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kevés számú, viszonylag ép épület egyikében, a Zeneakadémián. Az első, 
akit bíróság elé állítottak, Bárdossy László korábbi miniszterelnök volt, 
aki ellen az volt a vád, hogy az országgyűlés hozzájárulása nélkül vitte bele 
Magyarországot a Szovjetunió elleni háborúba. Felelősséget viselt továb-
bá a hivatali ideje alatt lezajlott kamenyec-podolszkiji és újvidéki tömeg-
mészárlásért. Bárdossyt november 3-án ítélték el. Fellebbezését a N O T 
december 28-án elutasította, majd a kegyelmi kérvény elutasítását köve-
tően, 1946. január 10-én végrehajtották rajta a halálos ítéletet.83 Követ-
kezőként Irnrédy Béla, volt miniszterelnök állt a bíróság elé (november 
14—23.), aki a Sztójay-kormányban is fontos szerepet játszott. Egyebek 
között felelős volt az 1938-as és 1939-es zsidótörvényekért és a Harma-
dik Birodalommal való szoros együttműködés alapjainak lerakásáért. Az 
ítélet november 23-án született meg. Imrédyt 1946. február 28-án végez-
ték ki 8 4 

Rajniss Ferenc pere következett november 28-án. Rajniss szélsőjobb-
oldali újságíró volt, az antiszemita Magyar Futár c. hetilap alapítója; a 
Szálasi-kormány kultuszminisztere; háborús és népellenes bűnök vádjá-
val állt bíróság elé. Egyebek közt felelős volt a Horthy 1944. szeptember-
októberi kiugrási kísérlete elleni összeesküvésért. Rajniss ügyében de-
cember 7-én hoztak halálos ítéletet, és 1946. március 12-én kivégezték.85 

A zsidók számára kétségkívül a magyar zsidóság elpusztításáért köz-
vetlenül felelős „deportáló trió", a Sztójay-kormány belügyi vezérkara el-
leni per volt a leglényegesebb. Baky Lászlónak, Endre Lászlónak és Jaross 
Andornak a pere 1945. december 17-én kezdődött, dr. Jankó Péter el-
nökletével. Mire 1946. január 7-én befejeződött, ország-világ megismer-
te a végleges megoldás programjának hátborzongató részleteit. A zsidók 
elpusztításában való felelősségen túl a három háborús bűnöst elmarasz-
talták az SS-szel a nemzeti érdekek sérelmére való együttműködésben és 
összeesküvésben is. A bíróság 1946. január 7-én halálos ítéletet hozott. 
Bakyt és Endrét március 29-én felakasztották, Jarosst április 11-én kivég-
zőosztag elé állították.86 

Szálasi közeli munkatársai közül Budinszky Lászlót, korábbi igazság-
ügy-minisztert, és Pálfíy Fidél grófot, volt földművelésügyi minisztert ál-
lították először bíróság elé. Budinszky pere 1945. december 5-én kezdő-
dött. December 12-én halálra ítélték és 1946. március 9-én felakasztot-
ták. Pálfíy pere december 12-én kezdődött, december 15-én halálra 
ítélték, és 1946. március 2-án felakasztották.87 Ezután Szálasira és kor-
mányának többi tagjára került sor: Beregfy Károlyra, Csia Sándorra, dr. 
Gera Józsefre, Kemény Gáborra, Szőllősi Jenőre és Vajna Gáborra. A 
per 1946. február 5-én vette kezdetét, dr. Jankó Péter elnökletével. Ez a 
per nagy figyelmet keltett, mivel a vádlottakat tekintették elsősorban fe-


