
Az igaz ság szol gál ta tás fo ga lom kör ében – a kör vé gén – fon tos fo ga lom a
ke gye lem. A bör tön bün te tést egy idő után kö vet he ti a meg bo csá tás: a meg -
bün te tett sze mély vagy le töl ti tel jes bün te té sét (amely nem csak bör tönt
je lent het), vagy ha ma rabb sza ba dul ked vez mén  nyel, il let ve ke gyel met kap
hát ra lé vő bün te té sé nek egész idő tar tam ára vagy bi zo nyos ré szé re. Nagy
je len tő sé ge van en nek a po li ti kai bün te tő pe rek ben, ame lyek be a po li ti kai
ha ta lom nem rit kán kon cep ci ós ele me ket visz, konst ru ált vá da kat, és
arány ta la nul sú lyos íté le te ket kény sze rít ki. Kü lö nö sen vo nat ko zik ez a
szo ci a lis ta igaz ság szol gál ta tás ra, amely az 1940–1950-es évek ben na -
gyon so kat me rí tett a szov jet bün te tő po li ti ka el ve i ből és tör vény sér tő gya -
kor la tá ból. A Rá ko si-érá ban egy az egy ben folyt a má so lás, a Ká dár-kor -
szak meg tor lá si sza ka szá ban az elv ha son ló volt, de a po li ti kai pe rek
konst ru á lá sa el té rést mu ta tott, és ál ta lá ban nem a fi zi kai erő szak jel le -
mez te a val la tá si mód sze re ket. A kon cep ci ós vá dak az úgy ne ve zett el len -
for ra dal mi bűn cse lek mé nyek (ez nem volt jo gi ka te gó ria) ese té ben igen
gyak ran „a né pi de mok ra ti kus ál lam rend meg dön té sé re irá nyu ló szer vez -
ke dés ben” va ló rész vé telt, kez de mé nye zést, ve ze tést olyan ese mé nyek kel
kö töt ték ös  sze, ame lyek ben a vád lot tak va ló ban részt vet tek, csak tel je sen
más kép pen ér té kel ték sa ját sze re pü ket, mint a ki hall ga tó tisz tek, ügyé -
szek, bí rák (s mint az MSZMP ve ze tő gar ni tú rá ja). Utób bi ak a fe je te te jé re
ál lí tot ták a va ló sá got, így a for ra dal már ból el len for ra dal már, a sza bad ság -
har cos ból a rend szer meg dön té sé re tö rő gyil kos, a spon tán meg moz du lás -
ból elő re ki ter velt ös  sze es kü vő ak ció lett.

A for ra dal mi, pol gár há bo rús meg ráz kód ta tá so kat kö ve tő en a győz te sek
ré szé ről nem rit kán foly ta tott bün te tő had já rat ná lunk bos  szú had já rat ba
csa pott át. A vé res meg tor lás so ká ig tar tott és ha tal mas mé re tű volt. Az ál -
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lam el le ni bűn cse lek mé nyek mi att (BHÖ – Ha tá lyos Anya gi Bün te tő jo gi
Sza bá lyok Hi va ta los Ös  sze ál lí tá sa – I–II. fe je zet) 1957–1960 kö zött ki vé -
gez tek több mint 220, le töl ten dő vagy fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re
ítél tek több mint 20 000 em bert.1 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá ga elé 1963.
feb ru ár 19-én ke rült irat sze rint az „el len for ra dal mi bűn cse lek mé nyek”
mi att 12 924 em bert von tak fe le lős ség re (8173-at bí ró ság ítélt el, 4751 in -
ter ná ló tá bor ba ke rült).2 Még ha fel té te lez zük is, hogy a szá mok nem pon -
to sak, ak kor is meg döb ben tő ek. Mek ko rák let tek vol na, ha 1956 végén a
ha tár nyi tott zsi lip jén nem tó dul ki, 1957 ele jén a le zá ru ló ha tá ron át koc -
ká za tos úton nem szi vá rog ki 197 000 em be r, akik kö zül fel te he tő leg több
tíz ezer el len bün te tő el já rás in dul, ha itt hon ma rad!

A meg tor lá so kat – már csak az íté le tek kon cep ci ós jel le ge és a mé re tek
mi att is – előbb-utóbb am nesz ti á nak kel lett kö vet nie, mi ként az
1949–1953 kö zöt ti meg szám lál ha tat lan tör vény te len, túl zó íté let , bün te -
tés a köz ke gye lem gya kor lá sá ról szó ló 1953. évi 11. szá mú tör vény ere jű
ren de letbe  tor koll ott 1953 nya rán, az el ső Nagy Im re-kor mány ide jén. Ez -
zel a két egy más hoz kap cso ló dó igaz ság szol gál ta tá si grá dic  csal tisz tá ban
vol tak a Ká dár-kor mány tag jai, az MSZMP leg főbb ve ze tői is, akik el nem
évü lő, sú lyos tör té nel mi fe le lős sé get vi sel nek azért, hogy nem csak sza bad -
já ra en ged ték a bos  szú szom jas volt államvédelmistákat, az im már a Bel -
ügy mi nisz té ri um Po li ti kai Nyo mo zó Fő osz tá lyá nak (II. Fő osz tály) tag ja it
az „el len for ra dal már ok” el le ni haj szá ban, ha nem egy ide ig még uszí tot ták
is őket. Az ügyész sé ge ket és a bí ró sá go kat pe dig szi go rúbb ítél ke zés re ösz -
tö nöz ték, kö te lez ték, míg nem 1957 má so dik fe lé ben ár nyal tabb szem lé let -
re nem tér tek az osz tály szem pon tú ítél ke zést hang sú lyoz va és bi zo nyos
kor lá tok kö zé szo rít va mind a po li ti kai nyo mo zást,3 mind a vád eme lést és
az ítél ke zést.
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1 Lásd ZINNER Ti bor: A ká dá ri meg tor lás rend sze re. Ham vas In té zet, 2001. A 431–440. ol -
da lak táb lá za tai.

2 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 292. ő. e.
3 Ér de mes idéz ni Markója Im ré nek, az MSZMP KB Ad mi niszt ra tív Osz tá lya igaz ság ügyi al -

osz tá lya ve ze tő jé nek 1957. ok tó ber 21-i le súj tó vé le mé nyét a BM po li ti kai nyo mo zó mun ká já -
ról: „A BM nyo mo zó szer ve i nek mun ká ja ál ta lá ban ala csony szín vo na lon mo zog. A nyo mo -
zók egy ré sze még a nyo mo zás tech ni ká já val sincs kel lő en tisz tá ban… a nyo mo zás so rán
csak a be is me rő val lo má sok ki sze dé sé re megy rá és ke vés gon dot for dít a bi zo nyí té kok kö -
rül te kin tő be szer zé sé re… egy ol da lú an csak a ter he lő ada to kat gyűj tik ös  sze, csak a ter he lő
val lo má so kat te vő ta nú kat hall gat ják ki… több íz ben ki sza kít ják ös  sze füg gé se i ből az egyes
ügye ket… el ső sor ban a gyen ge szak mai szín vo nal ból kö vet ke zik az is, hogy fő leg vi dé ken …
né hány szor ve rés sel pró bál ják a gya nú sí tott ból ki szed ni be is me rő val lo má sát. Ez nem ál ta -



Bel po li ti kai előz mé nyek

A ha tal mat egy re biz to sab ban a ke zé ben tar tó Ká dár Já nos nak, az
MSZMP el ső tit ká rá nak, a mi nisz ter ta nács el nö ké nek (1956–1958,
1961–1965) a sze mé ben az am nesz tia ügye, idő zí té se ki fe je zet ten po li ti -
kai, tak ti kai kér dés volt, nem hu má nus meg bo csá tó gesz tus. El ső sor ban
ő dön töt te el, a Po li ti kai Bi zott ság ban he lyet fog la ló tár sa i ra tá masz kod va,
hogy er re mi kor, mi lyen ada go lás sal ke rül jön sor. Ter mé sze te sen a va ló -
ság ban ez bo nyo lul tabb volt an nál, hogy egyet len em ber (vagy egy szűk
tes tü let) szub jek tív el ha tá ro zá sá tól függ jön, mert ő is a kö rül mé nyek ha -
tal má nak nyo má sa alatt ál lott. In do kolt azo kat a ha zai és nem zet kö zi kö -
rül mé nye ket, be fo lyá so ló té nye ző ket fel vá zol ni, ame lyek meg előz ték, ki vál -
tot ták az am nesz ti á kat, s ame lyek kö zé el he lyez he tő az 1963-as ál ta lá nos
köz ke gye lem.4

A bel- és kül po li ti kai helyzetet5 a re ál po li ti kus Ká dár ér zé keny sze iz -
mog ráf ként ész lel te, majd ér té kel te, a meg tor lá sok mé re te i nek meg ha tá ro -
zá sá ban és ide jé nek el nyúj tá sá ban azon ban el ve tet te a suly kot. Meg bo -
csát ha tat la nul sú lyo san vét ke zett, Nagy Im re és több tár sa ese té ben ma -
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lá nos je len ség és a BM fel lé pést is ta nú sít ilyen ese tek ben, még is meg kell em lí te nem an nak
is mé telt alá hú zá sa ér de ké ben, hogy men  nyi re fon tos a szak mai és a po li ti kai szín vo nal eme -
lé se.” Han goz tat ta, hogy „az ügyész sé gek gyak ran olyan anya go kat kap nak kéz hez, ami nek
alap ján vád ira tot szer kesz te ni nem le het… van nak olyan ügyé sze ink, akik kü lön bö ző okok -
ból nem tart ják ta ná csos nak a bel ügyi szer vek kel vi tá ba bo csát koz ni.” A Ma ro sán György -
nek, az ad mi niszt ra tív szfé rát fel ügye lő KB-tit kár nak cím zett fel jegy zés ben a nyo ma ték ked -
vé ért meg je gyez te, hogy ész re vé te le i vel dr. Nezvál Fe renc igaz ság ügy-mi nisz ter, dr. Szénási
Gé za leg főbb ügyész és az Ad mi niszt ra tív Osz tály bel ügyi al osz tá lya is egyet ért. (MOL M-KS
288. f. 30/1957. cs. 11. ő. e. 76–81. l.)

4 Az 1959-es, az 1960-as am nesz tia előz mé nye i ről és le bo nyo lí tá sá ról lásd SIPOS Le ven te:
Rész le ges köz ke gye lem 1959-ben és 1960-ban. In: BARÁTH Magdolna–MOLNÁR An tal (szerk.):
A tör té net tu do mány szol gá la tá ban. Ta nul má nyok a 70 éves Gecsényi La jos tisz te le té re. Bu -
da pest, 2012.

5 A meg tor lá sok és a kon szo li dá ció idő sza ká nak szak iro dal má ból el ső sor ban a kö vet ke ző
mű vek re tá masz kod tam: KEN DE Pé ter: Az en ged mé nyek től az ér dek egyez te té sig. A ká dá ri
kon szo li dá ci ó ról. In: UŐ: A pá ri zsi to rony ból. Cse rép fal vi, 1991. 79–95.; MAGYARICS Ta más: Az
Egye sült Ál la mok és Ma gyar or szág 1957–1957. Szá za dok, 1996/3. 571–610.; TYEKVICSKA Ár -
pád: 1962. Be szé lő, 1997/4. 66–85.; KEN DE Pé ter (szerk.): 1956 ké zi köny ve. III. Meg tor lás és
em lé ke zés. A kö te tet ös  sze ál lí tot ta: SZAKOLCZAI Attila–GERMUSKA Pál. 1956-os In té zet, Bu da -
pest, 1996; RÁCZ Ár pád (szerk.): Ki volt Ká dár? Ha rag és rész re haj lás nél kül a Ká dár-élet út ról.
Rubicon–Aquila, Bu da pest, 2001; HU SZÁR Ti bor: Ká dár Já nos po li ti kai élet raj za. 2. k. Sza bad
Tér Ki adó–Kos suth Ki adó, 2003; RAINER M. Já nos: Öt ven hat után. 1956-os In té zet, Bu da pest,
2003; RAINER M. Já nos: Be ve ze tés a ká dár iz mus ba. 1956-os Intézet–L’Har mat tan Ki adó, Bu -
da pest, 2011.



ga is bos  szú ál ló lett, még ha nem is hagy ha tó fi gyel men kí vül, hogy a Var -
sói Szer ző dés or szá ga i nak és Kí ná nak a ve ze tői erő sen pres  szi o nál ták a
rep res  szi ót. A meg tor ló bün te tő el já rás ok kö rül be lül 4 évig el hú zód tak,
erős hul lá muk 1959 má so dik fe lé ben ült el, s az am nesz ti ák is ugyan eny -
nyi időt emész tet tek föl mint egy 3 éves el csú szás sal, 1959 és 1963 kö zött.
Te hát volt egy ölel ke ző idő szak, ami kor még tar tot tak a pe rek (el hú zó dó
pe rek vé gén 1960-ban 2 ha lá los íté le tet, 1961. au gusz tus 26-án 3 ha lá los
íté le tet haj tot tak vég re a fegy ve res har cok ban részt ve vő sza bad ság har -
cos okon), és ve lük pár hu za mo san az El nö ki Ta nács egyé ni ke gye lem ben
ré sze sí tett „56-oso kat”, il let ve rész le ges köz ke gyel met gya ko rolt 1959-ben
és 1960-ban. Ez utób bi a kat az ál lam pár ti vi szo nyok nak meg fe le lő en az
MSZMP ve ze tő szer vei kez de mé nyez ték Ká dár ve zér le té vel.

Ká dár – okul va az 1956-os ese mé nyek ta nul sá ga i ból – hos  szú tá von
nem konfrontatív, ha nem a tár sa dal mi meg egye zé sen ala pu ló po li ti kát
akart gya ko rol ni. Mi köz ben le szá molt az el len ség nek, el len zék nek te kin -
tett cso por tok kal, sze mé lyek kel, és meg va ló sí tot ta az erő sza kos pa ci fi ká -
lást, en ged mé nye ket is tett. Igye ke zett tár sa dal mi bá zist te rem te ni az élet -
szín vo nal-po li ti ká val és olyan 1956-os kö ve te lé sek tel je sí té sé vel, ame lyek
nem üt köz tek ide o ló gi ai aka dá lyok ba. A Nagy Im re és tár sai per után meg -
kön  nyeb bült, meg sza ba dul va fő po li ti kai el len fe lé től, mi köz ben egy élet re
szó ló, igaz, mé lyen el foj tott lel ki ter het kez dett ci pel ni. Óva tos, ag go dal -
mas ko dó ter mé sze tű lé vén az 1956-os ese mé nyek va la mi fé le meg is mét lő -
dé sé től va ló fé lel me mi att a le het sé ges nél las sab ban – de at tól ösz tö nöz ve
is – tet te meg a po li ti kai kon szo li dá ci ó hoz szük sé ges lé pé se ket.

Az el ső tit kár tár sa da lom po li ti kai gon dol ko zá sá nak vál to zá sá ban az el -
ső je lek 1959 ele jén mu tat koz tak. A BM Po li ti kai Nyo mo zó Fő osz tá lyá nak
éves ér te kez le tén – és nem mel lé kes, hogy ép pen eb ben a kör ben – 1959
feb ru ár já ban azt fej te get te, hogy dif fe ren ci ál ni kell a sok fé le po li ti kai fel fo -
gá sú em ber kö zött, és azo kat, akik nem el len sé gek, meg kell nyer ni, „kü -
lön ben megint olyan hely zet áll hat elő, hogy a nép bi zo nyos ré te ge i vel is
szem be ke rü lünk”.6 Ez an nak az új szö vet sé gi po li ti ká nak a pe dze ge té se,
ame lyet ké sőbb, 1961. de cem ber 8-án a Ha za fi as Nép front Or szá gos Ta ná -
csá nak ülé sén úgy fo gal ma zott meg, hogy „aki nincs a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság el len, az ve le van; aki nincs az MSZMP el len, az ve le van; és aki nincs
a nép front el len, az ve le van”7 – ami ből a szál ló igé vé vált mon dás ke let ke -
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6 MOL M-KS 288. f. 30/1959. cs. 17. ő. e. 19. l.
7 Ká dár Já nos mű vei. II. k. 1958–1962. Kos suth Könyv ki adó, 1988. 430.



zett: „aki nincs el le nünk, az ve lünk van”. Te hát nem vár ta el a lel kes csat -
la ko zást, meg elé ge dett a po li ti kai sem le ges ség gel, hagy ta a ma gán élet vé -
dő fa lai kö zé hú zód ni az em be re ket. Ta lá ló an fo gal ma zott Sza bó Mik lós:
„A kon szo li dá ció po li ti kai plat form ja nem az új vo nal szá má ra va ló min -
den áron meg nye rés, el kö te le zés volt, ha nem a po li ti kai kö zöm bö sí tés.”8

Az MSZMP VII. kong res  szu sán ugyan ke mény hang vé te lű elő adói be szé -
det tar tott a kor szak név adó ja, meg von va az 1956 és 1959 kö zöt ti há rom
év mér le gét, de ar ra he lyez te a hang súlyt, hogy „né pünk ér de kei nem kí -
ván ják az osz tály harc éle se dé sét, el len ke ző leg, az a jó, ha he ves sé ge csök -
ken, for mái ke vés bé éle sek”.9 A volt ural ko dó osz tá lyok tag ja it nem te kin -
tet te egy sé ges el len sé ges tömb nek. Le szö gez te, hogy egy ré szük be il lesz ke -
dett, erő söd nek a fel té te lek át ne ve lé sük re, a volt ku lá kok akár tsz-el nö kök
is le het nek. A jö vő be mu ta tó uta lás volt, hogy a párt ar ra tö rek szik, a volt
ki zsák má nyo lók gyer me kei „a múlt ter hé től men te sen ta lál ják majd meg
he lyü ket az új, szo ci a lis ta vi lág ban”. Az Or szág gyű lé sen két év vel ké sőbb,
1961 ok tó be ré ben je len tet te be az el ső tit kár-mi nisz ter el nök, hogy a párt
meg vizs gál ja az egye te mi, fő is ko lai fel vé te lek nél a szár ma zás sze rin ti meg -
kü lön böz te tés el tör lé sét. Ez a té tel 1962-ben be ke rült a VIII. kong res  szus
irány el vei kö zé; a kong res  szu si ha tá ro zat ki mond ta, hogy nincs szük ség a
szár ma zá si ka te gó ri ák fi gye lem be vé te lé re a fel vé te lek nél. 1963-ban a szö -
vet sé gi po li ti ka si ke re ként en nek meg fe le lő en zaj lot tak le az egye te mi, fő -
is ko lai fel vé te lik.10

A VII. kong res  szu son Ká dár meg erő sí tet te az 1957. jú ni u si or szá gos
párt ér te kez let ama té te lét, hogy „a párt funk ció ki vé te lé vel pár ton kí vü li is
be tölt het bár mely köz funk ci ót”. Ar ról vi szont hall ga tott, hogy a fé ke ket be -
épí tet ték a rend szer be a párt ha tás kö ri lis tá i val, az úgy ne ve zett nó men -
kla tú rá val, ame lyek a párt szer vek dön té si kö ré be utal ták az ér dem be li ve -
ze tő tiszt sé gek, ál lá sok be töl té sét. Azt sem em lí tet te – ami az óta is ke vés -
sé is mert –, hogy ál la mi vo na lon is lé te zett nó men kla tú ra, amely sza bá -
lyoz ta a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök be töl té sét.

Ez az ál lá sok sok kal na gyobb kö ré re ter jedt ki (egy 1958. jú ni us 30-i ki -
mu ta tás sze rint 193 824 ál lás volt érin tett, s még to váb bi mun ka kö rö ket
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8 SZA BÓ Mik lós: Re form tö rek vé sek Ma gyar or szá gon a hu sza dik szá zad ban. In: UŐ: Po li ti kai
kul tú ra Ma gyar or szá gon 1890–1986. Atlantis Prog ram, 1989. 258.

9 A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt VII. kong res  szu sá nak jegy ző köny ve. 1959. no vem ber
30.–december 5. Kos suth Könyv ki adó, 1960. 66.

