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TARTALMi össZEfOGLALó

Minden titokra fény derül; avagy:  
igaz ügy örökre veszve nem lehet.

Kristóf lászló v. csendőrnyomozó törzsőrmestert 1959-ben a jogszerű rend-
őrségi fegyverhasználat folytán meghalt, kommunista jelképpé vált ellenálló, 
dr. ságvári endre 1944-ben történt „meggyilkolásának” koholt vádja alapján 
halálra ítélte az önkényuralom katonai bírósága, s az ártatlan embert kivé-
gezték. a legfelsőbb bíróság 2006-ban felmentette Kristófot az emberölési 
vád alól. a könyv az 1959-ben és 2006-ban lefolytatott eljárás adatai alapján 
ismerteti és elemzi az 1944-ben történt letartóztatási kísérlet történeti tényeit, 
az 1958–1959-ben folyt büntetőeljárás (nyomozás, bírósági tárgyalás) doku-
mentumait, a 2006-ban kezdeményezett rendkívüli perorvoslat történetét,  
a család visszaemlékezéseit, kitér a sajtóvisszhang legfontosabb elemeire. az 
ügy jelentős jogtörténeti és társadalomtörténeti adalék a huszadik század ese-
ményeinek megítéléséhez. a szerzőt1 az a jogászi meggyőződés vezeti, hogy 
valamely kriminális cselekmény megítélése – bármennyire összefügg is poli-
tikai és ideológiai elemekkel – lehetséges és szükséges a kriminalisztika és 
büntetőjog eszközeivel, nincsen többféle igazság.

amint ismeretes: a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága bfv. X. l. 
185/2005/7. számú ítéletével a budapesten, 2006. március hó 6. napján tartott 
nyilvános ülésen a Kristóf lászló i. rendű terhelt testvére által benyújtott 
felülvizsgálati indítvány elbírálása során a budapesti Katonai bíróság b.i. 
065/1959. számú és a legfelsőbb bíróság Katf. Kt. 094/1959. számú ítéletét  
a Kristóf lászló i. rendű terheltre vonatkozó részében hatályon kívül helyezte, 
Kristóf lászló i. rendű terheltet az emberek törvénytelen kivégzése által elkö-
vetett háborús bűntett miatt emelt vád alól felmentette; az egyéb bűncselek-
mények miatt folyt eljárást megszüntette.

1 a szerző a felülvizsgálati ügyben védő és a felülvizsgálatot indítványozó testvér jogi 
képviselője volt.
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Kristóf lászló v. csendőrnyomozó törzsőrmester és társai ellen emberek 
törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett háborús bűntett és más 
cselekmények törvénysértő vádjával lefolytatott, a budapesti Katonai bíróság 
b.i.065/1959. számú, 1959. szeptember 12-én kelt ítéletével és a Magyar nép-
köztársaság legfelsőbb bírósága Katonai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 
094/1959. számú, 1959. november 25-én kelt ítéletével elbírált büntető ügyben 
Kristóf lászló v. csendőrnyomozó törzsőrmesteren a jogerőre emelkedett 
halálbüntetést 1959. november 28-án végrehajtották.

Kristóf lászlót azért ítélték halálra, mert részt vett dr. ságvári endre kom-
munista ellenálló 1944-es letartóztatásában, és a vád szerint megölésében. az 
lb megállapította, hogy az eljárás és a ságvári halálát okozó fegyverhasználat 
törvényes volt, a tényállás szerint Kristóf sebesülten a földön feküdt, amikor 
bajtársa törvényes fegyverhasználattal lelőtte ságvárit.
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BEvEZETÉs

Kristóf lászló csendőr törzsőrmester ügyével az 1990-es évek elején talál koz-
 tam. az 1958–1959-es büntetőügy, Kristóf lászló ellen akkor lezajlott törvény-
telen koholt per irataival, mi több, a róla szóló elbeszéléssel ekkor szembesül-
tem elő  ször Vánsza Pál jóvoltából, aki személyes érdeklődésből – békéscsabai 
lévén – a nyolcvanas évek végétől sok adatot, emlékezést gyűjtött össze Kris-
tóf lászlóról. Megemlítem szokolay Zoltán országgyűlési képviselőtársam, 
akkor belügyminisztériumi kabinetfőnök segítségét is. a történeti irodalom-
ból leginkább ungváry Krisztián cikkeit hasznosítottam. az emberi sors tra-
gikuma, végzetszerűsége, lázító igazságtalansága azonnal megérintett. Kris-
tóf lászlót törvénytelenül meghurcolták, megvádolták, emberek törvénytelen 
kivégzésének vádjával halálra ítélték és kivégezték 1959-ben. 

