, lélekkel és munkakedvvel 
láttak hozzá az egész folyamathoz. A ’90-es évek 
második felében jelent meg a Janus-arcú rendszervál-
tozás című kötet, amely nagyon találó címmel szólt a 
hatalommentés gyakorlatáról.19

Fontos lenne érinteni a társadalom viszonyát az 
igazságtételhez. Ön fentebb idézte a TIB szakér-
tőjének jogi szakvéleményét az igazságtételről, 
mely szerint a folyamat társadalmi nyugtalan-
sághoz vezetne. Az ’56-os Intézet is az áldozatokat 
helyezte munkája középpontjába. Mennyire 
lehetett az igazságtételhez való felemás viszo-
nyulásnak az oka, hogy nem sikerült szétszálazni 
a diktatúra valódi felelőseinek körét mondjuk a 
800 ezer párttagtól? Ha a kérdést úgy tálaljuk, 
hogy ez utóbbiak mindannyian felelősek, akkor 
nyilván a társadalomban is kisebb lesz a fogadó-
készség az igazságtételre, a valódi bűnösök pedig 
elkerülik a felelősségre vonást. A nevezetes 
Kónya–Pető-vitában20 utóbbi pontosan e logika 
mentén érvelt…

Így történt. Pető Iván21 a kommunikációnak azt a 
manipulatív formáját választotta, amellyel a legtöbb 
embert meg lehetett félemlíteni. Ennek persze van 
egy olyan vonulata is, hogy a valódi sértetteknek nem 
igazán volt érdekképviselete: a TIB gyakorlatilag a 
forradalom baloldali elitjének érdekképviseleteként 
funkcionált. Az sem tudatosodott a közbeszédben – 
és ezt nyugodtan mondhatom, mivel sohasem voltam 
párttag –, hogy hamis dolog a párttagok összemo-
sása a valódi bűnösökkel. Az MSZMP-ben valójában 
legalább négy „párt” működött. Van egy nagyon jó 

19 Janus-arcú rendszerváltozás. Tanulmányok. Szerk. Schmidt Mária – Tóth Gy. László. Budapest, Kairosz, 1998. Kahler Frigyes tanulmánya 

Erkölcsi és jogi igazságtétel címmel jelent meg a kötetben.
20 1991. november 16-án – alig két héttel a Zétényi–Takács-törvény elfogadása után – került sor az MDF és az SZDSZ frakcióvezetőjének, 

Kónya Imrének és Pető Ivánnak a vitájára a Testnevelési Főiskola aulájában. A vitát négy nap múlva a Magyar Televízió is sugározta.
21 Pető Iván (1946): történész, politikus. A ’70-es évek végétől vett részt a demokratikus ellenzék tevékenységében. 1988 novemberében 

az SZDSZ alapítója, 1992 és 1997 között elnöke, 1990 októbere és 1991 novembere, majd 1994 és 1997 között frakcióvezetője. Az 

igazságtétellel kapcsolatos vitának különös árnyalatot adott, hogy apja, Pető László ÁVH-s őrnagy volt.

kifejezés, az ún. belső párt. Ezt a „hivatásos forradal-
márok”, a hatalom igazi birtokosai alkották, akiknek 
tényleg lett volna félnivalójuk egy igazságtételtől az 
általuk elkövetettek miatt. Alsóbb szinteken, a helyi 
párttitkárok esetében is voltak erkölcsi minőségbeli 
különbségek, amelyeket sokszor zongorázni lehetett 
az emberek között. Ügynökvonalon ugyanez a helyzet. 
Csak egy példát hozok fel: egy debreceni tanár 
1952-ben öt év börtönbüntetést kapott, mert egy 
ásatás során részegen az angol himnuszt énekelte. 
Szabó István professzor tanársegédje volt, igazából 
őt szerették volna ellehetetleníteni a körülötte lévő 
embereken keresztül. A tanársegédet 1957-ben, a 
statáriális bíráskodás idején aztán egy kreált üggyel 
rákényszerítették az aláírásra. Elolvastam a jelenté-
seit: legalább öt egyetemi ember köszönheti neki, 
hogy békén hagyták. Julow Viktor irodalomtörténészt, 
egyetemi tanárt – akit „jobboldali szociáldemokra-
tának” minősítettek – szintén tönkre akarták tenni. 
Róla olyan jelentést írt az illető, hogy „már belátja a 
proletárdiktatúra szükségességét”. Julowot ezek után 
békén hagyták. Az illető első adandó alkalommal, a 
hetvenes évek végén megszakította a kapcsolatot 
a Belüggyel, kiváló tehetségű, nagyon sok feltárást 
végző, nagy munkabírású, igen korrekt ember volt. Őt 
is ügynökként kellene listáznunk? Inkább kitüntetést 
kellene neki adnunk, hogy önmaga veszélyezteté-
sével mentett embereket. Voltak persze igazi gengsz-
terek az ügynökök között, akik tönkretettek csalá-
dokat és emberi sorsokat – mindezeket meglátásom 
szerint ugyanakkor csak a munkadossziék teljes körű 
feldolgozásával lehet eldönteni.

Nagymihály ZoltáN – Riba aNdRás lásZló

Kahler Frigyes (1942): jogász, történész. Jogi diplomáját a JATE-n szerezte 1965-ben. Az egyetem 
befejezése után a Debreceni Járásbíróság fogalmazója, 1968-tól a Hajdúböszörményi Városi Bíróság 
bírója, 1970 és 1972 között jogtanácsos. Ezt követően a Debreceni Járásbíróság, majd a Debreceni Megyei 
Bíróság bírója, 1987-től pedig a Heves Megyei Bíróság elnökhelyettese lett. Jogászi tevékenysége mellett 
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1974-ben történelemtanári diplomát, 1978-ban doktori 
címet szerzett. A rendszerváltást követően, 1991 és 1994 között a Igazságügyi Minisztérium főosztály-
vezetője, részt vett a második és harmadik semmisségi törvény, valamint a kárpótlási törvény előkészí-
tésében. 1993–1994-ben a kommunizmus bűneit vizsgáló Történelmi Tényfeltáró Bizottság elnöke. Ezt 
követően visszatért a jogi pályára. 1981 óta folytat egyetemi oktatói tevékenységet. Kutatási területe a 
kommunista diktatúra jogrendszerének története, különös tekintettel az 1956-os forradalom és szabad-

ságharcot követő megtorlásokra.