10 Lásd TA KÁCS Ró bert: A szár ma zá si meg kü lön böz te tés meg szün te té se. 1962–1963. Nap -
vi lág Ki adó, Bu da pest, 2008.



szán dé koz tak ide so rol ni), mint a párt nó men kla tú rá ja, pe dig az is szé les
kö rű volt. A szű rő, a Mi nisz ter ta nács Sze mély ügyi Tit kár sá ga 1958. ja nu -
ár 1-jé től mű kö dött, és a Po li ti kai Bi zott ság 1960. no vem ber 15-i ha tá ro za -
ta kez de mé nyez te meg szün te té sét az zal, hogy „mun ká ját kö rül te kin tő en
lát ta el és a rá bí zott fel ada tot tel je sí tet te”. A dön tés ér tel mé ben 1961. má -
jus 1-jé ig még egy há rom ta gú cso port ként mű köd he tett a fo lyó ügyek le -
zá rá sá ra, azu tán ezt a mun kát a mi nisz te rek nek és a fő ha tó ság ok ve ze tő -
i nek kel lett vé gez ni ük, együtt mű köd ve a BM-mel.11 A Sze mély ügyi Tit kár -
ság ös  sze sen 71 879 ügyet vizs gált és 1479 fő le vál tá sát ja va sol ta, il let ve
nem tar tot ta al kal mas nak a mun ka kör be töl té sé re.12

A ki szű ren dő 25 el len sé ges ka te gó ria fel ölel te a Hor thy -rend szer és a
Szálasi-uralom erő szak szer ve i nek, ál lam ha tal mi, köz igaz ga tá si, igaz ság -
ügyi ap pa rá tu sá nak, po li ti kai szer ve ze te i nek ve ze tő it, ak tí vabb tag ja it, a
volt ural ko dó osz tá lyok ba tar to zó kat, és azo kat is, akik sú lyos po li ti kai
bűn tett ese tén nem tet tek ele get fel je len té si kö te le zett sé gük nek. Té mánk
szem pont já ból az ér de ke sebb, hogy há rom pont az ’56-osok ra vo nat ko -
zott. A 21. pont ki zár ta az in ter nál ta kat 1959. de cem ber 31-ig. A 24. pont -
ba tar toz tak: „Azok a sze mé lyek, akik 1956. ok tó ber 23-án be kö vet ke zett
el len for ra da lom elő ké szí té sé ben, szer ve zé sé ben ak tí van részt vet tek. Azok
a sze mé lyek, akik 1956. ok tó ber 23-án be kö vet ke zett el len for ra dal mi ak -
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11 A PB 1957. szep tem ber 17-i ülé sén meg tár gyal ta a KB Ká der osz tá lyá nak „Ja vas lat a Po -
li ti kai Bi zott ság hoz az el len sé ges ele mek ál la mi posz tok ról va ló ki szo rí tá sá ra” cí mű elő ter -
jesz té sét. Az in dok lás sze rint ez a pro le tár dik ta tú ra el nyo mó funk ci ó i nak ér vé nye sü lé se cél -
já ból szük sé ges. Elő for dult 1957-ben, hogy itt-ott el bo csá tot ták az „osz tá lyi de ge ne ket”, de a
nem zet gaz da ság más te rü le tén ál ta lá ban el tud tak he lyez ked ni akár fon tos mun ka kör ben
is. A sze mély ze ti mun ka nem tud ta ki küsz öböl ni eze ket a „majd nem anar chisz ti kus ál la po -
to kat”, ezért át fo gó rend sza bály ok kel le nek. Ezt szol gál ta en nek a kez de mé nye zés nek az
alap ján az 1957. évi 66. tvr. és a vég re haj tá sá ra ki adott 1093/1957. (XII. 28.) sz. kor mány ha -
tá ro zat. E jog sza bály ok ér tel mé ben a „fon tos, bi zal mas” ál lás ra pá lyá zók 1958. ja nu ár 1-jé -
től tisz ta er köl csi bi zo nyít ványt vol tak kö te le sek be nyúj ta ni, enélkül nem nyer het ték el a
posz tot. Azok nak, akik 1956. ok tó ber 1. után ke rül tek ilyen ál lás ba, 1958. jú ni us 30-ig kel -
lett be sze rez ni ük az er köl csi bi zo nyít ványt. Ha ezt nem tud ták be ad ni, ala cso nyabb be osz -
tás ba vagy fi zi kai mun ká ra kel lett őket he lyez ni. Te kint ve, hogy az el len sé ges, „osz tály ide -
gen” sze mé lyek bün tet len sé gük ese tén jo go sul tak vol tak er köl csi bi zo nyít ványt sze rez ni,
őket 25 ka te gó ri á ba so rol ták, és át me ne ti idő re tá vol kel lett őket tar ta ni a „fon tos, bi zal mas”
ál lá sok tól, s ha ilyent töl töt tek be, egy-két éven be lül el kel lett őket on nan tá vo lí ta ni. A nó -
men kla tú rá ba so rolt be osz tá sok be töl té se előtt ki kel lett kér ni a Mol nár Já nos ve zet te Sze -
mély ügyi Tit kár ság hoz zá já ru lá sát, amely azt ak kor ad ta meg, ha a BM nyil ván tar tá sá ban
nem sze re pelt az il le tő a 25 ka te gó ria egyi ké ben sem. A ka te gó ri á kat há rom év el tel te után
felül kel lett vizs gál ni szű kí tés cél já ból.

12 MOL M-KS 288. f. 30/1962. cs. 1. ő. e. 167–168. l. Töm pe And rás: Ja vas lat a Po li ti kai Bi -
zott ság nak. 1962. ok tó ber 22.



ciók ban fegy ve re sen vagy más mó don te vő le ge sen részt vet tek, ha la dó
gon dol ko dá sú em be rek ül dö zé sé ben, meg gyil ko lá sá ban te vé keny ked tek.
Akik a sztráj kok, tün te té sek szer ve zői vol tak. Em lék mű vek, szob rok rom -
bo lá sá ban, el pusz tí tá sá ban ak tí van részt vet tek. Akik a párt és a kor mány
mel lett har co ló ma gyar vagy szov jet har co so kat, tisz te ket és ál lam pol gá ro -
kat bán tal maz tak, el le nük ter ror cse lek mé nye ket kö vet tek el, vagy más
mó don ül döz ték azo kat.” A 25. ka te gó ria foly tat ta az úgy ne ve zett el len for -
ra dal mi bűn cse lek mé nyek elkövetőinek fel so ro lá sát: „Az 1956. ok tó be ri
el len for ra da lom ide je alatt lét re jött »Forradalmi Bizottságok«, »Nemzeti
Bizottságok«, »Nemzetőrség« és »Munkástanácsok« azon ve ze tői és tag jai,
akik a Ma gyar Nép köz tár sa ság meg dön té se ér de ké ben ak tív te vé keny sé -
get fej tet tek ki.” Ez a ren del ke zés a per be nem fo gott ’56-oso kat súj tot ta,
hi szen a sza bad láb ra ke rü lő pri u szos el ítél te ket az 1957. évi 66. tvr. ele ve
ki zár ta a kö rül be lül 200 000 ál lás ból a bün tet len sé get ta nú sí tó er köl csi
bi zo nyít vány kö ve tel mé nyé vel. A ká dá ri ve ze tés re mind ez megnyugtatólag
hat ha tott, s ha tal má nak meg szi lár du lá sa után, 1960 őszén–1961 ta va -
szán fe les le ges nek nyil vá nít hat ta egy ilyen, kü lön tisz to ga tá si cé lú ap pa -
rá tus fenn tar tá sát.

A már 400 000 ta gú ra nö ve ke dett MSZMP VII. kong res  szu sán meg elé -
ge dés sel je len tet te ki Ká dár, hogy „a bel po li ti kai hely zet fej lő dé se az el múlt
há rom év ben egy sé ges irá nyú volt, s a fej lő dés rend sze rünk ko moly meg -
szi lár du lá sá hoz ve ze tett”. Elé ge det ten nyug táz ta a fegy ve res erők köz re -
mű kö dé sét az or szág pa ci fi ká lá sá ban, ab ban, hogy „bűn tett meg tor lat la -
nul nem ma rad”. A ke mény dik ta tú ra kö rül mé nyei kö zött – nem is szól va
a ta lon ban lé vő, ka szár nyák ba vis  sza hú zó dott szov jet csa pa tok je len lé té -
ről – már egy ál ta lán nem kel lett tar ta nia a for ra dal mi el len ál lás fel lán go -
lá sá tól. A súly pont a nyílt ül dö zés ről, a le tar tóz ta tá sok ról át ke rült a bel -
ügyi ope ra tív mun ká ra, az ügy nö ki te vé keny ség re, a be épü lés re, a tit kos
meg fi gye lés re, a szem mel tar tás ra.13 Az öt ve nes évek vé gén a dif fe ren ci á -
lás je gyé ben fe lé re csök ken tet ték ugyan a nyil ván tar tás ban sze rep lők mil -
li ós szá mát, de  köz ben gon do san ügyel tek ar ra, hogy a bün te té sü ket le töl -
tő vagy ke gye lem mel sza ba du ló ’56-osok a meg fi gyel tek tá bo rát gya ra pít -
sák – ar ra vár va, hogy ak kor csap ja nak le rá juk, ha a ter vez ge tés, az elő -
ké szü le tek után az ál lam el len irá nyu ló rend szer el le nes te vé keny ség út já -
ra lép nek. Ez a ké szen lé ti ál la pot ma radt fenn az 1989–1990-es rend szer -
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13 Ezt tük rö zik pél dá ul Raj nai Sán dor nak, a BM II. Fő osz tály he lyet tes ve ze tő jé nek 1959-
es (ÁBTL 4. 1. A-3732) és 1960-as elő adá sai (ÁBTL 4. 1. A-3745).



vál tá sig, mi köz ben az 1962–1963-ban át szer ve zett Bel ügy mi nisz té ri um
III. Fő cso port fő nök sé ge, kü lö nö sen a III/III. Cso port fő nök ség jó vol tá ból –
sa ját fon tos sá gu kat is bi zo nyí tan dó –, több szö rö sé re duz zadt a Nyil ván -
tar tó Osz tály kar ton ja i nak szá ma. Még is túl zás nak tű nik a Ká dár-rend -
szer e lé nye ges jel leg ze tes sé gét olyan mér ték ben meg ha tá ro zó nak mi nő sí -
te ni, hogy Ma gyar or szá got rend őr ál lam nak te kint sük. A meg fi gye lé sük kel
ál ta lá ban tisz tá ban lé vő 1956-os sze rep lők egyéb ként nem igen ad tak al -
kal mat ar ra, hogy is mét po li ti kai per be ke ver jék őket.

A tak ti kus Ká dár kez det től fog va két fron tos harc ról be szélt,14 jobb fe lé
az „osz tály el len ség”, az „el len for ra dal már ok”, a re vi zi o nis ták, bal fe lé a
szek tá sok, dog ma ti ku sok, „rákosisták” el len, de éve kig csak az előb bi ek
el len lé pett fel ke mé nyen, az utób bi ak kal a még is csak „a mi ku tyánk köly -
ke” ala pon lany hán ha da ko zott. No ha a VII. kong res  szu son is a jobb ol da -
li ve szélyt mi nő sí tet te na gyobb nak, a kö vet ke ző há rom év ben – an nak
meg fe le lő en, ahogy a Nagy Im re-per után a párt ve ze tő ség bal ol da lá ról kö -
zép re lé pe ge tett – a két fron tos harc va ló sá go sabb lett. Mi köz ben bé kü lé -
ke nyebb han go kat kez dett meg üt ni jobb fe lé, ér zé ke nyeb ben re a gált a ba -
los han gok ra, mozzanásokra, ma ga tar tás ra. Így sza ba dult meg az is mer -
tebb po li ti ku sok kö zül 1960-ban Dö gei Im ré től, Boldoczki Já nos tól, az
1956-ban hír hedt sze re pet ját szó Gyurkó La jos tól, a Ha tár őr ség pa rancs -
no ká tól, 1961-ben Kiss Kár oly tól, Olt Kár oly tól, az Ál la mi Egy ház ügyi Hi -
va tal el nö ké től, 1962-ben Ma ro sán György től.15 Pél dát sta tu ált a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um ban je len ték te len ba los mor go ló dás mi att 1961 au -
gusz tu sá ban in dí tott vizs gá lat tal, amely öt bör tön bün te tés sel vég ző dő
per rel zá rult ok tó ber ben.16

Több volt pél da sta tu á lá sá nál a bel ügyet, az igaz ság ügyet érin tő tisz to -
ga tás 1962-ben; er re al kal mat az SZKP 1961 őszén tar tott XXII. kong resz -
szu sa szol gál ta tott az zal, hogy le szá mol tak a sztá li ni sze mé lyi kul tusz
ma rad vá nya i val. En nek ha tá sá ra az MSZMP ad hoc bi zott sá ga át te kin tet -
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14 Ká dár két fron tos har cá ról lásd RAINER M. Já nos: He lyez ke dés a csú cson. Ká dár Já nos
né hány bol dog éve, 1958–1962. In: UŐ: Öt ven hat után. I. m. 73–91.

15 A sér tő dött Ma ro sán ugyan ma ga for dí tott há tat Ká dár nak, de az el ső tit kár meg ra gad -
ta az al kal mat, hogy meg sza ba dul jon a ke mény vo na las, pro le tár dik ta tú rás, ere jét az 1956-
os for ra da lom le ve ré sé ből me rí tő, ar ra hi vat ko zó po li ti kát kép vi se lő, szá má ra már ké nyel -
met len né vá ló har cos tár sá tól. (A Ma ro sán-ügy 1962-ben. Köz li: NÉMETHNÉ VÁ GYI Karola–SIPOS

Le ven te. Múl tunk, 1994/1–2. 203–250.)
16 RAINER M. Já nos: Ki van el le nünk? Kis ma gyar ka to nai puccs kí sér let, 1961. In: UŐ: Öt -

ven hat után. I. m. 92–114.



te a Rá ko si ural ma ide jén a mun kás moz gal mi ká de rek kel szem ben el kö -
ve tett tör vény sér té se ket, meg je löl ték ezek fő fe le lő se it, és fe le lős ség re vo -
ná sok tör tén tek, ha nem is bün te tő jo gi úton, ha nem a pár ton be lü li fe -
gyel mi el já rá sok kal. Ki zár ták az MSZMP-ből Rá ko sit, Gerőt, Ko vács Ist -
vánt és to váb bi 24 sze mélyt (kö zü lük egy ügyész, egy bí ró, 14 volt ÁVH-s
tiszt, 8 olyan sze mély, aki Rá ko si val, Gerővel kap cso la tot tar tott). Utób bi -
a kat frak ci ó zás vád já val zár ták ki, ami ko holt ürügy volt, s ez a szek tás
rákosistákkal szem be ni fel lé pés in tő jel volt ál ta lá ban a ba lo sok szá má ra.
Az 1962. au gusz tu si KB-ha tá ro zat ki mond ta, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um,
az Igaz ság ügy-mi nisz té ri um, a Leg fel sőbb Bí ró ság, a Leg főbb Ügyész ség
nem fog lal koz tat hat ja to vább azo kat, akik a tör vény sér té sek ré sze sei vol -
tak. Így az em lí tett in téz mé nyek ből sor rend ben 77, 1, 10, 8 sze mélyt he -
lyez tek el más mun ka he lyen vagy nyug dí jaz tak, kö zöt tük ma gas be osz tá -
sú ve ze tő ket.17

A kon szo li dá ci ó hoz jog sza bá lyi vál to zá sok is hoz zá já rul tak. Hos  szú
évek mun ká já val el ké szült az 1961-ben ha tály ba lé pő Pol gá ri Tör vény -
könyv, amely tisz ta vi szo nyo kat te rem tett az em be rek kö zöt ti ügy le tek ben,
kap cso la tok ban, véd te a sze mé lyi tu laj dont is. 1961-ben más fél éves vi ta
után el fo gad ta a tör vény ho zás a Bün te tő Tör vény köny vet, amely 1962. jú -
li us 1-jén lé pett ha tály ba az ös  sze fér celt, ter jen gő sebb BHÖ he lyé be. A po -
li ti kai, ál lam el le nes bűn tet tek lis tá já ban ke vés a kü lönb ség kö zöt tük, és a
bün te té si té te lek is na gyon ha son lók vol tak, de akad tak el té ré sek. A bün -
te té si té te lek kö zül el tö röl ték az élet fogy tig la nit és a leg hos  szabb bün te tés
15 év lett. A ha lál bün te tést ki vé te le sen, a leg sú lyo sabb ál lam, élet és tár -
sa dal mi tu laj don el le ni bűn cse lek mény ese tén le he tett ki szab ni. El té rés,
hogy ki emel ték az ál lam el le ni bűn cse lek mé nyek kö zül a til tott ha tár át lé -
pést, va la mint a fegy ver rej te ge tést: a lő fegy ver rel, lő szer rel, rob ba nó anyag -
gal va ló vis  sza élést és az eny hébb ka te gó ri á nak szá mí tó, az ál lam igaz ga -
tás és az igaz ság szol gál ta tás el le ni bűn tet tek ről szó ló fe je zet be so rol ták.
A til tott ha tár át lé pés meg íté lé sé nél nem te kin tet ték po li ti kai in dít ta tá sú -
nak, ha egy szom szé dos szo ci a lis ta or szág ba lé pett át a ha tá ron va la ki il -
le gá li san (pél dá ul ro ko ni lá to ga tás ra), és ezért ala cso nyabb, ma xi mum
egy évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel súj tot ták 5 év he lyett. Sok kal rö vi -
deb ben és vi lá go sab ban fo gal maz ta meg a Btk. az iz ga tás fo gal mát, ki ma -
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17 Rész le te seb ben lásd SIPOS Le ven te: Hi á nyos lel tár (I.) Tár sa dal mi Szem le, 1994/11.
72–94. és UŐ: Hi á nyos lel tár (II.). Tár sa dal mi Szem le, 1994/12. 69–87.



rad tak a rém hír ter jesz tés re, a va lós, de ár tó szán dé kú hí rek ter jesz té sé re
vo nat ko zó pon tok. Ér de mes meg em lí te ni, hogy a tör vény ter ve ze te az ál -
lam el le ni bűn tet te ket el len for ra dal mi cél zat tal el kö ve tett cse lek mény nek
te kin tet te, az iz ga tás nál kü lö nö sen fon tos mo tí vum ként ke zel te,18 de ez vé -
gül ki ma radt az 1961. évi V. tör vény ből, az az a Btk.-ból.

Vál toz tak a bör tön ál la po tok is 1957 és 1963 kö zött. Té mánk in do kol ja
fel vil lan tá su kat. 1957–1958-ban túl zsú folt ság, rossz fel sze relt ség és el lá -
tás, zi lált ál la po tok, dur va, zord bá nás mód jel le mez te a bün te tés-vég re haj -
tá si in té ze te ket. Az ügyész sé gi tör vé nyes sé gi fel ügye let gya kor la ti lag nem
ér vé nye sült. A bör tö nök és bün te tés-vég re haj tá si mun ka he lyek fel ügye le -
t ét el lá tó Bel ügy mi nisz té ri um 1958 nya rá tól kez dett ér dem ben tö rőd ni ve -
lük. A bel ügy mi nisz ter el ső he lyet te se, Föl des Lász ló 1958. jú ni us 10-én
ki adott 10. sz. pa ran csa – az osz tály ala pú bün te tő po li ti ka je gyé ben – ka -
te gó ri ák ba osz tot ta a le tar tóz ta tot ta kat.19 Ki je löl te, me ly bör tö nök be cso -
por to sít sák át az egyes ka te gó ri ák ba so rol ta kat. Az in dok lás sze rint a ka -
te go ri zá lás cél ja, hogy „a fel so rolt ka te gó ri ák kal va ló bá nás mód ban ér -
vény re jus son a párt bün te tő po li ti ká ja. Az osz tá lyi de ge nek, a ha za áru lók
vagy fő ben já ró po li ti kai bűnt el kö ve tők, a több szö rö sen vis  sza eső és szo -
ká sos bű nö ző ka te gó ri ák fe lé a tör vé nyek ma ra dék ta lan be tar tá sa mel lett
szi go rú, ke mény bör tön re zsi met kell te rem te ni. A mun kás, dol go zó pa -
raszt és ér tel mi sé gi osz tály hely ze tű el ítél tek fe lé, akik nem kö vet tek el ha -
za áru lást vagy fő ben já ró po li ti kai bűn cse lek ményt, a ne ve lő jel leg kell
hogy ér vé nye sül jön.” Az 1956-os for ra dal má rok kö zül az 5 évet meg ha la -
dó sza bad ság vesz tés re ítélt, dol go zó osz tály hely ze tű fér fi ak a Vá ci Or szá -
gos Bör tön be, a 6 hó nap tól 5 évig ter je dő bün te tés re ítél tek a Bu da pes ti
Or szá gos Bör tön be ke rül tek, a nők pe dig a Ka lo csai Or szá gos Bör tön be.

A bör tö nök ben és a bün te tés-vég re haj tá si mun ka he lye ken a ren det
Biszku Bé la bel ügy mi nisz ter 1959. jú ni us 30-án ki adott 8. sz. uta sí tá sá -
nak vég re haj tá sa te rem tet te meg.20 A ren del ke zés ab ban ha tá roz ta meg a
bün te tés-vég re haj tás fel ada tát, hogy „a ne ve lé sen ke resz tül ér vé nye sí te ni
kell egy részt a bör tön meg tor ló jel le gét a le tar tóz ta tott és a tár sa da lom töb -
bi tag já nak a bű nö zés től va ló vis  sza tar tá sa vé gett, más részt biz to sí ta ni
kell, hogy a le tar tóz ta tott sza ba du lá sa után tör vény tisz te lő hasz nos tag ja
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18 MOL M-KS 288. f. 30/1961. cs. 9. ő. e. 42–54. l. Fel jegy zés a Btk. ter ve zet né hány el vi kér -
dé sé ről. 1961. má jus 9.

19 MOL XIX-B-1-az 10-23/1958. 35. d.
20 MOL XIX-B-1-az 10-22/8/1959. 44. d.



le gyen a tár sa da lom nak”. En nek ér de ké ben elő ír ta a szol gá la ti rend szer
olyan meg vál toz ta tá sát, hogy szi lár dul jon a bör tö nök bel ső rend je, ja vul jon
a fog lyok kal va ló fog lal ko zás, a rab fe gye lem, a mun ka fe gye lem. A meg tor ló
jel leg ki dom bo rí tá sá ra az 1959. ok tó ber 1. után bör tön be ke rü lő ra bok nak
ka te gó ri á juk tól füg gő en ele in te 6 hó nap tól 2 évig ter je dő időt zár ká ban kel -
lett töl te ni ük, nem dol goz hat tak. Ezt ne vez ték fo ko za tos ság nak.

A kul tu rál tabb kö rül mé nyek meg te rem té sé hez az uta sí tás fon tos in téz ke -
dé se volt a ne ve lés szer ve ze ti ke re te i nek ki ala kí tá sa, a ne ve lő tisz tek be ál lí -
tá sa (100 el ítélt re jus son egy ne ve lő), az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás, a szak ok -
ta tás meg szer ve zé se, szak köny vek, nyelv köny vek, szó tá rak be szer zé sé nek
biz to sí tá sa, is me ret ter jesz tő elő adá sok tar tá sa. Bő ví te ni kel lett a bör tön -
könyv tá ra kat, egyes bör tö nök be fo ko za to san ve ze té kes rá di ót sze rel tek be.21

A mi nisz te ri uta sí tás ren dez te a dol go zó el ítél tek bé re zé sét. Kí vá na tos -
nak tar tot ta hos  szabb tá von a ra bok ön kor mány za ti for má i nak ki ala kí tá -
sát (kul tu rá lis, ver seny-, egész ség ügyi, sport-, fe gyel mi bi zott sá gok). Sok -
kal fon to sabb volt az el ítél tek szem pont já ból a ked vez mé nyek szé le sí té se.
Meg ha tá roz ta a fel té te les sza bad láb ra he lye zés, a ne gyed- vagy félkedvez-
ményben ré sze sí tés szem pont ja it, fel tét ele it (az er ről szó ló dön tés 1962
nya rán át ke rült a bí ró sá gok ha tás kö ré be). Ezek kö zött osz tály szem pont ok
is sze re pel tek. A lá to ga tás nál, le ve le zés nél vi szont csak a bün te té si idő
szá mí tott: az 5 éven fe lü li bün te tés re ítél tek 3 ha von ta fo gad hat tak lá to ga -
tót, 2 ha von ta vált hat tak le ve let (a „szo ká sos és vis  sza eső bű nö zők 3, il let -
ve 2; az 5 év nél rö vi debb idő re ítél tek 2, il let ve 1 ha von ta), ha köz ben nem
kap tak fe gyel mi bün te tést, ked vez mény meg vo nást. Az uta sí tás ki mond ta,
meg kell szün tet ni, hogy a lá to ga tó csak rá cson ke resz tül be szél get hes sen
a rab bal. Négy bör tön ben – köz tük a vá ci ban – csak a rács el tá vo lí tá sá ról
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21 Az uta sí tás ban ki tű zött cé lok el éré sét erő sen hát rál tat ta a meg kö ze lí tő leg 4000 bün te -
tés-vég re haj tá si al kal ma zott gyen ge fel ké szült sé ge, ala csony ál ta lá nos mű velt sé ge. A tisz ti
ál lo mány 17,5%-a nem fe jez te be az ál ta lá nos is ko lát, 39%-a nyolc ál ta lá nost vég zett az 1960-
as ada tok sze rint. A rab ne ve lő tisz tek 32,5%-a nem fe jez te be a nyolc ál ta lá nost, 49,1%-a el -
vé gez te azt. (MOL XIX-B-1-aa 42. d. Je len tés a Po li ti kai Bi zott ság nak a bün te tés-vég re haj tá si
in téz mé nyek ben fo lyó ne ve lő mun ká ról. 1960. de cem ber 31.) Egy 1961-es fel mé rés sze rint a
222 ne ve lő tiszt kö zül csak 23 vé gez te el a kö zép is ko la 1–4 osz tá lyát, 4 érett sé gi zett, 13 szer -
zett fel ső fo kú dip lo mát, 1 járt egye tem re. (MOL XIX-B-1-aa 42 d. Fel jegy zés… a ne ve lé si te vé -
keny ség meg vizs gá lá sá ról. 1962. de cem ber 24.) 1960-ban az ál lo mány túl nyo mó több sé ge
kö te le ző szak mai vizs gát tett, 80% vett részt kö te le ző szak mai to vább kép zé sen. 1961-ben a
ve ze tő be osz tá sú ak kö zül 43 járt mar xis ta–le ni nis ta es ti egye tem re, a BM Aka dé mia egy éves
nap pa li ta go za tát 19 tiszt fe jez te be 1961-ben, 38 ott foly tat ta ta nul má nya it. (MOL M-KS 288.
f. 30/1961. cs. 6. ő. e. 99–100. l.)



dön tött a ren del ke zés, a töb bi ben kü lön beszélgetőhelyiséget kel lett be -
ren dez ni, mint hogy azon ban er re nem volt ha tár idő ki tűz ve, a bör tön pa -
rancs no kok nem si et tek vég re haj ta ni. Az uta sí tás en ge dé lyez te, hogy gyer -
me kek is meg lá to gat has sák kö ze li hoz zá tar to zó ju kat.22

1962. jú ni us 29-én kelt 0015. sz. pa ran csá ban a bel ügy mi nisz ter el ső
he lyet te se to vább szé le sí tet te a bün te tés-vég re haj tá si mun ka he lye ken őr -
zött el ítél tek ked vez mé nye it (he ti le vél írás, ha von ta 2 óra hos  szá ig tar tó lá -
to ga tás, 1 kg sü te mény hoz ha tó). A bör tön ben lé vők ked vez mé nyei nem
nőt tek, sőt, vis  sza lé pés volt, hogy a be szél ge tést rács mö gött en ge dé lyez te.
A lá to ga tás 30 per ces le he tett, ki vé te les ese tek ben 1 órás.23

Az is mer te tett 8/1959. sz. bel ügy mi nisz te ri uta sí tás fel hív ta a fi gyel met
ar ra, hogy a sza ba du lók egy ré sze nem tud mun ká ba áll ni. En nek or vos -
lá sá ra kor mány za ti ren del ke zést ja va solt. Így szü le tett meg az 55/1960.
sz. kor mány ren de let, amely nek ér tel mé ben a büntetés- vég rehajtási in té -
ze tek nem csak a rend őr sé get, ha nem a la kó hely sze rin ti ta ná csot is ér te -
sí tet ték az el ítélt sza ba du lá sá ról, s ha az il le tő kér te, kö te le sek vol tak se -
gí te ni el he lyez ke dé sük ben.24

Vég ered mény ben meg ál la pít ha tó, hogy a tár gyalt évek ben ja vul tak a
bör tön vi szo nyok, 1959-ben meg szűnt a zsú folt ság, fel szá mol ták a 43 já rá -
si bör tönt, de a bör tön re zsim szi go rú ma radt.25 He lyes dön tés volt, hogy
há rom éves vi ta után 1963-ban a bün te tés-vég re haj tás fel ügye le te a Bel -
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22 Az 1955-ben ki adott Bün te tés-vég re haj tá si Sza bály zat en nél szi go rúb ban ha tá roz ta
meg a ked vez mé nye ket. A bün te tés ide je mel lett (1 éven alu li, 1–5 év, 5 év fe let ti) so kat szá -
mí tott a mun ka tel je sít mény. Pél dá ul egy 5 éven fe lül re el ítélt, ha 80–100%-ig tel je sí tet te a
nor mát, 3 ha von ta vált ha tott le ve let, 6 ha von ta lá to gat hat ták meg, 6 ha von ta kap ha tott élel -
mi szer cso ma got, 100–120%-os tel je sít mény ese tén 2, 3, il let ve 6 ha von ta, 120% fe lett 1, 2, il -
let ve 3 ha von ta. Meg szab ták a le vél írás idő pont ját, a le vél ter je del mét (32 sor félíves pa pí ron),
té má it. A lá to ga tá si na po kat éven te köz pon ti lag ha tá roz ták meg. A nem dol go zót egy sze mély
lá to gat hat ta meg 20 perc re. A dol go zó ra bok ese té ben tel je sít mé nyük és ma ga tar tá suk függ -
vé nyé ben ma xi mum 3 óra le he tett a lá to ga tá si idő 2, eset leg 3 lá to ga tó val. A csak pos tán be -
küld he tő élel mi szer cso ma gok sú lya 3 kg le he tett, meg ha tá ro zott tar ta lom mal. A meg sza bott
ha tár időn túl fel adott cso ma go kat bon tat la nul vis  sza küld ték! Tisz ta sá gi cso ma got 2 he ten -
te le he tett pos tán be kül de ni.

23 MOL XIX-B-1-az 10-23/15/1962. 51. d.
24 A Leg főbb Ügyész ség 1962. de cem ber 24-i fel jegy zé se sze rint az 55/1960. sz. kor mány -

ren de let vég re haj tá sa or szá go san még nem volt ki elé gí tő. Meg ál la pí tot ta, hogy „a sza ba du -
lók nak csak ki sebb %-a kér az el he lyez ke dés hez se gít sé get. Eb ből a szem pont ból kü lö nö sen
tar tóz ko dó ak a po li ti kai el ítél tek. A Bu da pes ti Or szá gos Bör tön ben pél dá ul az 1962. ja nu ár
1-jé től au gusz tus 14-ig sza ba dult 680 fő kö zül csak 114 po li ti kai el ítélt kért tá mo ga tást.”
(MOL XIX-B-1-aa 42. d.)

25 Az ’56-osok bör tön éle té ről ta lán a leg ér zék le te sebb írás EÖRSI Ist ván me mo ár ja: Em lé ke -
zés a ré gi szép idők re… Nap ra-for gó Kft., 1989.



ügy mi nisz té ri um ból vis  sza ke rült az Igaz ság ügy-mi nisz té ri um hoz, s hogy
1963-ban meg kez dőd tek a több évig tar tó mun ká la tok az új bün te tés-vég -
re haj tá si sza bály zat, il let ve a bün te tés-vég re haj tá si kó dex el ké szí té sé re.

Ami kor az MSZMP VII. kong res  szu sán Ká dár Já nos azt mond ta, hogy
„az el len for ra da lom már a tör té ne le mé”, „ma már a múl té”, s hogy „kong -
res  szu sunk nyil ván va ló an pon tot tesz a múlt szám ta lan kér dé sé re”, ab ba
be le ér tet te, hogy le kell zár ni a be bör tön zöt tek ügyét is. Ezt bi zo nyít ja,
hogy a Köz pon ti Bi zott ság 1960. már ci us 30-i ülé sén, a rész le ges köz ke -
gye lem ről szó ló na pi ren di pon tot tár gyal va vis  sza utalt er re: „a kong resz -
szu son így fo gal maz tuk meg, hogy bi zo nyos kér dé se ket át adunk a tör té -
ne lem nek. Az ilyen kong res  szu si ki je len tés nek ter mé sze te sen tük rö ződ -
nie kell a bün te tő po li ti kánk ban is.”26

Az 1960-as rész le ges köz ke gye lem után vi szont egy ide ig le beg tet ték az
ügyet. S itt nem csak ar ról volt szó, hogy a po li ti kai élet sze rep lői fi gyel mé -
nek elő te ré ben a gaz da sá gi, a mű ve lő dé si szfé ra prob lé mái áll tak, ha nem
bi zo nyos po li ti kai meg fon to lá sok ról. Igaz, hogy már a KB 1959. ok tó ber
22-i ülé sén kü lön na pi ren di pont ban tár gyal ták az ál lam ha tal mi és ál -
lam igaz ga tá si szer vek mun ká já nak ja ví tá sát, a de cent ra li zá ci ót, az ipar -
ve ze tés fo ko za tos át szer ve zé sét, te hát meg kez dő dött az a gon dol ko dá si fo -
lya mat, amely 1964-re el ve ze tett a gaz da ság irá nyí tá si re form ter vek ki -
mun ká lá sá nak a meg kez dé sé hez. Az is igaz, hogy a kö zép pont ban egy elő -
re a me ző gaz da ság kol lek ti vi zá lá sa állt, amit 1959 és 1961 kö zött, az erő -
sza kos mód sze rek ko ráb bi nál sze lí debb for má i val, vi szony lag rö vid idő
alatt si ke rült vég re haj ta ni,27 s az MSZMP 1962 őszén tar tott VIII. kong -
resszu sán er re hi vat koz va elé ge det ten nyil vá ní tot ta ki a párt el ső tit ká ra,
hogy „le rak tuk a szo ci a liz mus alap ja it”, új sza kasz kez dő dik, a „szo ci a liz -
mus tel jes fel épí té sé nek” kor sza ka. De az is igaz, hogy eb ben a bel po li ti kai
hely zet ben sem mi fé le aka dá lya nem lett vol na an nak, hogy rá lép je nek az
am nesz tia har ma dik lép cső fok ára, akár már az 1960-as má so dik lép cső -
fok az utol só le he tett vol na. A sza ba don bo csá tott po li ti kai fog lyok be il -
lesz ke dé se nem járt tár sa dal mi meg ráz kód ta tás sal, po li ti kai za va rok kal.
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26A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt VII. kong res  szu sá nak jegy ző köny ve. 35., 85.; SOÓS

Lász ló (szerk.): A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt Köz pon ti Bi zott sá gá nak 1959–1960. évi
jegy ző köny vei. Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da pest, 1999. 548.

27 OR BÁN Sán dor: Két ag rár for ra da lom Ma gyar or szá gon. (De mok ra ti kus és szo ci a lis ta ag -
rár át ala ku lás. 1945–1961). Aka dé mi ai Ki adó, Bu da pest, 1972; VAR GA Zsu zsan na: Po li ti ka, pa -
rasz ti ér dek ér vé nye sí tés és szö vet ke ze tek Ma gyar or szá gon. 1956–1967. Nap vi lág Ki adó, Bu -
da pest, 2001.



An nak, hogy ez elo dá zó dott 1963 ta va szá ig, alap já ban vé ve kül po li ti kai
okai vol tak. A szak iro da lom ban azon ban ta lál ha tók olyan ál lás pont ok,
hogy ép pen el len ke ző leg, a kül po li ti kai té nye zők vol tak az am nesz tia elő -
moz dí tói, alap ve tő okai. Zinner Ti bor vé le mé nye sze rint az 1960-as rész le -
ges köz ke gye lem ki vál tói az ENSZ Ma gyar or szá got el íté lő 1959. de cem ber
9-i ha tá ro za ta és az elő ké szü let ben lé vő szov jet–ame ri kai csúcs ta lál ko zó -
val kap cso la tos szov jet nagy ha tal mi ér de kek vol tak.28 Rainer M. Já nos ál -
lás pont ja az, hogy az 1963-as am nesz ti át „nem a szov jet po li ti ka kénysze-
rítette ki vagy ja va sol ta”. Fel fo gá sa sze rint a ká dá ri ve ze tés az 1959-es és
az 1960-as kor lá to zott köz ke gyel mek kel le zárt nak te kin tet te az am nesz ti -
á kat, nem kí ván ta sza ba don bo csá ta ni a 6 év nél hos  szabb bör tön bün te -
tés re ítélt ’56-os for ra dal má ro kat, „az 1963-as am nesz tia az Egye sült Ál la -
mok nyo má sá ra szü le tett”.29 Ku ta tá sa im nem iga zol ják ezt az ál lás pon tot,
az ügy en nél sok kal bo nyo lul tabb volt.

Kül po li ti kai mo tí vu mok
Az 1956-os for ra da lom le ve ré se után Ma gyar or szág a Nyu gat boj kott ja alá,
ka ran tén ba ke rült. Évek kel let tek ah hoz, hogy a kül po li ti kai el szi ge telt -
ség ből kezd jen ki tör ni az or szág. Egyes eu ró pai or szá gok kal las san ja vul -
ni kezd tek a kap cso la tok, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok vi szont so ká ig
nem en ge dett. Fő leg az USA kez de mé nye zé sé re 1956. no vem ber 4-től kezd -
ve éven te az ENSZ fó ru ma elé ke rült a ma gyar  kér dés, le beg tet ték a ma -
gyar de le gá tus man dá tu má nak el is me ré sét. Az is mét lő dő en meg sza va zott
ENSZ-határozatok30 vég re haj tá sát a ma gyar kor mány min den eset ben
vis  sza uta sí tot ta az zal az in dok lás sal, hogy be avat ko zást je len te nek az or -
szág bel ügye i be. Te kint ve, hogy az ENSZ Köz gyű lés ha tá ro za tai csu pán
aján lás nak szá mí tot tak, a szer ve zet nem tud ta szank ci o nál ni vég re haj tá -
suk meg ta ga dá sát. Kö te le ző jel le gű ek csak a Biz ton sá gi Ta nács ha tá ro za -
tai vol tak, de a Szov jet unió bi zo nyos ra ve he tő vé tó ja mi att nem ke rült a fó -
rum elé a ma gyar  kér dés.
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28 ZINNER Ti bor: A ká dá ri meg tor lás rend sze re. 424–425. Az 1959-es és az 1960-as am nesz -
ti á hoz ve ze tő alap ve tő en bel po li ti kai té nye zők ről lásd SIPOS Le ven te: Rész le ges köz ke gye lem
1959-ben és 1960-ban. I. m. 

29 RAINER M. Já nos: Be ve ze tés a ká dár iz mus ba. I. m. 164–165.
30A ha tá ro za to kat köz li: BÉ KÉS Csaba–KECSKÉS D. Gusz táv (szerk.): A for ra da lom és a ma -

gyar kér dés az ENSZ-ben. Ta nul má nyok, do ku men tu mok és kro no ló gia. 1956–1963. Ma gyar
ENSZ Tár sa ság, 2006. 117–135.



An nak oka, hogy az ügy még is hat éven át na pi ren den sze re pelt, a nyu -
ga ti ha tal mak, dön tő en az Egye sült Ál la mok po li ti ká ja volt.31 Az USA az
1956-ig fen nen hir de tett fel sza ba dí tá si dokt rí ná nak nem tu dott ele get ten -
ni, nem si e tett a for ra da lom se gít sé gé re, s fe led tet ni akar ván emi at ti
presz tízs vesz te sé gét, az ENSZ-ben fo ko zott ak ti vi tást ta nú sí tott. A szov jet
ka to nai ag res  szió na pi ren den tar tá sá val egy részt ütő kár tyát tar tott ke zé -
ben a har ma dik vi lág fe let ti be fo lyá sért a Szov jet uni ó val ví vott vi lág mé re -
tű küz de lem ben, más részt a hi deg há bo rús pro pa gan da esz kö ze ként nyo -
mást gya ko rolt ve le a szov jet és a ma gyar kor mány ra.

A nyil vá nos nyo más gya kor lás sal azon ban bi zo nyos mér té kig el szá mí -
tot ta ma gát, azt kö vet ke ze te sen a bel ügyek be va ló be avat ko zás nak mi nő -
sít ve vis  sza uta sí tot ta a ká dá ri ve ze tés. Az ame ri ka i ak nem szá mol tak
elég gé Ká dár sze mé lyi sé gi je gye i vel. Ká dár ön ér ze tes, sőt rá tar ti em ber
volt. Csak a po li ti kai, ide o ló gi ai el kö te le zett ség től, a kom mu nis ta kül de -
tés tu dat tól át hat va vi sel te el, hogy a szov jet szu ro nyok he gyén ke rült ha -
ta lom ra, hogy ele in te a szov je tek báb ja volt, s azu tán a gyám ko dást ne he -
zen tűr ve in kább elé be ment a szov jet igé nyek nek, kö ve tel mé nyek nek. Ép -
pen a szov je tek irán ti hű sé ge és en nek (túl)hang sú lyo zá sa ré vén, a meg -
bíz ha tó szö vet sé ges sze re pé ben ér te el, hogy vi szony lag szé les bel po li ti kai
moz gás te ret kap jon. Vi gyá zó sze me it a ké sőb bi ek ben is Moszk vá ra ve tet -
te, ami kor már a szov je tek tű rés ha tá rát ta po gat ta. Ma gyar ve ze tő tár sa i tól
is ne he zen vi sel te el, ha el lent mond tak ne ki, vagy ál lás pont já val el len té te -
sen cse le ked tek – nem fe lej tett. Azt pe dig vég képp nem tűr te el, hogy a
Nyu gat nyil vá no san be le szól jon a bel ügyek be. Min den ilyen jel olaj volt a
tűz re, rend kí vül ér zé ke nyen re a gált rá, s a ma gyar kül ügyi ap pa rá tus ezt
fi gye lem be vé ve járt el. Ká dár a leg ádá zabb el len fél nek – ok kal – az USA-t
te kin tet te. Rossz em lé ke ket ha gyott ben ne rész vé te le az ENSZ XV. ülés sza -
kán 1960 szep tem ber–ok tó be ré ben.32 A kül döt tek bő fe le tün te tő leg ki vo -
nult a te rem ből, ami kor ok tó ber 3-án hi deg há bo rús hang vé te lű be szé det
tar tott – az után, hogy Hrus csov tíz nap pal ko ráb ban ar ról szó no kolt,
hogy „a Szov jet unió és az Egye sült Ál la mok kart kar ba ölt ve ha lad hat a
bé ke meg szi lár dí tá sá ért”.
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31 Tömör ös  sze fog la lá sát lásd BÉ KÉS Csa ba: A ma gyar for ra da lom és az ENSZ az újabb le -
vél tá ri ku ta tá sok tük ré ben. In: A for ra da lom és a ma gyar kér dés az ENSZ-ben. I. m. 7–26.

32 1960. ok tó ber 1-jén kelt kéz írá sos le ve lé ben ezt ír ta New York ból Ma ro sán György nek:
„It te ni éle tünk ről nem írok so kat. Ez gya kor la ti lag fél in ter nált ság ra em lé kez tet. Az ame ri kai
kor mány hang sú lyo zot tan ba rát ság ta lan ma ga tar tá sa mel lett… El ké pesz tő, hogy én itt mi fé -
le rend őri őri zet tel élek és kí sé ret tel moz gok.” (MOL M-KS 288. f. 32/1960. cs. 15. ő. e. 39. l.)



Az ame ri kai kül ügy elég ké sőn, 1960-ban kez dett rá éb red ni, hogy a tit -
kos dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül előbb ér het cél ba, ha elő akar ja
moz dí ta ni a bör tön ben síny lő dő for ra dal má rok ki sza ba dí tá sát, mint ha
nyo más gya kor lás nak, zsa ro lás nak mi nő sít he tő nyílt kö ve te lé sek kel lép
fel. Ak kor már az USA be le tö rő dött ab ba, hogy mind a szov jet csa pa tok tá -
vo zá sá nak, mind a sza bad vá lasz tá sok nak az ügye re mény te len, s fő kö ve -
te lés sé a meg tor lá sok kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sa, az am nesz tia
vált. Nem vé let len, hogy az ENSZ-do ku men tu mok ban a Nagy Im re,
Maléter Pál és más ma gyar ha za fi ak ki vég zé sét el íté lő 1958-as ha tá ro zat
után két év vel, az új-zé lan di Sir Leslie Munronak, az ENSZ ma gyar ügyek -
kel fog lal ko zó kü lön meg bí zott já nak 1960. de cem ber 1-jei je len té sé ben ke -
rült kö zép pont ba az am nesz tia ügye. A je len tés ki fo gá sol ta, hogy a hos -
szabb idő re és a ja ví tó-ne ve lő mun ká ra ítél tek re nem ter jedt ki a rész le ges
am nesz tia ha tá lya, és lis tát ik ta tott bele azok ról, akik tu do má sa sze rint
még bör tön ben ül nek.33

A jég be hű tött ma gyar–ame ri kai kapcsolatokban34 éles jegy zék vál tás ok
és a dip lo má ci ai kép vi se le tek mű kö dé sét köl csö nö sen kor lá to zó in téz ke -
dé sek után, 1960-ban mu tat koz tak a fel en ge dés el ső, alig ész re ve he tő je -
lei. A wa shing to ni ma gyar kö vet ség dip lo ma tái és az ame ri kai kül ügy mi -
nisz té ri um tiszt ség vi se lői kö zött nor má lis hang vé te lű ta lál ko zá sok jöt tek
lét re. Ame ri kai po li ti ku sok, üz let em be rek, szak em be rek lá to gat tak Ma -
gyar or szág ra. Meg szün tet ték az ame ri kai út le ve lek ha zánk ba szó ló le til tá -
sát. Má jus 5-én Harold Vedeler, a kül ügy mi nisz té ri um Eu ró pai Ügyek Hi -
va ta lá nak igaz ga tó ja Zádor Ti bor ide ig le nes ügy vi vő tu do má sá ra hoz ta,
hogy az ame ri kai fél szí ve sen ven ne ma gyar kez de mé nye zést a két or szág
kö zöt ti vi szony ja ví tá sá ra.35 Eb ben az ügy ben a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri -
um több óva tos ja vas la tot fo gal ma zott meg, az zal szá mol va, hogy a kap -
cso la tok nor ma li zá lá sa a kö vet ke ző egy-két év ben na gyon von ta tott lesz.
A két fél egy más tól ér dek lő dött a tit kos dip lo má cia szint jén a normalizáci-
óra irá nyu ló el kép ze lé sek ről. Az elő re mu ta tó ta po ga tó zá so kat vis  sza hú zó -
dás, vis  sza lé pé sek sza kí tot ták meg – rész ben az ame ri kai–szov jet vi szony
ala ku lá sá tól füg gő en –, de a fő ten den cia még is a ren de ző dés irá nyá ba
mu ta tott.
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33 MOL M-KS 288. f. 32/1962. cs. 1. ő. e. 84–95. l. A ma gyar kér dés ENSZ-be li kro no ló gi á ja.
34 Ma gyar és ame ri kai ira tok alap ján elem zi a kap cso la to kat a vizs gált idő szak ban:

MAGYARICS Ta más: Az Egye sült Ál la mok és Ma gyar or szág. 1957–1967. Szá za dok, 1996/3.
571–611.

35 MOL XIX-J-1-j USA TÜK 26/a. t. 7. d. Zádor Ti bor je len té se. 1960. má jus 25. 004441.



Jel lem ző, ami 1960 au gusz tu sá ban tör tént. Az MSZMP KB au gusz tus
16-án jó vá hagy ta a Kül ügy mi nisz té ri um elő ter jesz té sét, és in dít vá nyoz ta,
hogy a KüM ké szít sen rész le tes tak ti kai ter vet a két ol da lú vi szony nor ma -
li zá lá sá ra. De mi u tán au gusz tus 22-én Cabot Lodge, az USA ál lan dó
ENSZ-kép vi se lő je le vél ben kér te az ENSZ fő tit ká rát, hogy tűz zék na pi -
rend re a ma gyar  kér dést, to váb bá mi u tán az Egye sült Ál la mok ja vá ra va -
ló kém ke dés sel vá dolt Heidt Kár oly ügyé ben éles han gú jegy zék vál tás tör -
tént, a Kül ügy mi nisz té ri um meg gon dol ta ma gát, s úgy fog lalt ál lást, hogy
„a nor ma li zá lás ra, il let ve tár gya lás ra irá nyu ló ter ve zett lé pé sek meg té te le
he lyett cél sze rűbb egy elő re vá ra ko zó ál lás pont ra he lyez ked ni”.36

Az 1960. őszi, erő sen hi deg há bo rús lég kör után 1961 ta va szán is mét
eny hül ni kez dett a ma gyar–ame ri kai dip lo má ci ai kap cso la tok at mosz fé -
rá ja. Köl csö nö sen li be ra li zál ták a ví zum ki adá sát a hi va ta los sze mé lyek
ré szé re. Nyá ron Ma gyar or szág – a szov je tek kel tör tént egyez te tés után –
meg szün tet te az ame ri kai dip lo ma ták 40 ki lo mé te res moz gás kor lá to zá sát
az zal a meg szo rí tás sal, hogy vi dé ki út ja i kat 48 órá val az uta zás előtt írás -
ban je lent sék be az út irány meg je lö lé sé vel.37 Az ame ri ka i ak rög tön vi szo -
noz ták ezt az in téz ke dést.

Az áp ri li si kö vet sé gi fo ga dá son a már em lí tett Vedeler fel ve tet te Zádor Ti -
bor előtt, hogy a magyar–ENSZ-viszony ren de zé se cél já ból Ma gyar or szág
lá to ga tás ra hív hat ná meg a XV. köz gyű lés el nö két. A ma gyar kor mány ezt
el fo gad ta, és jú ni us ban ma gán lá to ga tás ra meg hív ta az ír F. M. Bolandet,
ér te sít ve a bu da pes ti ame ri kai kö vet sé get er ről. Au gusz tus 3-án Richard
M. Da vis ál lam tit kár-he lyet tes kormánynyilatkozatot38 ol va sott fel
Hackler Kár oly ide ig le nes ügy vi vő előtt – las san, ta gol va, hogy le ír has sa,
ugyan is a szö ve get nem ad ta át írás ban, és nem is kí ván ták nyil vá nos ság -
ra hoz ni. A nyi lat ko zat sze rint az USA tá mo gat ja Boland lá to ga tá sát ab -
ban a re mény ben, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként a ma gyar kor mány
olyan lé pé se ket tesz, ame lyek meg erő sí tik Ma gyar or szág po zí ci ó it az
ENSZ XVI. ülés sza kán és meg nyit ják az utat a ma gyar–ame ri kai kap cso -
la tok fej lesz té se előtt. Há rom lé pés meg té tel ét re mél te: „Ma gyar or szá gon
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egy ál ta lá nos am nesz ti án ke resz tül sza ba don fog ják bo csá ta ni a po li ti kai
fog lyo kat, azo kat is, akik az ’56-os ese mé nyek mi att let tek el ítél ve és azo -
kat is, aki ket ko ráb ban vagy ké sőbb ítél tek el po li ti kai okok ból, be le ért ve
a leg újab ban bör tön bün te tés re ítélt kle ri ká lis cso por tot is”; elő ké szü le tek
tör tén nek a szov jet csa pa tok ki vo ná sá ra; va la mint Ma gyar or szág li be rá li -
sabb ki ván dor lá si po li ti kát foly tat, fő leg a csa lád egye sí té sek ér de ké ben.

A nyi lat ko zat ugyan azt han goz tat ta, hogy az Egye sült Ál la mok ezek kel
nem fel té te le ket szab, nem kö ve te lé se ket tá maszt, ha nem „őszin te aján lás -
ról” van szó, a to váb bi ak ból azon ban ki de rül, hogy gya kor la ti lag ul ti má tu -
mot adott. Ugyan is amen  nyi ben a ma gyar kor mány „ön kén te sen ma gá é -
vá te szi” a ja vas la to kat, az USA tá mo gat ja a ma gyar  kér dés ej té sét az
ENSZ-ben, azon nal tár gya lá so kat kez de mé nyez a két ol da lú kap cso la tok
nor má lis ala pok ra he lye zé sé re, kö vet cse ré re, a kul tu rá lis és gaz da sá gi
kér dé sek meg vi ta tá sá ra; ha vi szont a re mélt lé pé sek nem kö vet kez nek be,
a ma gyar  kér dést to vább ra is az ENSZ na pi rend jén tart ják, a ma gyar po -
zí ci ók gyen gí té sé re tö rek sze nek, és a ma gyar de le gá ció man dá tu mát a jö -
vő ben is füg gő ben tart ják. Rom la ni fog a ma gyar–ame ri kai vi szony, „az
Egye sült Ál la mok nak ez után hos  szú ide ig nem lesz szán dé ká ban olyan
lé pé se ket ten ni vagy olyan kez de mé nye zé se ket el fo gad ni”, ame lyek Ma -
gyar or szág és az Egye sült Ál la mok kö zöt ti kap cso la tok fej lesz té sét cé loz -
zák. Vé gül az zal fe je ző dött be a fe nye ge tő zés, hogy Bolandnek már el uta zá -
sa előtt biz to sí té ko kat kell kap nia, ame lyek ga ran tál ják út ja si ke rét, és he -
lyes len ne, ha a ma gyar kor mány idő köz ben az ENSZ és az USA irá nyá ban
po zi tív kez de mé nye zé se ket ten ne. 

A ma gyar dip lo ma ta vá la szá ban a bel ügyek be va ló be avat ko zás nak és
fel té te lek nek mi nő sí tet te mind a há rom „aján lást”. Vis  sza uta sí tot ta, hogy a
ma gyar kor mány „az Egye sült Ál la mok kor má nyá nak vagy bár mi lyen más
ál lam kor má nyá nak nyo má sá ra ki fog ja en ged ni a bün te té sü ket töl tő po li -
ti kai fog lyo kat”, és rá mu ta tott, hogy „a ma gyar kor mány az el múlt évek so -
rán több ször adott am nesz ti át po li ti kai vagy más bűn cse lek mé nyek mi att
el ítél tek szá má ra, és ezt sa ját el ha tá ro zá sá ból tet te, nem pe dig kül föl di kor -
má nyok nyo má sá ra”. A be szél ge tés so rán Da vis és Robert McKisson osz -
tály ve ze tő úgy ma gya ráz ta az am nesz ti át, hogy „nem gon dol nak ar ra, hogy
egy szer re az ös  szes fog lyot ki en ged jük, ha nem ameny  nyi ben a ma gyar kor -
mány nak ez év ben vagy a jö vő év ele jén szán dé ká ban volt kor lá to zott mér -
té kű am nesz ti át ad ni, úgy he lyes len ne, ha ezt az am nesz ti át még szep tem -
ber előtt, az ENSZ köz gyű lés ének ös  sze hí vá sa előtt meg ten né”.
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A State Department nyo ma té kot adott a nyi lat ko zat nak az zal, hogy más -
nap Horace Torbert bu da pes ti ide ig le nes ügy vi vő rész le te sen is mer tet te azt
Sík End re kül ügy mi nisz ter előtt, aki szin tén a bel ügyek be va ló be avat ko -
zás nak és nyo más nak mi nő sí tet te a há rom el várt lé pést.39 Jól le het a kor -
mány nyi lat ko zat elő re lé pés ab ból a szem pont ból, hogy az USA hi va ta lo san
ki nyil vá ní tot ta szán dé kát a két ol da lú kap cso la tok ja ví tá sá ra, és je lez te el -
vá rá sa it, akar va-aka rat la nul túl lőtt a cé lon, nyers, mond hat ni bru tá lis for -
má já ban nyil ván va ló an el fo gad ha tat lan volt a ma gyar fél szá má ra. A ma -
gyar kor mány az ame ri kai kö ve te lé se ket mint az or szág bel ügye i be va ló be -
avat ko zás ra irá nyu ló ak ci ót el uta sí tot ta. Így nem ke rült sor Boland lá to ga -
tá sá ra, aki au gusz tus ban je lez te, hogy út ját be fo lyá so ló lé pé sek tör tén nek,
elő ze tes tá jé koz ta tást kért a rész le ges am nesz ti ák mé re te i ről, a még bör -
tön ben lé vők szá má ról, a ha zánk ban tar tóz ko dó szov jet csa pa tok lét szá -
má ról, és az 1961-ben le tar tóz ta tott ka to li kus pa pok pe ré ről.40

Az ame ri kai kor mány az am nesz ti át mint a kap cso la tok ren de zé sé nek
elő fel té tel ét nyíl tan ak kor, 1961 au gusz tu sá ban húz ta elő a fi ók ból, s ezt
kö ve tő en 1962 vé gé ig ez vált a fő kö ve te lés sé (a töb bi erő sen el hal vá nyult
hoz zá ké pest), de ta nul va az ak ko ri fo gad ta tás ból, a ké sőb bi ek ben ud va ri -
as cso ma go lás ban ad ták elő a tit kos dip lo má ci ai csa tor nákon. Va ló já ban
ez a fo lya ma tos na pi ren den tar tás nem moz dí tot ta elő, sőt hát rál tat ta az
am nesz tia ügyé nek le zá rá sát, mert a ma gyar fél min dig a bel ügyek be va -
ló be avat ko zás nak mi nő sí tet te és vis  sza uta sí tot ta a fel ve té sét. Ha csak a
bel ső ál la po to kat vet te vol na szá mí tás ba, a Ká dár-kor mány 1962 ta va -
szán nyu god tan meg hir det het te vol na az ál ta lá nos am nesz ti át.

Az ame ri ka i ak, lát va az au gusz tus 3-i kor mány nyi lat ko zat vis  sza uta sí -
tá sát, a ké sőb bi ek ben meg pró bál tak kis sé vis  sza lép ni. Egy 1962. ja nu á ri
és már ci u si ta lál ko zón McKisson, egy márciusin Turner Shelton, a kül -
ügy mi nisz té ri um kul tu rá lis osz tá lyá nak he lyet tes ve ze tő je azt ma gya ráz -
ta, hogy Da vis au gusz tus 3-i sza va it a ma gyar dip lo ma ta fél re ér tet te, sze -
rin tük szó sem volt fel té te lek sza bá sá ról, még csak ja vas lat ról sem, csu -
pán „se gí te ni akar tak”. Shelton azt is kö zöl te, hogy a kül ügy mi nisz té ri um
ma gyar ügyek kel fog lal ko zó tiszt vi se lői rend kí vül cso dál koz tak és meg üt -
kö zés sel fo gad ták Mód Pé ter ma gyar ál lan dó kép vi se lő egyik ENSZ-be li fel -
szó la lá sát, amely sze rint „egy kül föl di ha ta lom a két or szág kö zöt ti jó vi -
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szony meg ja ví tá sát ah hoz a fel té tel hez kö ti, hogy Ma gyar or szá gon ál ta lá -
nos am nesz ti át hir des se nek”.41 Ame ri ka te hát be le ment ab ba a já ték ba,
hogy úgy tá masz tott fel té telt, hogy azt ta gad ta. Va ló já ban az ame ri ka i ak
ál tal fel ál lí tott (fel)té tel: a két ol da lú kap cso la tok nor ma li zá lá sá nak fel té te -
le a ma gyar  kér dés le vé te le az ENSZ na pi rend jé ről, az utób bi fel té te le az
am nesz tia az 1956-os po li ti kai fog lyok nak. A ma gyar kor mány ál tal fel ál -
lí tott el len té tel: mind ez be avat ko zás a bel ügyek be.

Zádor Ti bor a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok 1961-es évét ér té ke lő jelen-
tésében42 azt ír ta, hogy ame ri kai tár gya ló fe lei nem ki zá ró lag az ál ta lá nos
am nesz tia ki hir de té sé ben gon dol kod nak, ha nem an nak a sze rin tük sem
nagy szá mú ’56-os po li ti kai el ítélt nek a sza ba don bo csá tá sá ban, akik nek a
hét köz na pi élet be il lesz ke dé se nem gyen gí te né a rend szert. Ér ve lé sük az,
hogy az ame ri kai de mok ra ta kor mány szí ve sen ven né a vi szony ja vu lá sát,
ha eh hez ma gyar rész ről meg te rem te nék a pszi cho ló gi ai ala pot. Ezen azt
ér tet ték – és ez vis  sza té rő ér ve lés volt 1962-ben –, hogy ha az ál lam kö zi vi -
szony ja vul na, a tör vény ho zás, a saj tó, a köz vé le mény bi zo nyos ré sze bí rál -
ná a kor mányt, de ha az ad mi niszt rá ció rá tud na mu tat ni az ’56-osok sza -
bad láb ra he lye zé sé re, ki tud ná vé de ni ezt a tá ma dást. Ezért meg elé ged né -
nek egy olyan lát vá nyos be je len tés sel, amely re hi vat koz ni le het ne, hogy az
’56-os po li ti kai fog lyok sza ba dok. Hoz zá fűz ték: „Ma gyar or szág és a je len le -
gi kor mány ér de ke it is szol gál ná, mi vel meg kön  nyí te né, hogy min de nütt a
vi lá gon ha ma rabb na pi rend re tér je nek az ak ko ri ese mé nyek fe lett.” Ar ra
tet ték a hang súlyt az ame ri kai kül ügyi hi va tal no kok, hogy az ak ci ót sa ját
el gon do lá suk ként hajt sák vég re a ma gya rok – er re alig ha kel lett kü lön biz -
tat ni őket –, s az csen dült ki sza va ik ból, hogy „nem fog nak han got ad ni azt
kö ve tő en sem mi fé le olyan vé le mény nek, mely ből ar ra le het ne kö vet kez tet -
ni, hogy az öt let ere de ti leg nem ma gyar rész ről in dult ki”. A ma gyar kor -
mány va ló ban nem az ame ri kai ta ná csok alap ján cse le ke dett. Ma gát az öt -
le tet sem ők ta lál ták ki, a ma gyar kor mány sa ját el ha tá ro zá sá ból pon tot
akart ten ni a meg tor lá sok vé gé re, csak az idő zí tés volt kér dé ses.

Az egy hely ben to po gó bi zal mas be szél ge té sek után 1962 őszén tör tént
el moz du lás, akár for du lat nak is ne vez he tő vál to zás. Radványi Já nos ügy -
vi vő szep tem ber 7-én ebé den lát ta ven dé gül Da vist és Vedelert, s ké ré sé re
meg ígér ték, hogy írás ba fog lal ják hi va ta los ál lás pont ju kat, szán dé ka i kat

169Sipos Levente – Az 1963-as általános közkegyelem

41 BORHI Lász ló: i. m. 313–316.
42 MOL XIX-J-1-j USA TÜK 26/a t. 8. d. 001224.



a két or szág vi szo nyá nak nor ma li zá lá sá ról.43 Si ke rült túl lép ni a vé le -
mény nyil vá ní tás stá di u mán. Ok tó ber 20-án Da vis ál lam tit kár-he lyet tes
írás ba fog lal va át ad ta az ame ri kai kor mány hi va ta los ál lás pont ját tar tal -
ma zó ira tot az zal, hogy azt a ma gyar fél ne te kint se írá sos do ku men tum -
nak, jegy zék nek vagy pro me mó ri á nak, és ke zel je tit ko san.

A papírban44 a State Department ki nyil vá ní tot ta: „...az Egye sült Ál la -
mok re mé li, hogy a ma gyar kor mány sa ját kez de mé nye zé sé re sza ba don
bocsájtaná azon sze mé lye ket, akik eset leg még bör tön ben van nak Ma -
gyar or szá gon az 1956. ok tó be ri, no vem be ri ese mé nyek ben tör tént rész vé -
tel ük mi att, és ezt a tényt nyil vá nos ság ra hoz ná. Az USA kor má nya eb ben
az eset ben a leg kö ze leb bi al kal mas hely zet ben tá mo gat na az ENSZ-ben
egy olyan lé pést, amely vé get vet ne a ma gyar  kér dés fel ve té sé nek az ENSZ-
ben, és meg szün tet né Ma gyar or szág ed di gi hát rá nyos hely ze tét a vi lág -
szer ve zet ben.” Az ál lás fog la lás ez után rész le te zi, hogy mind ez mi lyen
konk rét lé pé se ket je lent az ENSZ-ben, majd fel so rol ja, hogy a ma gyar  kér -
dés ENSZ-be li meg szün te té sét kö ve tő en mi lyen té mák sze re pel het né nek a
nor ma li zá ló dást szol gá ló tár gya lá sok na pi rend jén a kö vet cse ré től a
Mindszenty-problémáig, hoz zá té ve, hogy a fel so ro lás nem je lent sor ren di -
sé get, a ma gyar fél is tűz het na pi rend re kér dé se ket, s bár me lyik té ma kü -
lön is meg tár gyal ha tó.

A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um an nak bi zo nyí té ka ként ér té kel te a do ku -
men tu mot, hogy ame ri kai rész ről ko mo lyan tö rek sze nek a két or szág kö -
zöt ti kap cso la tok nor ma li zá lá sá ra. Meg küld te szö ve gét a Po li ti kai Bi zott -
ság, a kor mány tag ja i nak, táv ira ti lag uta sí tot ta a New York-i ENSZ-de le gá -
ció ve ze tő jét, hogy tá jé koz tas sa a „ba rá ti mis  szi ók” ve ze tő it, Radványit pe -
dig, hogy a wa shing to ni „ba rá ti” kö vet sé ge ket. A. F. Dobrinyin szov jet
nagy kö vet, aki 1957–1960 kö zött az ENSZ fő tit kár he lyet te se volt, azt
mond ta ne ki: „...ha a ma gyar kor mány úgy is el ha tá roz ta ma gát egyes bel -
po li ti kai lé pé sek meg té te lé re, a kér dés meg ol dá sa vi szony lag kön  nyű, és
csak mi nyer he tünk az ügyön.”45 Dobrinyin nyil ván va ló an az am nesz ti át
ér tet te bel po li ti kai lé pé se ken. Ez az egyez te tés más szin te ken is meg tör -
tént a szov je tek kel. A ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um he te kig, hó na po kig fog -
lal ko zott, mond hat ni kín ló dott a vá lasz meg fo gal ma zá sá val, ter ve ze te ket
ké szí tett, amíg vé gül is le tett ró la.
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1962 no vem be ré ben for dult elő elő ször 1956 óta, hogy egy ve ze tő be osz -
tá sú ame ri kai kül ügy mi nisz té ri u mi tiszt vi se lő, Vedeler lá to ga tást tett a
ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um ban. Szar ka Kár oly kül ügy mi nisz ter-he lyet -
tes ebé den lát ta ven dé gül őt, fel hív ta a fi gyel mét Ká dár Já nos no vem ber
20-i párt kong res  szu si be szé dé nek egy rész le té re, ame lyet „ha akar ják, ala -
pul hasz nál hat ják fel to váb bi lé pé se ik meg té te lé nél”, a két or szág kö zöt ti
vi szony nor ma li zá lá sá nak út ján ha lad va. Vedeler er re azt han goz tat ta,
hogy „a még bör tön ben lé vő 5% a kul csa a ma gyar–ame ri kai kap cso la tok -
nak”, mi re Szar ka az zal rep li ká zott, hogy a ma gyar fél a ma gyar kér dés
ENSZ-be li eről te té sét íté li an nak a bi zo nyos kulcs nak.46

Ká dár Já nos az MSZMP VIII. kong res  szu sán be szá mo ló já nak hi vat ko -
zott ré szé ben a kö vet ke ző ket mond ta: „Az Egye sült Ál la mok szó vi vői és
má sok is meg kí sé rel ték, hogy kü lön bö ző te rü le te ken be avat koz za nak szu -
ve rén or szá gunk bel ügye i be, így a Ma gyar Nép köz tár sa ság igaz ság szol gál -
ta tá sá ba is. A be avat ko zá si kí sér le te ket ál la munk min den kor el uta sí tot ta
és a jö vő ben is el uta sít ja. Ál la munk min den kor és min den kér dés ben a ma -
gyar nép ele mi ér de ke i nek meg al ku vás nél kü li vé del mé ből, szo ci a lis ta
rend sze rünk lé nye gé ből, az em be ri es ség meg gon do lá sa i ból in dul ki, en nek
meg fe le lő en bün tet és ke gyel mez. Mint is me re tes, az El nö ki Ta nács az el -
len for ra dal mi bűn cse lek mé nye kért el ítél tek ese té ben is so ro za to san és
szé les kö rű en élt a ke gyel me zés jo gá val. Az ilyen cse lek mé nye kért el ítélt
em be rek nek ma már több mint 95%-a – rész ben bün te té sét le tölt ve, na -
gyobb részt azon ban am nesz tia út ján – ki sza ba dult, és be il lesz ke dett a
nor má lis élet be. Ez a hely zet most e kér dés ben, de ál la munk az ed dig kö -
ve tett el ve ket al kal maz za a jö vő ben is.” Az el ső tit kár hang sú lyoz ta: az
ame ri kai és a ma gyar nép ér de kelt a két or szág kö zöt ti vi szony nor ma li zá -
lá sá ban, a vi tás kér dé sek ren dez he tők, a ma gyar kor mány kész meg vizs -
gá lá suk ra, „tá mo gat min den olyan és  sze rű meg ol dást, amely a Ma gyar
Nép köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak tisz te let ben tar tá sá val tör té nik”.47 Eb -
ből vi lá go san ér zé kel het ték az ame ri kai po li ti ku sok, hogy Ká dár nál nem
tud nak nyo más gya kor lás sal ered ményt el ér ni.

Radványi Já nos de cem ber 4-én fel ke res te Da vist és ér dek lő dött vé le mé -
nyé ről Ká dár kong res  szu si be szé dét il le tő en. A kül ügyi ál lam tit kár-he lyet -
tes a be széd egé szét na gyon ér de kes nek ta lál ta, a ma gyar or szá gi fej lő dést
po zi tív irá nyú nak mi nő sí tet te, de vis  sza uta sí tot ta a bel ügyek be va ló be -
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avat ko zás ról szó ló ál lí tást, és ki je len tet te, hogy „a ma gyar–ame ri kai vi -
szon  nyal kap cso la tos rész nem ad vég le ges meg ol dást szá muk ra”.48 Vé gül
az ame ri kai kor mány még is tu do má sul vet te Ká dár nak a ke gyel me zés re
vo nat ko zó ki je len té se it, és de cem ber 18-án az ENSZ Köz gyű lés Szo ci á lis
Po li ti kai Fő bi zott sá ga el fo gad ta azt az ame ri kai ha tá ro za ti ja vas la tot, hogy
a fő tit kárt fel ké rik, kez de mé nyez zen be lá tá sa sze rin ti ak ci ót a ma gyar  kér -
dés ben, ami azt je len tet te, hogy az ügyet le ve he ti a na pi rend ről. A köz gyű -
lés két nap múl va el fo gad ta ezt a ha tá ro za ti ja vas la tot, és el fo gad va Sir
Leslie Munro je len té sét, fel men tet te őt meg bí za tá sa alól. A ma gyar  kér dés
ez zel hat év után le ke rült a na pi rend ről és 1963-ban meg ol dó dott a ma -
gyar de le gá ció man dá tu ma el is me ré sé nek prob lé má ja is. U Thant ENSZ-
fő tit kár 1963. jú li us ele jén si ke res lá to ga tást tett ha zánk ban. Ki je len tet te,
hogy it te ni ta pasz ta la ta i ról nem tart ja szük sé ges nek be szá mol ni az
ENSZ-ben, a ma gyar  kér dés vég le ges el ej té se enélkül is le het sé ges. Meg je -
gyez te, hogy sze mé lyes ér dek lő dés ből az am nesz ti á ról és a Nagy Im re-per -
ről rész le te sebb tá jé koz ta tást kért.49

Ami kor 1963. má jus 8-án Radványi Vedelerrel be szél ge tett, az Eu ró pai
Ügyek Hi va ta lá nak igaz ga tó ja meg je gyez te: „az am nesz tia ki hir de té se ide -
jén ők mé lyen hall ga tás ba bur ko lóz tak, meg fo gad ták ta ná csun kat, és tar -
tóz kod tak min den fé le nyi lat ko zat té tel től, ami azt a lát sza tot kelt het te vol -
na, hogy az am nesz ti át ame ri kai ké rés re hoz ta vol na meg a ma gyar kor -
mány”.50 Min den eset re az tény, hogy a két ol da lú kap cso la tok nem in dul -
tak gyors fej lő dés nek az ál ta lá nos köz ke gye lem után sem, ér de mi tár gya -
lá sok 1964-ben kez dőd tek és éve kig el hú zód tak.

Ke gyel me zés, egyé ni ke gye lem, köz ke gye lem
Az Al kot mány 20. § j) pont ja alap ján a bün te tő bí ró sá gok ál tal ki sza bott
bün te té sek re a ke gyel me zé si jo got ki zá ró lag a leg ma ga sabb ál lam ha tal mi
szerv, a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa (NET) gya ko rol ta 1949-től 1989-
ig. A ke gyel mi jog kör gya kor la tát 1956 és 1961 kö zött az 1956. évi 16. tör -
vény ere jű ren de let sza bá lyoz ta,51 amely 1956. ok tó ber 1-jén lé pett ha tály -
ba. Egyé ni ke gye lem re vo nat ko zó elő ter jesz tés nél a bün te tő el já rás meg -
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szün te té sé re irá nyu ló ké rel met a leg főbb ügyész ter jeszt het te be, a ki sza -
bott bün te tés el en ge dé sé re, te hát vég re haj tá si ke gye lem re vo nat ko zó ké -
rel met az igaz ság ügy-mi nisz ter vagy a leg főbb ügyész. Az 1958. évi 16. tvr.
e ket tős ség ki küsz öbö lé sé re el tö röl te a leg főbb ügyész jog kör ét ar ra, hogy
a bün te té sek el en ge dé sé re ő is te hes sen ja vas la tot. A sza bá lyo zás ér vé -
nyes volt mind a ren des, mind a kü lön bí ró sá gok ál tal ho zott íté le tek re.

Ko ráb ban az volt a gya kor lat, hogy az Igaz ság ügy-mi nisz té ri um csak az
ál ta la in do kolt nak ta lált ese tek ben ter jesz tet te fel a NET-hez a ké rel met,
az el uta sí tan dó nak ítél te ket nem. Az 1956. évi 16. tvr. ki mond ta, hogy a
tör vé nyes ség meg szi lár dí tá sa ér de ké ben az igaz ság ügy-mi nisz ter és a leg -
főbb ügyész az ös  szes ké rel met ter jes  sze fel.

A jog sza bály úgy ren del ke zett, hogy a bo nyo lul tabb vagy sú lyo sabb íté -
le tek, il let ve vár ha tó íté le tek ese té ben (ha lál, 15 év vagy en nél hos  szabb
ide jű bör tön bün te tés) a ke gyel mi kér vényt a NET tel jes ülé se elé kell ter -
jesz te ni, a töb bit a NET el nök sé ge elé, amely el nök kel az élén há rom ta gú
bizottságo(ka)t ala kít a NET tag ja i ból a ké rel mek meg íté lé sé re. Egy sze -
rűbb ese tek ben a bi zott ság el nö ke a bi zott ság ös  sze hí vá sa nél kül is el jár -
ha tott. Er re azért volt szük ség, mert ak ko ri ban éven te 12 000-14 000 ké -
re lem ről kel lett dön te ni. A ké rel me ket az igaz ság ügy-mi nisz ter nek, il let ve
a leg főbb ügyész nek ja vas lat tal el lát va kel lett fel ter jesz te nie, és ők vagy
kép vi se lő ik vol tak az ügyek elő adói.

Az 1957-es zi lált ál la po tok kö zött ez a sza bá lyo zás az év el ső fe lé ben nem
mű kö dött, az év má so dik fe lé ből van nak ez irá nyú mű kö dés re uta ló ada -
tok, de nem volt kö szö net ben nük, a NET tag jai nem igen is mer tek ke gyel -
met a po li ti kai fog lyok kal szem ben.52 1958-ban a NET már 9717 olyan ke -
gyel mi ké rel met bí rált el, me lyek kö zül az igaz ság ügy-mi nisz ter 6265 ké -
re lem el uta sí tá sát ja va sol ta. Az ilyen ké rel mek nagy szá má ra va ló te kin -
tet tel Nezvál Fe renc 1959 no vem be ré ben in dít vá nyoz ta,53 hogy he lyez zék
ha tá lyon kí vül az 1956. évi 16. tvr.-t és ne kell jen az el uta sí tás ra ja va solt
ké rel me ket is fel ter jesz te ni. Az MSZMP KB Ad mi niszt ra tív Osz tá lya azon -
ban nem ér tett egyet ez zel, egy részt mert nem de mok ra ti kus meg ol dás az,
hogy a „vá lasz tott ál lam ha tal mi szerv vel szem ben egy – a bí ró sá gok fe lett
fel ügye le tet gya kor ló – ál lam igaz ga tá si szerv ha tás kö ré be utal ja a sze lek -
tá lás jo gát”. Más részt mert na pi ren den volt a tör vé nyi re ha bi li tá ció ke re -
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te i nek ki bő ví té se, a bün te tett elő é let hez fű ző dő hát rá nyok aló li men te sí -
tés ki ter jesz té se.54 En nek azért volt je len tő sé ge, mert nem csak ha lá los
íté let mi att le he tett ke gye le mért fo lya mod ni, vagy azért, hogy a bör tön bün -
te tés hát ra lé vő ré szét egé szé ben, il let ve rész ben el en ged jék. Azért is le he -
tett fo lya mod ni, hogy a fő bün te tés, a bör tön bün te tés hát ra lé vő ré szét ke -
gye lem ből pró ba idő re fel füg ges  szék, a mel lék bün te tés alól, a bün te tő íté -
let hez fű ző dő hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól men te sít sék az el ítél tet.

A fel ügye lő KB-tit kár, Ma ro sán egyet ér tett az Ad mi niszt ra tív Osz tály ál -
lás pont já val, hoz zá té ve, hogy egy év múl va tér je nek vis  sza rá. Az igaz ság -
ügy-mi nisz ter ezek után vis  sza von ta elő ter jesz té sét, s az egy év le tel te
után új ból elő ho za ko dott in dít vá nyá val. Az El nö ki Ta nács 1961. feb ru ár
11-i ülé sén Kris tóf Ist ván, a NET tit ká ra ja vas la tá ra el fo gad ták az egyé ni
ke gyel mi ügyek új el já rá sá nak sza bá lyo zá sát, amely va ló já ban nem volt
új. Nezvál ja vas la tá nak meg fe le lő en el tö röl ték az 1956. évi 16. tvr.-t és ha -
tály ban hagy ták az 1958. évi 39. tvr. 23. §-át. Az igaz ság ügy-mi nisz ter ez -
után is mét csak a po zi tív fel ter jesz té sek kel já rult a NET elé, ki vé ve a ha lá -
los íté le te ket, mert azo kat min den kép pen fel kel lett ter jesz te ni. Az ál ta la
el uta sí tott ke gyel mi kér vé nye ket a mi nisz ter vis  sza küld te az érin tet tek -
nek az zal, hogy még nem ta lál ta al kal mas nak ügyü ket ar ra, hogy fel ter -
jessze az El nö ki Ta nács elé ke gye lem re.55

Az ülé sen Nezvál ígé re tet tett ar ra, hogy olyan elő ter jesz té se ket fog a
NET elé bo csá ta ni, ame lyek ből ki de rül a tény ál lás, ben ne lesz a ke gye lem
mér té ké re vo nat ko zó ja vas lat. Csak hogy a NET tag jai kö zül Ma ro sán rö vi -
de sen til ta koz ni kez dett, hogy öm leszt ve ke rül nek elé jük a ké rel mek, s ne -
kik kell „ma zso láz ni uk” kö zöt tük. Az 1956. évi 16. tvr. vis  sza vo ná sá val
meg szűn tek a bi zott sá gok, ame lyek ezt a szű rést el vé gez ték, te her men te -
sít ve a tes tü le tet, ezért 1961. má jus 6-án a NET négy ta gú elő ké szí tő bi zott -
sá got vá lasz tott sa ját ke be lé ből (ve ze tő je Kris tóf Ist ván, tag jai Nánási Lász -
ló, Szobek And rás, Uszta Gyu la), amely rész ben a ko ráb bi bi zott sá gok
funk ci ó it lát ta el, az igaz ság ügy-mi nisz ter (vagy he lyet te se) és a leg főbb
ügyész (vagy he lyet te se) szak mai köz re mű kö dé sé vel. Ezt kö ve tő en az igaz -
ság ügy-mi nisz ter egy szer re 20-40 el ítélt re vo nat ko zó ja vas la tai cso por tos
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egyé ni ke gyel mi fel ter jesz tés ben ke rül tek az El nö ki Ta nács elé, egy-egy lis -
tán be lül a ke gyel mi fo ko zat sze rint cso por to sít va az el ítél te ket.

Eze ket a bi zott ság ál tal meg tár gyalt lis tá kat a NET tel jes ülé se ál ta lá ban
meg jegy zés nél kül el fo gad ta, leg fel jebb a vi tás ese tek ben kért a bi zott ság
tes tü le ti vé le ményt. A ci vil el ítél tek ke gyel mi ügye i vel az igaz ság ügy-mi -
nisz té ri um Fel ügye le ti Fő osz tá lya (1964-től Bí ró sá gi Fő osz tály), a ka to nai
bí ró sá gok ál tal el ítél tek kel a Ka to nai Fő osz tály fog lal ko zott, fi gye lem be vé -
ve a bör tön pa rancs no kok tól ka pott vé le ményt. Csak rész ben vo nat ko zott
ez az el já rás a po li ti kai el ítél tek re, az ’56-osok ra, a köz bűn té nye sek ke gyel -
me zé sé nél teljes mértékben ez volt a pro ce dú ra. Az is mer tebb for ra dal má -
rok ese té ben a po li ti kai ve ze tés „sak koz ta ki”, hogy kit mi kor bo csás sa nak
sza ba don „idő előtt”, egyé ni ke gye lem mel. A töb bi e ket il le tő en el ső sor ban
a BM Po li ti kai Nyo mo zó Fő osz tá lya tett ja vas la tot ar ra, hogy kik kap ja nak
ke gyel met.

Az 1959-es és az 1960-as rész le ges am nesz ti á val 1610, il let ve kö rül be lül
500 1956-os po li ti kai fo goly ré sze sült ke gye lem ben. 1961 nya rán a jog erő -
sen, a nem jog erő sen el ítélt va la mint az elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vő po -
li ti kai fog lyok szá ma ös  sze sen 2500 kö rül moz gott.56 Te hát bő ven volt vá -
lo ga tá si le he tő ség, mégha eb be a szám ba nem csak 1956-os for ra dal má -
rok tar toz tak is be le. Vol tak köz tük 1956 előt ti és 1957. má jus 1. utá ni cse -
lek mé nyért el ítél tek is. Hogy pon to san há nyan ül tek ak kor 1956 mi att,
nem tud ha tó. Az ’56-osok egy ré sze úgy ke rült fo lya ma to san sza bad láb ra,
hogy le töl töt te bün te té sét.

A po li ti kai ve ze tés 1958 őszén tet te az el ső ap ró gesz tust Ben já min Lász -
ló el en ge dé sé vel, 1959 ta va szán kö vet ke zett Tildy Zol tán szabadon bocsá-
tása és az el ső rész le ges am nesz tia, majd 1960 ta va szán a má so dik rész -
le ges am nesz tia vég re haj tá sá hoz idő zít ve 63 egyé ni ke gye lem szü le tett. Így
sza ba dult a Nagy Im re-per el ítélt jei kö zül Donáth Fe renc, Já no si Fe renc,
Vá sár he lyi Mik lós, a „snagovi” de por tál tak kö zül Ha rasz ti Sán dor, to váb -
bá B. Sza bó Ist ván, Nagy Im re utol só kor má nyá nak tag ja, Kosáry Do mo -
kos. Ká dár Já nos ja vas la tá ra a Po li ti kai Bi zott ság 1961. már ci us 7-én úgy
ha tá ro zott,57 hogy Biszku Bé la és Ma ro sán György „min den év ben áp ri lis
4-ét meg elő ző en vizs gál ják meg né hány olyan el ítélt am nesz ti á ban ré sze -
sí té sét, akik nek ügye ezt in do kolt tá te szi. Eze ket az ese te ket nem kell nyil -
vá nos ság ra hoz ni.” A ha tá ro zat sze rint 1961-ben már ci us 21-ig kel lett ja -
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vas la tot ten ni ük a PB-nek. En nek alap ján ké szült el egy olyan, 26 ne vet
tar tal ma zó lis ta, ame lyet Nezvál Fe renc már ci us 24-i kel te zés sel fel ter jesz -
tett a 31-én ös  sze ülő El nö ki Ta nács hoz.58 Ezen az ülé sen az egyé ni ke gyel -
mi elő ter jesz té sek ké pez ték az egyet len na pi ren di pon tot.

A NET ha tá ro za ta a rész le ges köz ke gye lem ről szó ló 1959. évi 12. tvr. 4.
§-ára hi vat ko zik, amely nem a pol gá ri bí ró sá gok, ha nem a rög tön íté lő bí -
ró sá gok, a bí ró ság különtanácsa és a nép bí ró sá gi ta ná csok ál tal ho zott
íté le tek nél le he tő vé tet te a 4 év nél hos  szabb idő re bör tön be zárt po li ti kai
fog lyok ke gye lem ben ré sze sí té sét. 7 sze mély hát ra lé vő bün te té sét ke gye -
lem ből el en ged ték, 19 fo goly bün te té sé nek hát ra lé vő ré szét 3 évi pró ba -
idő re fel füg gesz tet ték.

A ki vá lo ga tás szem pont jai nem egé szen vi lá go sak. A NET ülé sén hoz zá -
szó lá sá ban Ma ro sán azt mond ta, hogy egy ré szük nél már 1960-ban fel -
me rült a ke gyel me zés gon do la ta. „A sze mé lye ket il le tő en az il le té kes szer -
vek kö zött is sok vi ta volt.” In dok lá sa sze rint a 26 rab ma ga tar tá sa he lyén -
va ló volt a bör tön ben. A PB-ha tá ro zat nak meg fe le lő en kér te, hogy az elő -
ter jesz tés tar tal ma ne ke rül jön nyil vá nos ság ra se a saj tó ban, se más
úton, de meg je gyez te: „...úgy is tu do mást sze rez nek az em be rek ró la, lesz is
vissz hang ja, ami el len mi nem is til ta ko zunk. Nyil ván meg lesz a nem zet -
kö zi vissz hang ja is. Ez jó, mert ez zel is le mér he tő, hogy az ál lam szi lárd sá -
ga le he tő vé tet te ezt a lé pést.”59 Úgy tű nik, hogy „sok szí nű ség re” tö re ked -
tek, sok fé le per vád lott jai kö zül és az or szág kü lön bö ző ré sze in te vé keny -
ke dő el ítélt for ra dal má rok kö zül ke gyel mez tek meg két tu cat nyi nak. Ki vé -
te lek az életfogytiglant ka pott Föld vá ri Ru dolf és tár sai per el ítélt jei, mert
mind az öt mis kol cit el en ged ték pró bá ra. Ma ro sán és Do bi Ist ván nem ér -
tett egyet Föld vá ri sza bad láb ra he lye zé sé vel, de te he tet len volt, hi szen a
PB-dön té sé hez kel lett iga zod ni uk, az El nö ki Ta nács csak as  szisz tált. Do bi
a Nagy Im re írá sa i nak kül föld re jut ta tá sá ban köz re mű kö dő Már kus Ist -
ván szo ci og rá fus el en ge dé sét kü lö nö sen fáj lal ta, kár hoz tat ta Pe tő fi Kör-i
ak ti vi tá sát, em le get te 1956. ok tó be ri ka pos vá ri fel lé pé sét.

A lis tán sze re pelt a „snagovi” de por tál tak kö zé tar to zó Fa ze kas György,
Gá ti Jó zsef, akit má sod fo kon ha lál ra ítél tek, és a nem zet kö zi til ta ko zás
ha tá sá ra ke gyel me zett meg ne ki a NET; dr. Ké ri Jó zsef, a volt Győr me gyei
fő ügyész; a Sza bad Győ ri Rá dió két mun ka tár sa, az el ső fo kon ha lál ra ítélt
Pális Pál és Szücs La jos; a for ra dal mi if jú ság kö ré ben szer vez ke dő Pozsár
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Ist ván, aki no vem ber 4. után a Ma gyar De mok ra ti kus Füg get len sé gi Moz -
ga lom tag ja volt, és a szin tén az MDFM-tag Bo hó Ró bert; a Nagybudapesti
Mun kás ta ná csot Abod Lász ló kép vi sel te, míg a Nóg rád me gyei Nemzeti
Bizottságot Sartórisz Kál mán, a Szé kes fe hér vá ri NB-t dr. Kál mán Ti ha -
mér, a Szek szár di NB-t dr. Tóth La jos, a Sze ge di MEFESZ-t Tóth Im re, a
vas úti sí ne ket fel sze dő ket a pilisvörösvári Hor váth Lász ló, a Cor vin közie-
ket Vén Ist ván, a VII. ke rü le ti sza bad ság har co so kat Hoffmann Lász ló, az
óz di nem zet őrö ket Kiszely Já nos, a no vem ber 4. után Kar ca gon szer vez ke -
dő ket pe dig Im re Kár oly és Sinkovits Gyu la.60

A már ci us 31-i ülés re elő ter jesz tett má sik listán61 a ka to nai bí ró sá gok
ál tal sta tá ri á lis el já rás sal el ítél tek sze re pel tek. Őket szin tén az 1959. évi
12. tvr. 4. §-a alap ján ter jesz tet te elő ke gye lem re az igaz ság ügy-mi nisz ter a
kö vet ke ző bon tás ban: a 67 fo goly kö zül 36 bün te té sé nek hát ra lé vő ré szét
ke gye lem ből en ged jék el. Kö zü lük 35-öt fegy ver- és lő szer rej te ge tés ért ítél -
tek el 8–15 év re, egyet rab lá sért. Ál ta lá ban 4 évet már le ül tek. 5 fo goly hát -
ra lé vő bün te té sét ke gye lem ből 3 évi pró ba idő re füg gesszék fel: hár mó ju -
kat, dr. Radó György orvosezredest, Tóth Elem ér fő had na gyot a For ra dal -
mi Hon vé del mi Bi zott mány ban ját szott sze re pe mi att, dr. Lupkovics Györ -
gyöt, a Nyír egy há zi Ér tel mi sé gi For ra dal mi Bi zott ság el nö két a BHÖ I. fe -
je zet 1 (1) be kez dé se alap ján, Ga ra mi La jos ez re dest, a rét sá gi lak ta nya pa -
rancs no kát és Ká das Gé zát, a hí res eg ri úszó baj no kot a BHÖ I. fe je zet 1 (2)
be kez dé se alap ján ítél ték 8–15 év re. 26 rab bün te té sét ke gye lem ből csök -
kent sék 6 év re. 25 em bert fegy ver- és lő szer rej te ge tés ért, egyet a köz le ke -
dés rend jé nek ve szé lyez te té se mi att csuk tak le. Bün te té sük 10–15 év volt.
El ké pesz tő, hogy kö zü lük Pén tek Fe ren cet és Papp Ist vánt el ső fo kon fegy -
ver- és lő szer rej te ge tés ért ha lál ra ítél te a ka to nai bí ró ság. Utób bit az El nö -
ki Ta nács men tet te meg, ke gye lem ből élet fogy tig lan ra vál toz tat va íté le tét.
Az ülé sen fel szó la ló Ma ro sán – ta lán vé de ke zés kép pen a rend kí vül el túl -
zott íté le tek mi att – meg je gyez te: „A fegy ver rej te ge tők kel kap cso la to san a
bün te tés tör vé nyes ke re tek kö zött lett ki szab va, azon ban a hu ma ni tás
meg kí ván ja, hogy 5 év el tel té vel ezt a kér dést fel ves sük.”62 A NET az összes
ja vas la tot el fo gad ta, és más nap, áp ri lis 1-jén ki lép tek a bör tön ka pu ján a
sza ba don bo csát tot tak.
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Az igaz ság ügy-mi nisz ter 1961 fo lya mán to váb bi lis tá kat ter jesz tett fel a
ka to nai bí ró sá gok ál tal el ítél tek ke gye lem ben ré sze sí té sé re, mind egyik -
ben akadt egy vagy két ’56-os fegy ver rej te ge tő. 1961. au gusz tus 17-i kel te -
zés sel nyúj tot ta be a Ba ross té ri fegy ve res cso port 3 ha lál ra ítélt tag já nak
(Nickelsburg Lász ló, Há mo ri Ist ván, Ko vács La jos) ke gyel mi kér vé nyét,
rész le te sen, 7 ol da lon le ír va te vé keny sé gü ket. A NET au gusz tus 21-én el -
uta sí tot ta ké rel mü ket, s ők let tek az utol só ki vég zett sza bad ság har co -
sok.63

1962-ben a ke gyel me zés ugyan olyan ke re tek kö zött folyt az El nö ki Ta -
nács ban, mint 1961-ben. Azt elő ké szí tő bi zott ság ál tal meg tár gyalt fel ter -
jesz té se ket több nyi re meg jegy zés nél kül el fo gad ta a tes tü let. Az Igaz ság -
ügy-mi nisz té ri um Ka to nai Fő osz tá lya ál tal ös  sze ál lí tott lis ták nál elő for -
dult, hogy egy-egy 1956-tal ös  sze füg gő cse lek mény mi att el ítélt ka pott ke -
gyel met, de ez nem volt jel lem ző. 1962. már ci us 30-án tár gyal ta a NET – az
elő ző évi hez ha son ló an – az áp ri lis 4. kö rül sza ba don bo csá tan dó po li ti -
kai fog lyok ra vo nat ko zó elő ter jesz tést.64 Az el nök lő Ma ro sán meg je gyez te,
hogy „a kon szo li dá ci ó nak meg fe le lő en min den év ben hoz nak ide meg fe le -
lő ügye ket”. Az elő ké szí tő bi zott ság új tit ká ra, Kiss Kár oly in dok lá sa sze -
rint „5 évet ül tek zö mé ben ezek az em be rek. A ki vá lo ga tás alap ja a bör tön -
ben ta nú sí tott ma ga tar tás és az ott vég zett mun ka volt.”

Az elő ze te sen az Igaz ság ügy-mi nisz té ri um ba ke rült listákat65 a BM II.
Fő osz tá lya ál lí tot ta ös  sze, fel tün tet ve az el ítélt szü le té si évét, szár ma zá sát,
fog lal ko zá sát, „bűn cse lek mény ét”, a bün te tés idő tar ta mát, a le töl tött időt,
egy ré szük ma ga tar tá sát is jel le mez ve. A vá lo ga tás egyik szem pont ja a
mun kás- vagy pa raszt szár ma zás, fog lal ko zás volt, a má sik a bör tön ben
ta nú sí tott vi sel ke dés. A ki vá lasz tot tak nem vet tek részt fegy ve res har cok -
ban, nem töl töt tek be ve ze tő po li ti kai sze re pet. Ki vé tel a bün te tés fél be sza -
kí tá sa út ján sza bad láb ra ke rü lő Herpai Sán dor, Már ton And rás ez re des
és a „snagovi” de por tál tak kö zé tar to zó Tánczos Gá bor volt, akik fel sőbb
po li ti kai dön tés nek kö szön het ték sza ba du lá su kat. 51 főt fegy ver- és lő -
szer rej te ge tés mi att ítél tek el sú lyo san. Kö zü lük Kápolnási Sán dor ha lá -
los íté le tét a NET vál toz tat ta 15 évi bör tön bün te tés re. Ket ten fegy ver rej te -
ge té si ügy ben a fel je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa mi att kap tak 10, il -
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63 MOL XVIII-2-c A NET ke gyel mi ha tá ro za tai. 112/a d. 0081/8/1961.
64 MOL XVIII-2-b A NET jegy ző köny vei. 57. d.
65 MOL XIX-B-1-aa 42. d. Ja vas lat po li ti kai el ítél tek egyé ni ke gye lem ben ré sze sí té sé re.
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let ve 12 éves bör tön bün te tést! A má sik gya ko ri, ko holt bűn cse lek mény a
né pi de mok ra ti kus ál lam rend meg dön té sé re irá nyu ló szer vez ke dés volt.

Ös  sze sen 96 sze mély sze re pelt a lis tá kon. Az ülé sen dr. Szalay Jó zsef
igaz ság ügy-mi nisz ter he lyet tes be je len tet te, hogy kö zü lük a 63 éves duna-
pentelei Küllös Im re őr nagy már ci us 13-án el hunyt. A hát ra lé vő bün te tés
el en ge dé sét ja va sol ták 8, a hát ra lé vő bün te tés 3 évi pró ba idő re va ló fel füg -
gesz té sét 48 fo goly ese té ben (kö zöt tük volt Kun sza bó Fe renc új ság író és
Szebeni Já nos rá dió ri por ter), il let ve azt, hogy egyé ni ke gye lem ben ré sze -
sül jön 37 rab és a bün te tés fél be sza kí tá sa út ján sza ba dul jon a már em lí -
tett 3 is mer tebb sze mély. Vé gül is 93-an ke rül tek sza bad láb ra.66 Kö zü lük
72-t a Bu da pes ti Or szá gos Bör tön ben őriz tek. A Bün te tés-vég re haj tá si Pa -
rancs nok ság je len té se sze rint az ott ma ra dó po li ti kai elítéltek67 kö ré ben
op ti mis ta volt a han gu lat, azt re mél ték, hogy a VIII. párt kong resz  szu son
az or szá got szo ci a lis ta köz tár sa ság gá nyil vá nít ják, ami ma gá val hoz za az
al kot mány meg vál toz ta tá sát, s en nek alap ján a kor mány szé les kö rű am -
nesz ti át kez de mé nyez.

Ér de kes, hogy ha son ló gon do lat me net re a párt ira tok ban is rá le het buk -
kan ni. Markója Im re, az Ad mi niszt ra tív Osz tály al osz tály ve ze tő je, a ké sőb -
bi igaz ság ügy-mi nisz ter 1962. már ci us 6-i tématervében68 a jo gi szfé ra re -
form szel le mű fej lesz té sét kör vo na laz ta ab ból ki in dul va, hogy a VIII. kong -
res  szus dek la rál ni fog ja az át té rést a fej lett szo ci a lis ta tár sa da lom épí té sé -
re. A te en dők kö zé so rol ta az új al kot mány ki dol go zá sát, a szo ci a lis ta jog -
rend szer je len tős fej lesz té sét, mert an nak is csak az alap ja it rak ták le. Fel -
mér te a bel ügyi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi te rü le ten meg ol dan dó fel ada to kat,
s erő sen mó do sí tan dó nak ítél te a bün te tő po li ti kai el ve ket is. Az ál ta lá nos
am nesz ti á ról fel té te les mód ban ír va rá mu ta tott, hogy az új hely ze tet fog te -
rem te ni. Ál ta lá ban szű kí ten dő nek tar tot ta a BM ope ra tív nyil ván tar tá sát,
rész ben azért, hogy a kü lön bö ző kor lá to zá sok ne sújt sák azo kat, akik
múlt juk, szár ma zá suk el le né re be il lesz ked tek a rend szer be, ugyan ak kor
bő ví ten dő nek is a ki sza ba du lók bi zo nyos há nya dá nak ope ra tív el len őr zé -
se, meg fi gye lé se cél já ból. Fel hív ta a fi gyel met, hogy az am nesz tia kap csán
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66 MOL XIX-B-1-aa 42. d. A Bün te tés-vég re haj tá si Pa rancs nok ság je len té se. 1962. áp ri lis
10.

67 1961 jú ni u sá ban a 3 év nél hos  szabb idő re el ítélt po li ti kai fog lyok szá ma a Bu da pes ti
Or szá gos Bör tön ben 1240, a töb bi bör tön ben ös  sze sen 432. 1962 de cem be ré ben az ös  sze -
sen 868 eb be a ka te gó ri á ba tar to zó rab kö zül 810 ült a BOB-ban, és ezek hez a szá mok hoz
jött még a nem jog erő sen el ítélt po li ti ka i ak (nem nagy) szá ma. (MOL XIX-B-1-aa 42. d.)

68 MOL M-KS 288. f. 30/1962. cs. 1. ő. e. 115–127. l.



meg kell vizs gál ni a ter he lő ada tok alap ján (az az zsa ro lás sal) be szer ve zett
ügy nö kök prob lé má ját to váb bi fog lal koz ta tá suk el éré se ér de ké ben. Fel kell
ké szül ni új ügy nö kök meg nye ré sé re, be épí té sé re és a tár sa da lom ba va ló
be il lesz ke dé sük elő se gí té sé re (pél dá ul ál lás sal) a sza ba du lók kö zül.

Ká dár Já nos e té ma terv ki dol go zá sa előtt egy hó nap pal, a Köz pon ti Bi zott -
ság 1962. feb ru ár 9-i ülé sén,69 a VIII. kong res  szus ös  sze hí vá sát tár gya ló na -
pi ren di pont elő adó ja ként – iga zi sakk já té kos mód já ra – vé gig gon dol ta a kö -
vet ke ző egy év lé pé se it: a párt kong res  szust, az or szág gyű lé si és ta nács vá -
lasz tá so kat, azt, hogy a kong res  szu son ki fog ják mon da ni a szo ci a liz mus
alap jai le ra ká sá nak be fe je zé sét, emi att ese dé kes lesz az al kot mány mó do sí -
tá sa. „Na gyon szép pé és ün ne pé lyes sé te szi” – mon dot ta –, ha ez utób bi val
az új Or szág gyű lés el ső ülé se fog lal koz hat na. Le szö gez te: ha a kong res  szus
dek la rál ja, hogy „Ma gyar or szág szo ci a lis ta or szág, en nek min den fé le kö vet -
kez te té sei van nak a po li ti ká ra, a tár sa dal mi élet re, ak kor az a fel té te le zés: ez
alig ha me het egy ál ta lá nos po li ti kai am nesz tia nél kül”. (Ki eme lés tő lem. – S.
L.) Alá húz ta, hogy „ez na gyon nagy do log, te hát na gyon át kell gon dol ni”, s
kér te a KB tag ja it, töp reng je nek raj ta, még több mint egy év van hát ra ad dig.
Te hát ki tűz te az ál ta lá nos köz ke gye lem meg hir de té sé nek ide jét. Ez a meg -
nyi lat ko zás vi lá gos bi zony sá ga an nak, hogy Ká dár po li ti kai sakk játsz má já -
ban az am nesz tia a bel po li ti kai fej le mé nyek egyik lo gi kus lé pé se, így tehát
nem a kül po li ti kai hely zet volt az alap ve tő moz ga tó ru gó.

Az MSZMP 1962. no vem be ri VIII. kong res  szu sa után, de cem ber ben Mód
Pé ter, az or szág ál lan dó kép vi se lő je az ENSZ-ben U Thant fő tit kár ral tár -
gyal va cél zott ar ra, hogy a ma gyar kor mány az am nesz tia ter vé vel fog lal -
ko zik.70 A szo ká sok nak meg fe le lő en a párt fó ru ma in zaj lott le a po li ti kai
dön té si fo lya mat. Köz vet le nül Fe hér La jos irá nyí tot ta az elő ké szü le te ket,
aki 1962 no vem be ré től a KB-tit ká ri poszt he lyett mi nisz ter el nök-he lyet te -
si tiszt sé get ka pott, és töb bek kö zött azo kat a te rü le te ket fel ügyel te – igaz -
ság ügy, bel ügy, hon vé de lem –, ame lye ket ad dig Biszku Bé la tar tott a ke zé -
ben. Az ál ta lá nos köz ke gye lem ről szó ló ren de let ter ve ze té nek el ső vál to za -
ta 1963. ja nu ár 29-i kel te zés sel, az ő alá írá sá val ke rült a PB feb ru ár 5-i
ülé se elé.71 Ar ra, hogy nem csu pán alá ír ta, ha nem köz re mű kö dött a szö -
ve ge zés ben is, utal az, hogy a ké sőb bi vál to za to kon egé szen a vég ső for má -
ig a kéz írá sos ja ví tá sok tő le szár maz nak.
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69 MOL M-KS 288. f. 4. cs. 45. ő. e.
70 BORHI Lász ló: i. m. 353.
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Az el ső vál to zat hoz csa tolt mel lék let sze rint 1962. de cem ber 31-én jog -
erő sen 1628 po li ti kai el ítélt és 9259 köz tör vé nyes el ítélt ült bör tön ben.72

Úgy szá mol tak, hogy az 1956. ok tó ber 23. előtt el kö ve tett ál lam el le nes, há -
bo rús bűn tett mi att el ítél tek kö zül 97 kap köz ke gyel met; az 1956. ok tó ber
23. és 1957. má jus 1. kö zött el kö ve tett ál lam el le nes cse lek mény mi att el -
ítélt, ki sza ba du ló fog lyok szá ma 900, az 1957. má jus 1. és a ren de let ki bo -
csá tá sa kö zött ál lam el le nes bűn tett mi att el ítélt, ke gye lem ben ré sze sü lők
szá ma 150 lesz; to váb bá ke gyel met kap az a 107 volt po li ti kai el ítélt, aki -
nek bün te té sét az El nö ki Ta nács 1961–1962-ben egyé ni ke gye lem mel fel -
füg gesz tet te. Ez ös  sze sen 1254 fő, ami azt je len tet te, hogy 374 jog erő sen
el ítélt po li ti kai fo goly nak nem szán dé koz tak ke gyel met ad ni. Ezek kö zé
kém ke dés, ha za áru lás, gyil kos ság mi att el ítél tek tar toz tak, fő leg olyan
1956-os sza bad ság har cos ok, akik a har cok ban hasz nál ták fegy ve rü ket.
Te hát a köz ke gye lem a szó szo ros ér tel mé ben nem lesz ál ta lá nos.

A PB „elv ben” el fo gad ta az elő ter jesz tést feb ru ár 5-én az zal, hogy Fe hér
La jos és mun ka tár sai ér vé nye sít sék a vi tá ban el hang zot ta kat, s a mun ká -
ba von ják be az El nö ki Ta nács el nö két, Do bi Ist vánt. A feb ru ár 14-i kel te zé -
sű mó do sí tott ter ve ze tet feb ru ár 19-én tár gyal ta a Po li ti kai Bi zott ság.73 Ez
a szö veg ki dol go zot tabb, jog al ko tói szem pont ból jó val szak sze rűbb volt, de
meg őriz te az el ső vál to zat tar tal má nak a lé nye gét. A PB ke vés ész re vé telt
fű zött hoz zá, s a to váb bi ak ban tar tal mi lag alig mó do sult, né mi szer ke ze ti
át ala kí tás után nyer te el vég ső for má ját. Eh hez a tervezet hez szin tén csa -
tol tak sta tisz ti kai mel lék le tet 1963. feb ru ár 14-i kel te zés sel. Az itt kö zölt
szá mok el tér nek a ja nu ár 29-i mel lék let szá ma i tól. Az újabb mel lék let sze -
rint (Ká dár nagy já ból en nek a szá ma it kö zöl te a már ci us 8-i KB-ülé sen) a
bör tön ben lé vő el ítélt és le tar tóz ta tott po li ti ka i ak szá ma ös  sze sen 2308.
Úgy kal ku lál tak, hogy kö zü lük 140 el ítélt 1956. ok tó ber 23. előt ti, 775 el -
ítélt 1956. ok tó ber 23.–1957. má jus 1. kö zöt ti és 720 el ítélt 1957. má jus 1.
utá ni cse lek mé nyért kap ke gyel met. A 2308 fő ből 1057-et te kin tet tek „el -
len for ra dal mi bűn cse lek mé nyek” mi att fe le lős ség re vont sze mély nek, ami
azt je len ti, hogy kö zü lük 282-t nem kí ván tak ke gye lem ben ré sze sí te ni.74
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72 Ezek a szá mok a BM Bün te tés-vég re haj tá si Pa rancs nok ság ha vi je len té sé ből szár maz -
nak. A nem jog erő sen el ítél tek kel és az elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vők kel együtt ös  sze sen
13  072-en vol tak bör tön ben ek kor. Egy hó nap pal ké sőbb, 1963. ja nu ár 31-én ös  sze sen
12 996-an ül tek bör tön ben, eb ből jog erős po li ti kai el ítélt 1571, nem jog erős 36, elő ze te sen le -
tar tóz ta tott 35 (a köz tör vé nye sek nél e szá mok 9374, 814, 1166). (MOL XIX-B-1-aa 42. d. 2-
135/1/1963. feb ru ár 12.)

73 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 292. ő. e.



A jog sza bály ter ve zet 1963. már ci us 8-án ke rült a Köz pon ti Bi zott ság, a
Köz pon ti Re ví zi ós Bi zott ság és a Köz pon ti El len őr ző Bi zott ság együt tes
ülé se elé.75 Ká dár Já nos a bel po li ti kai hely zet át te kin té se so rán rész le te -
sen ki tért az am nesz ti á ra. Az ülé sen szét osz tott ter ve ze tet jel le mez ve
hang sú lyoz ta idő be li hos  szú sá gát a Hor thy -kor szak tól a je le nig, szé les sé -
gét a sú lyo san el ítél tek től a ja ví tó-ne ve lő mun ká ra ítél te kig. Ki emel te,
hogy a sza ba du ló mint egy 1600 po li ti kai fo goly ból kö rül be lül 700-at
1956-os cse le ke de te i ért ítél tek el. Majd ar ról el mél ke dett, hogy po li ti kai
bá tor ság kell az el ha tá ro zás hoz, s hogy „ko ráb ban csi nál ni hi ba lett vol -
na. A tár sa da lom ere je, szi lárd sá ga 1957-ben és még ké sőb ben sem volt
olyan, hogy ezt le he tett vol na csi nál ni… most meg van ezt a szi lárd ság, ami -
nek alap ján most nyu god tan le het azt csi nál ni… Ké sőbb sem le het… Most
van egy tör té nel mi ál lo más. Az utol só nagy ös  sze üt kö zés nek 6 és fél esz -
ten de je. 16 év múl va nem le het azok ra sem am nesz ti át ad ni. Úgy tű nik te -
hát: tör té nel mi pil la nat van, nincs ko rán, nincs ké sőn.”

Úgy ér té kel te, hogy az am nesz tia „erő sí ti a Ma gyar Nép köz tár sa sá got, a
szo ci a liz mus bá zi sát ide benn az or szág ban és nem zet kö zi leg is. Azt min -
den ki tud ja, hogy ezt csak erős rend szer és a sa ját aka ra tá ból ha tá roz hat -
ja el. Azt hi szem, elég gé meg győz tük már el len sé ge in ket és el len fe le in ket,
hogy nyo más ha tá sá ra nem en ged tünk ki még egy nyúl fi ó kát sem a bör -
tön ből, nem hogy el len for ra dal mi bű nö zőt.” Az zal fe jez te be, hogy „az el len -
for ra dal mi his tó ri át is tör té nel mi leg le kell zár ni, mert íté let nap já ig sem
le het ezt vin ni. A po li ti kai ta pasz ta lat mi att per sze fo gunk rá hi vat koz ni,
de örök ké nem le het ezt húz ni… Mi sem fo rog ha tunk örök ké ab ban a kör -
ben, ami kor a fej lő dés nek egy új etap ja kö vet ke zett be.” Úgy gon dol ta, hogy
a tör té net vé gé re a pon tot az am nesz ti á val te szik ki.

Az ülé sen szét osz tot ták a ren de let ter ve ze tet, amely hez ké pest a vég le ges
szö veg csak sti lá ri san tért el. Egy han gú lag úgy ha tá roz tak, hogy a kor -
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74 Kü lö nö sen za va ró, hogy az „el len for ra dal mi bűn cse lek mé nyek” mi att fe le lős ség re vont
em be re ket (12 924 fő) két cso port ra osz tot ták: po li ti kai bűn tet tet el kö ve tők re (5553 bí ró sá gi
per ben el ítélt, 4086 in ter nált) és köz tör vé nyes bűn tet tet el kö ve tők re (2620 bí ró ság út ján fe -
le lős ség re vont, 665 in ter nált). Kér dés, ki ket so rol tak az ’56-osok kö zül a köz tör vé nyes bűn -
cse lek ményt el kö ve tők kö zé. A har cok ban részt ve vő sza bad ság har co so kat, a vö rös csil la got
le ve rő, szo bor dön tö ge tő rom bo ló kat, a jár mű ve ket ba ri kád nak fel hasz ná ló kat, a nép íté le tek
részt ve vő it? A mel lék let ben egyéb ként az is ol vas ha tó, hogy a po li ti ka i ak kö zül bün te té sét le -
töl töt te 1352, a kör tör vé nye sek ből 986, ke gye lem ben ré sze sült 1959 és 1962 kö zött 1824,
illelve 239, ked vez mény ben ré sze sült 876, il let ve 712 fő, fel füg gesz tet ték a bün te té sét 225, il -
let ve 335 em ber nek.

75 MOL M-KS 288. f. 4. cs. 61. ő. e.



mány a ren de le t ki bo csá tá sá ra te gyen elő ter jesz tést az El nö ki Ta nács nak.
A NET köz vet le nül az új Or szág gyű lés ös  sze hí vá sa előtt hoz za meg dön té -
sét, azt a kor mány az Or szág gyű lés el ső ülé sén je lent se be, s az igaz ság -
ügyi (és a bel ügyi) szer vek áp ri lis 3-án éj fé lig hajt sák vég re.

Így is tör tént. Már ci us 20-án ös  sze ült az El nö ki Ta nács, amely nek ülé -
sén Ká dár Já nos és Fe hér La jos is részt vett. Ká dár tá jé koz ta tó ja után a
tes tü let el fo gad ta az am nesz tia ren de le tet.76 Más nap az új Or szág gyű lés el -
ső ülésnapján77 Ká dár kor mány fői mi nő sé gé ben be je len tet te az ál ta lá nos
köz ke gyel met, is mer tet te tar tal mát, és a tör vény ere jű ren de let be ve ze tő jé -
ben ol vas ha tó in dok lást. Le szö gez te: „Ez a ke gyel mi ren del ke zés meg íté lé -
sünk sze rint idő sze rű és he lyes. Kö vet ke zik rend sze rünk ere jé ből, szo ci a -
lis ta hu ma niz mu sá ból és em ber sé gé ből. He lyes, hogy né pünk, rend sze -
rünk most, ami kor a szo ci a lis ta tár sa da lom tel jes fel épí té sé nek idő sza ká -
ba lép, le he tő sé get ad azok nak is, akár itt hon van nak, akár ki sod ród tak
az or szág ha tá ra in túl ra, akik ko ráb ban vé tet tek el le ne, hogy új éle tet
kezd ve, a múl tat el te met ve a be csü let út já ra tér je nek, ta lál ják meg he lyü -
ket tár sa dal munk ban a be csü le tes dol go zó mil li ók kö zött.”

Már ci us 22-én ki hir det ték a NET 1963. évi 4. sz. tör vény ere jű rendele-
tét78 a köz ke gye lem gya kor lá sá ról. A po li ti kai el ítél tek re vo nat ko zó I. fe je -
zet ben az 1. § (1) be kez dé se ér tel mé ben ke gye lem ben ré sze sül nek, akik
1956. ok tó ber 23. előtt ál lam el le nes bűn tet tet kö vet tek el, te kin tet nél kül
bün te té sük idő tar tam ára; a há bo rús bű nö sök, ha a sza bad ság vesz tés
két har ma dát le töl töt ték; akik 1956. ok tó ber 23. és 1957. má jus 1. kö zött
ál lam el le nes bűn tet tet kö vet tek el, vagy „el len for ra dal mi te vé keny sé gük -
kel ös  sze füg gés ben” más bűn tet tet (e ki té telt tel jes tar tal má ban nem ér vé -
nye sí tet ték a tvr. vég re haj tá sa so rán); aki ket 1957. má jus 1. és a tvr. ha tály -
ba lé pé se kö zött ál lam el le nes bűn tett mi att ítél tek el; akik 1945 óta en ge -
dély nél kül hagy ták el az or szág te rü le tét; akik ha tal muk kal visz  sza él ve a
szo ci a lis ta tör vé nyes sé get meg sér tet ték. Ez utób bi azok ra vo nat ko zott,
aki ket az 1949–1952 kö zöt ti kon cep ci ós pe rek ben ját szott sze re pük mi att
ítél tek el. Ez csu pán gesz tus volt a volt ÁVH-sok, ügyé szek, bí rák fe lé, mert
ilyen ok mi att ak kor már sen ki sem ült bör tön ben, csak az for dult elő,
hogy a fel füg gesz tés ha tár ide je még nem jött el. Az 1. § (2) be kez dé se sze -
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76 MOL XVIII-2-b A NET jegy ző köny vei. 57. d.
77 Or szág gyű lé si Ér te sí tő. Az Or szág gyű lés 1. ülé se 1963. már ci us 21-én. 24–26.
78 Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyűj te mé nye. 1963. Bu da pest, 1964. 24–26.



rint az (1) be kez dés ben jel zett bűn tet tek mi att nem le het visz  sza me nő le -
ge sen el já rást in dí ta ni, a fo lya mat ban lé vő el já rá so kat meg kell szün tet ni.

A 2. § (1) be kez dé se alap ján a ke gye lem nem vo nat ko zott a kém ke dés,
hűt len ség, ha za áru lás mi att el ítél tek re, a vis  sza esők re. Fi gye lem re mél tó
a pa ra gra fus (2) be kez dé se, amely le he tő vé tet te, hogy akik re a köz ke gye -
lem nem ter jed ki, kü lön le ge sen mél tá nyol ha tó okok alap ján egyé ni leg
kér hes se nek ke gyel met a NET-től.

A köz bűn té nye sek re vo nat ko zó II. fe je zet ben a 4. § ér tel mé ben csak a 6
év nél rö vi debb idő re el ítél tek ré sze sül tek ke gye lem ben úgy, hogy a 2–6 év -
re ítél tek bün te té sét egy har ma dá val, ha az íté let idő tar ta ma nem ha lad ta
meg a 2 évet, a fe lé vel csök ken, az 1 év re vagy an nál rö vi debb idő re el ítél -
tek bün te té sé nek hát ra lé vő ré szét el en ge dik. Ez a sza kasz fel men ti a bün -
te té sük alól azo kat, aki ket ja ví tó-ne ve lő mun ká ra vagy pénz fő bün te tés re
ítél tek. A szo ká sos mó don a bün te tés tar ta má ra va ló te kin tet nél kül el
kell en ged ni a fi a tal ko rú a kat, a ter hes nő ket, azo kat az anyá kat, akik nek
10 év alat ti gyer me kük van, az 50. élet évü ket be töl tött nő ket, a 60-at be töl -
tött fér fi a kat, az éle tet ve szé lyez te tő gyó gyít ha tat lan be teg ség ben szen ve -
dő ket. A 6. § ki mond ta, hogy a ke gye lem nem vo nat koz tat ha tó a gyil kos sá -
got, szán dé kos em ber ölést, rab lást, gyúj to ga tást, tár sa dal mi tu laj don ban
lé vő va gyon tárgy szán dé kos fel gyúj tá sát vagy fel rob ban tá sát el kö ve tők re,
el ítél tek re, va la mint a vis  sza esők re.

A III. rész 7. §-a a bün te tett elő é let hez fű ző dő hát rá nyok aló li men te sí tés
fel tét ele it ha tá roz za meg. A 8. § sze rint a ke gye lem ha tá lyát vesz ti, ha az il -
le tőt 3 éven be lül el kö ve tett szán dé kos bűn tett mi att el íté lik. A 9. § ér tel -
mé ben a sza bály sér tés mi att ki sza bott és még be nem fi ze tett pénz bír sá -
got tö röl ni kell. A tvr. ha tály ba lé pé se előtt el kö ve tett sza bály sér tés mi att
nem sza bad el já rást in dí ta ni, a fo lya mat ban lé vő el já rá sok meg szün te ten -
dők. (Ez nem a bí ró sá go kat, ha nem a sza bály sér té si ha tó sá go kat érin tet -
te.) A 10. § sze rint a köz ke gye lem nem ter jed ki a mel lék bün te té sek re, a
bűn ügyi költ sé gek re.

A ren de let az igaz ság ügy-mi nisz ter re, a bel ügy mi nisz ter re és a leg főbb
ügyész re bíz ta az am nesz tia le bo nyo lí tá sát. A két mi nisz té ri um elő re fel -
ké szült a fel adat ra. Pap Já nos bel ügy mi nisz ter már ci us 21-én kelt 003. sz.
utasításában79 meg szab ta a bün te tés-vég re haj tá si szer vek, a rend őr ség
fel ada ta it a sza ba don bo csá tás vég re haj tá sá ban, fel so rol va a le bo nyo lí tás
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tech ni kai, szer ve zé si te en dő it. A bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs -
no kát min den nap je len tés ké szí té sé re kö te lez te, amely nek tar tal maz nia
kel lett az elő ző na pon a bí ró sá gok ál tal át adott sza ba dí tá si ha tá ro za tok
szá mát és a bör tö nök ből tény le ge sen ki sza ba du ló sze mé lyek szá mát. A
fel ada tok ko or di ná lá sá ra, a prob lé más ügyek meg ol dá sá ra a BM Tit kár -
ság ve ze tő jé nek ope ra tív bi zott sá got kel lett lét re hoz nia sa ját Tit kár sá ga, a
II. és a III. Fő cso port fő nök ség és a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá gá nak kép vi se lő i ből.

Pap Já nos ugyan csak már ci us 21-i 006. szá mú parancsában80 ar ra
uta sí tot ta a II. és a III. Fő cso port fő nök sé get, hogy szer vez zék meg a ki sza -
ba du lók több sé gé nek el len őr zé sét, fő leg azo két, akik „sú lyos ál lam el le nes
és köz tör vé nyes bűn tet tet kö vet tek el és nem mond tak le el len sé ges ter ve -
ik meg va ló sí tá sá ról”. Uta sí tást adott ar ra, hogy a sza ba du lók út le vél ké rel -
mét 3 év el tel té ig uta sít sák el. Gon dolt a be szer ve zett ügy nö kök re, be sú -
gók ra is. Fel szó lí tott ar ra, hogy „meg kell vizs gál ni az el len for ra dal mi jel le -
gű ter he lő ada tok alap ján be szer ve zett ügy nök ség hely ze tét és – a vég zett
mun ka fi gye lem be vé te lé vel – szük ség ese tén az együtt mű kö dést meg kell
erő sí te ni”. Meg pa ran csol ta, hogy „1963. má jus 31-ig felül kell vizs gál ni a
je len leg fel dol go zás alatt ál ló 1963-as cse lek mény alap ján ke let ke zett el -
len for ra dal mi jel le gű ügye ket, és dön te ni kell azok to váb bi fel dol go zá sát
vagy meg szün te té sét il le tő en”.

Míg ez a pa rancs fő leg a po li ti ka i ak ra vo nat ko zott, a bel ügy mi nisz ter
007. szá mú utasításában81 a köz tör vé nye sek kel kap cso la tos rend őr sé gi
fel ada to kat rész le tez te a rend őr sé gen va ló kö te le ző je lent ke zés fi gye lem -
mel kí sé ré sé től a mun ká hoz se gí té sen át tar tós el len őr zé sü kig és a sza ba -
du ló be szer ve zett ügy nö kök le he tő meg tar tá sá ig. Pap Já nos szin tén már -
ci us 21-én kelt 005. szá mú parancsa82 az am nesz tia alap ján ha za té rő
emig rán sok fo gad ta tá sá val kap cso la tos te en dő ket ha tá roz ta meg. A III/I.
Cso port fő nök ség nek ada to kat kel lett gyűj te nie a Nyu ga ton élő el len sé ges
ma ga tar tást ta nú sí tók ról, hogy el uta sít has sák ha za té ré si ké rel mü ket.
A III/II. Cso port fő nök ség nek or szá gos szin ten kel lett ko or di nál nia a ha za -
té rők el len őr zé sét. A túl zás ba eső pa ran csok után az éber ség, a meg fi gye -
lé si kész ség a leg ma ga sabb fok ra emel ke dett a Bel ügy mi nisz té ri um ban.
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Az Igaz ság ügy-mi nisz té ri um is bo csá tott ki a vég re haj tás ra vo nat ko zó
uta sí tá so kat.

A leg főbb ügyész szin tén adott ki nyom ta tott uta sí tást a ren de let vég re -
haj tá sá ra. A 002/1963. sz. utasítás83 meg je löl te az ügyész ség ide vá gó fel -
ada ta it. Fő leg ar ra uta sí tot ta őket, hogy a rend őr sé gen fo lya mat ban lé vő
ügye ket ál ta lá ban „bün tet he tő sé get meg szün te tő ok” cí mén szün tes sék
meg. A Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga VB Igaz ga tá si Osz tá lyá nak ve ze tő je,
Ko vács Ti bor kör le vél ben tá jé koz tat ta a fő vá ro si, me gyei és me gyei jo gú
vá ro si ta ná csok VB igaz ga tá si osz tá lya it a 9. §-sal, a sza bály sér té sek mi -
att ki rótt pénz bír ság ok el tör lé sé vel kap cso la tos fel ada tok ról.84

Pap Já nos a BM ve ze tő kö rei ré szé re el ké szí tett (vagy el ké szít te tett) egy
olyan ös  sze fog la lót is,85 amely tö mö ren mind azt tar tal maz ta, ami az em lí tett
pa ran csok ban, uta sí tá sok ban sze re pel, ecse tel te azo kat a ve szé lye ket is,
ame lye ket az „el len ség” ki hasz nál hat az am nesz tia ren de let kap csán. Eb ben
az irat ban is fel hív ta a fi gyel met az 1. § sok gon dot oko zó (2) be kez dé sé re,
amely sze rint nem in dít ha tó bün te tő el já rás a ki sza ba du ló po li ti ka i ak kal
szem ben, és a fo lya mat ban lé vő el já rá so kat be kell szün tet ni – a meg fi gye -
lés re szo rít koz va. Ez is az el len őr zés fo ko zá sá ra ösz tö nöz te a bel ügyet.

Már ci us 22-én or szá gos el iga zí tó ér te kez le tet tar tot tak a Bel ügy mi nisz -
té ri um és az Igaz ság ügy-mi nisz té ri um ma gas be osz tá sú ve ze tői, a me gyei
bí ró sá gok el nö kei, a me gyei fő ügyé szek, az MSZMP KB Ad mi niszt ra tív
Osz tá lyá nak egyes mun ka tár sai rész vé te lé vel. Fe hér La jos, Pap Já nos és
Csen des Kár oly, a leg főbb ügyész el ső he lyet te se vol tak az elő adók.86 Fe -
hér La jos át fo gó, ér té ke lő elő adá sá ban rész le tes ma gya rá za tot adott az
am nesz tia ren de let sza ka sza i nak pon tos ér tel me zé sé hez.

Ezek az elő ké szü le tek jól mu tat ják, hogy a po li ti kai ve ze tés nagy fel haj -
tást akart csap ni az am nesz tia kö rül. A szé les köz vé le mény tá jé koz ta tá sát
szol gál ta, hogy Nezvál Fe renc cel ké szí tett há rom ha sá bos in ter jú je lent
meg a Nép sza bad ság már ci us 23-i szá má ban. Fi gyel met for dí tot tak a kül -
föld tá jé koz ta tá sá ra is. A kül kép vi se le ti szer vek fel ké szí té se cél já ból a kö -
vet ke ző ira to kat küld te át a BM a KüM-nek: Ká dár par la men ti be szé dé nek
ide vá gó rész le te, az 1963. évi 4. tvr., Nezvál Nép sza bad ság ban meg je lent
in ter jú ja, Sza bó Lász ló nak, a Nép sza bad ság új ság író já nak 35 gé pelt ol da -
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las ma gya rá za ta az am nesz tia ren de let ről, ame lyet Fe hér La jos meg bí zá sá -
ból ké szí tett, és áp ri lis 1-jén küld te el ké szí tő je Pap Já nos nak.87

A szin te túl sá go san is ala pos elő ké szü le tek után ola jo zot tan zaj lott le az
am nesz tia vég re haj tá sa. A bör tö nök ben és a bün te tés-vég re haj tá si mun -
ka he lye ken ala po san elő ké szí tet ték a sza ba dí tást. Be sze rez ték az er köl csi
bi zo nyít ványt és a bí ró sá gi ira to kat, ha ezek hi á nya aka dá lyoz ta vol na a
dön tést. A me gyei bí ró sá gok meg fe szí tett tem pó ban hoz ták meg a ha tá ro -
za ta i kat. A mun ka se gí té sé re az IM Bí ró sá gi Bün te tés-vég re haj tá si Osz tá -
lyá nak és Fel ügye le ti Fő osz tá lyá nak mun ka tár sai fo lya ma to san el len őriz -
ték és se gí tet ték a vég re haj tást a hely szí nen. A leg főbb ügyész, a bel ügy mi -
nisz ter és az igaz ság ügy-mi nisz ter he lyet te se két szer is ta lál ko zott a vi tás
kér dé sek tisz tá zá sá ra és 140 ügy ben egy sé ges ál lás fog la lást ala kí tot tak
ki. Az IM több tá jé koz ta tót adott ki a bí rák ré szé re az am nesz tia ren de let
kü lön bö ző sza ka sza i nak ér tel me zé sé hez.88 Pél dá ul az 1. § (1) be kez dés c)
pont ját a bí rók ele in te úgy ér tel mez ték, hogy azok az el ítél tek is köz ke gye -
lem ben ré sze sül nek, akik 1956-ban az ál lam el le nes bűn tett mel lett gyil -
kos sá got, szán dé kos em ber ölést is el kö vet tek. 5 ilyen el ítélt sza ba dult így
ki már ci us 25-én. Mi u tán úgy dön töt tek, hogy az ilyen ese tek re nem vo -
nat ko zzon a 4. sz. tvr., vis  sza vit ték őket a bör tön be, és gyor san ér te sí tet ték
er ről a bí ró sá go kat.89

E pont ilyen értelmezése és a 6. § mi att (amely a köz bűn té nye sek re vo -
nat ko zó fe je zet ben van) nem ka pott ke gyel met né hány száz 1956-os sza -
bad ság har cos, akik kö zül min den ki re nem is bi zo nyí tot ták rá, hogy em -
bert ölt, csak azt, hogy részt vett a har cok ban. Ez volt a fáj dal ma san gyen -
ge pont ja az egyéb ként va ló ban szé les kö rű po li ti kai am nesz ti á nak. Ki sza -
ba dul tak az 1956-os for ra da lom még bör tön ben lé vő sú lyo san el ítélt is -
mert részt ve vői, po li ti ku sok, mun kás ta nács-ve ze tők, tisz tek, ér tel mi sé gi -
ek. Csak né há nyuk ne vét em lít ve: Bibó Ist ván, Ko pá csi Sán dor, Zólomy
Lász ló, Marián Ist ván, Rácz Sán dor, Bali Sán dor, Nagy Elek, Ádám György,
Obersovszky Gyu la, Fe ke te Sán dor.

A po li ti kai ve ze tés nagy fi gye lem mel kí sér te a le bo nyo lí tást. Már az áp ri -
lis 2-i PB-ülésen90 tá jé koz ta tót adott Fe hér La jos a vég re haj tás ról, s két hé -
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ten be lül ös  sze fog la ló je len tést kér tek ró la. Az áp ri lis 11-i PB-ülé sen úgy
ha tá roz tak, hogy Ká dár, a mi nisz ter el nök-he lyet te sek és Biszku vi tas sák
meg az am nesz ti á val kap cso lat ban már is be ér ke zett egyé ni ke gyel mi kér -
vé nyek el bí rá lá sá nak el ve it (az egyé ni ke gyel met for má li san osz tó NET el -
nö két, Do bit nem tar tot ták szük sé ges nek be von ni). Ká dárt an  nyi ra ér de -
kel ték a fej le mé nyek, hogy ami kor Tardos And rás, a Ma gyar Rá dió és Te le -
ví zió Idegennyelvű Fő osz tá lyá nak ve ze tő je el küld te Fe hér La jos nak az am -
nesz ti á val kap cso lat ban ér ke zett kül föl di le ve lek ki vo na ta it, ő is el ol vas ta
őket.91

Az am nesz tia ered mé nye it a kö vet ke ző szám adat ok tük rö zik.92 Áp ri lis
29-ig a me gyei és a fővárosi bí ró sá gok köz ke gye lem ben ré sze sí tet tek 3545
sze mélyt, a ka to nai bí ró sá gok 578-at, ez ös  sze sen 4123 fő. Azon nal sza ba -
dult 3049 em ber, kö zü lük 740 po li ti kai el ítélt, 2309 köz tör vé nyes el ítélt. A
po li ti kai el ítél tek kö zül a pol gá ri bí ró sá gok 515-öt, a ka to nai bí ró sá gok
225-öt sza ba dí tot tak. Elő ze tes le tar tóz ta tás ból 260, sza bály sér té si el zá -
rás ból 249 sze mély ke rült sza bad láb ra, így azon nal ös  sze sen 3558-an lép -
tek ki a bör tön ka pu ján. 1074-en kap tak ke gyel met úgy, hogy sza bad ság -
vesz té sü ket fe lé vel, har ma dá val csök ken tet ték, te hát ké sőbb sza ba dul tak.
A ja ví tó-ne ve lő mun ká ra ítél tek kö zül 2860, a pénz fő bün te tés re ítél tek kö -
zül 2995 fő ré sze sült ke gye lem ben. A rend őr ség és az ügyész ség 7179 ügy -
ben (9779 fő), bí rói szak ban 8029 ügy ben szün tet te meg az el já rást. Ezek -
kel együtt 28 046 em bert érin tett bün te tő ügyek ben a köz ke gye lem.

Több mint 100 egyé ni ke gyel mi kér vény ér ke zett az IM-be (a 2. § (2) be -
kez dé se alap ján), nagy több sé gük köz tör vé nyes ügy volt. Ezek el bí rá lá sa
még fo lya mat ban volt áp ri lis vé gén. A Bibóval egy per ben el ítélt Göncz Ár -
pád és Regéczy-Nagy Lász ló ilyen egyé ni ke gye lem mel sza ba dult U Thant
ENSZ-fő tit kár ma gyar or szá gi lá to ga tá sa előtt.

A sza bály sér té sek re vo nat ko zó ke gye lem foly tán 19 696 em ber pénz bír -
sá gát tö röl ték. 11 568-cal szem ben meg szün tet ték azt el já rást. A Pénz ügy -
mi nisz té ri um áp ri li si fel mé ré se sze rint kö rül be lül 70 000 pénz ügyi és de -
vi za-sza bály sér té si ügyet érint a köz ke gye lem. A vám sza bá lyok meg sér té -
sét kö rül be lül 2500 em ber úsz ta meg. A ta ná csok 50 463 sza bály sér tő
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bír sá gát en ged ték el. A bün te tő és a sza bály sér tő ügyek ben gya ko rolt ke -
gye lem ös  sze sen több mint 180 000 em bert érin tett.

A vissz hang erős és ve gyes volt. Az érin tet tek és hoz zá tar to zó ik ter mé -
sze te sen ör ven dez tek. Egyéb ként ki-ki po li ti kai be ál lí tott sá ga sze rint ítél -
te meg a lé pést. Ez még a KB Agit. Prop. Osz tá lyá nak a ha zai vissz han got
ös  szeg ző ten den ci ó zus, in kább a ked ve ző re a gá lá so kat ki eme lő ös  sze ál lí -
tá sá ból is ki tű nik. Az bi zo nyos, hogy a köz ke gye lem a bel po li ti kai hely zet -
re, a köz han gu lat ra jó té kony ha tást gya ko rolt. A köz ke gye lem mé re tei je -
len tő sek vol tak, de ezen túl me nő en meg volt a szim bo li kus je len tő sé ge is.
Ki fe jez te a po li ti kai kon szo li dá ció be fe je zé sét. Pon tot tett az 1956-os for ra -
dal mat kö ve tő meg tor lás so ro zat ra. Az am nesz tia hoz zá já rult a kol lek tív
am né zia ki ala ku lá sá hoz, a több év ti ze des hall ga tás hoz az 1956-os em lé -
kek ről.

Ve gyes ér zel me ket vál tott ki a dön tés a nyu ga ti ma gyar emig rá ci ó ban.
Nagy volt a nyu ga ti saj tó vissz hang, az ér té ke lés sok fé le vál to za tá val. Ér de -
kes a szo ci a lis ta or szá gok saj tó já nak re a gá lá sa. A szov jet la pok Ká dár or -
szág gyű lé si be szé dé re kon cent rál tak. A len gye lek ve ze tő he lyen szá mol -
tak be az Or szág gyű lés ese mé nye i ről és az am nesz ti á ra is ki tér tek. A ke -
let né met köz pon ti na pi lap ép pen csak meg em lí tet te az am nesz ti át. A ro -
mán új sá gok hall gat tak ró la.

Kü lön ta nul mány, sőt könyv tár gya le het ne – és nyil ván lesz is – a ki sza -
ba dult for ra dal má rok, sza bad ság har cos ok to váb bi sor sá nak fel tá rá sa. Itt
csu pán ar ra szo rít koz ha tom, hogy je lez zem: a nagy több ség pá lyá ját ket -
té tör te a fog ság. Vol tak, akik rög tön vagy ke rü lő vel ké sőbb vis  sza tér het tek
ere de ti hi va tá suk hoz, mun ká juk hoz. Ren ge te gen pá lyát mó do sí tot tak, ne -
he zen ta lál ták meg új ra he lyü ket az élet ben. Min den kin nyo mot ha gyott a
bör tön, utá na a meg fi gye lé sük. Csa lád juk, gyer me ke ik sor sát is erő seb -
ben vagy gyen géb ben, de be fo lyá sol ta, ne he zí tet te, be ár nyé kol ta. Egy ilyen
élet út foly ta tá sá ra pél da Föld vá ri Ru dolf me mo ár ja, vagy a Ti tok kal a lel -
kem ben él tem cí mű in ter jú kö tet, amely az ’56-os el ítél tek gyer me ke i nek
éle té be, lel ki vi lá gá ba en ged be pil lan tást.93

Bibó Ist ván er köl csi ma gas sá ga és bá tor sá ga kel lett ah hoz, hogy szót
mer jen emel ni még bör tön ben lé vő egy ko ri sors tár sa i ért. Bibó 1969. feb -
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93 FÖLD VÁ RI Ru dolf: Tisz ta vi zet a po hár ba. Élet út in ter jú. Szerk.: MOL NÁR Adrienn–SIPOS Le -
ven te. Nagy Im re Ala pít vány, Bu da pest, 2011; KŐRÖSI Zsuzsanna–MOLNÁR Ad ri enn: Ti tok kal a
lel kem ben él tem. Az öt ven ha tos el ítél tek gyer me ke i nek sor sa. 1956-os In té zet, Bu da pest,
2000.



ru ár 16-án és 1970. feb ru ár 20-án is le vél ben hív ta fel Ká dár Já nos fi gyel -
mét ar ra jo gi ér ve lés sel, hogy va ló já ban nem köz bűn té nyes, ha nem po li ti -
kai el ítél tek síny lőd nek még min dig bör tön ben 1956-os tet te i kért. Kér te,
hogy a fel sza ba du lás 25. év for du ló ján re mél he tő köz ke gyel met rá juk is
ter jes  szék ki.94 Ká dár egyik re sem vá la szolt, de oda ad ta a má so dik le ve let
azok ke zé be, akik elő ké szí tet ték az 1970-es am nesz ti át. Így sza ba dult ki
töb bek kö zött Wittner Má ria és Puchert Já nos.
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94 Bibó Ist ván ös  sze gyűj tött mun kái. 3. k. Saj tó alá ren dez te: KE MÉNY István–SÁRKÖZI Má -
tyás. Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem ki adá sa, Bern, 1983. 919–924.