elítélésének kiáltó törvénytelensége, ténybeli és jogi megalapozatlansága 
már az ügy alapiratainak megtekintése után is nagyon valószínűnek mutat-
kozott. azután csaknem tíz esztendő telt el, amikor 2003–2004-ben paran-
csoló gondolatként töltött el a meggyőződés s az elhatározás, hogy a kivégzett 
ember ártatlanságát a büntetőjog eszköztárával is nyilvánvalóvá kell tenni. 
becsületét nem vehette el egy önkényuralmi nyomozó szerv által létrehozott 
nyomozati irategyüttes alapján ítélkező, az iratok tanúsága szerint súlyosan 
elfogult bíróság. így nem is adhatta vissza a jogállam igazságszolgáltatása. 
Mindazonáltal szükség volt a felmentő ítéletre. Hiszen nem elég tisztességes-
nek lenni, annak is kell látszani a közvélemény és a szélesebb társadalom 
szemében. ezt a valóságnak megfelelő látszatot a legfelsőbb bíróság 2006-
ban meghozott felmentő ítélete törvényesen, jogerősen kifejezésre juttatta  
a család és sokak örömére, s néhányak felháborodására. a felháborodás oka 
nem volt más – bárki bármit állít –, mint hogy Kristóf lászlót és társát, Palo-
tás ferencet dr. ságvári endre meggyilkolásának hamis vádja alól felmentet-
ték. ságvári meghalt az 1944. július 27-i letartóztatási kísérlet során, illetve 
annak következtében, a letartóztatást foganatosító egyik nyomozó pisztolylö-
vése által okozott sérülése miatt. Miután megadást színlelt, az őt megfékezni 
igyekvő Kristóf lászlónak maradandó, súlyos sérülést, combcsonttörést oko-
zott, majd az egyik rendőrnyomozót halálosan, a másikat súlyosan megsebe-
sítette. ságváriról Kristóf lászló 1944-ben csak annyit tudott, hogy körözött, 
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súlyos bűncselekményekkel gyanúsított kommunista. személye, s ezt is  
a letartóztatás után tudta meg, 1944 után vált fontossá, amikor a kommu-
nista rendszer az ifjúság példaképeként tiszteltette hosszú éveken át. Külön 
kérdés az, hogy alkalmas volt-e így ifjúsági példaképnek a korabeli politikai 
rendszerrel kétségkívül markánsan szemben álló, két okból is üldözött fiatal-
ember. egyrészt a sztálinista bolsevizmus eszmei követőjeként háborúellenes 
terrormódszereket alkalmazó, a rendszer szemében terroristaként, a kom-
munista párt egyik vezetőjeként, másrészt – s ez volt a ke  vésbé fontos – zsidó 
származása miatt is súlyos hátrányokkal kellett számolnia akkor, ha a ható-
ságok kezébe kerül. Kristóf lászló végzete volt, hogy vele szemben kellett 
intézkednie azon a baljóslatú napon, amely mind Kristófnak és társainak, 
mind dr. ságvári endrének végzetes következményekkel járt. 

az élet sajátos fintora, hogy a nevezetes letartóztatást egy ember élte túl 
halálos következmények nélkül: Cselényi antal politikai detektív, a halálos 
lövést leadó nyomozó. Ő 1944-ben nyugatra távozott, nevezetes pisztolyát is 
magával vitte, s az amerikai kontinensen fejezte be életét évtizedek múlva. 

Könyvem címe – nem véletlenül – A Kristóf-ügy, s nem ságvári-ügy. a sér-
tett személye mégsem hagyható teljesen a háttér homályában, mert az 1958–
1959. évi eljárást befejező halálos ítélet expressis verbis, letagadhatatlanul 
ságvárinak, a kommunista mitológia jelképes alakjának halálára tekintettel, 
mintegy a nemzeti hős megölésének megtorlásaként fosztotta meg életétől 
Kristófot és Palotást, a két csendőrnyomozót. sorsuk abban a pillanatban 
beteljesedett, amikor az önkényuralmi politikai nyomozó szervezet úgy azo-
nosította őket, mint akik részt vettek ságvári letartóztatásában. Mindazonál-
tal akkor is megírtam volna ezt a könyvet, ha Kristóf ismeretlen, szürke, hét-
köznapi ember ellen elkövetett intézkedése miatt került volna a bitófa alá. De 
nem így történt, így valószínűleg nem is történhetett, mert akkor nem fordí-
tottak volna annyi fáradságot, időt és energiát kézre kerítésére, s valószínűleg 
a bíró tolla sem fogott volna ilyen véresen vastagon. 

ez a könyv Kristóf lászlóról szól, a két világháború közötti Magyaror-
szágon felnőtt vidéki fiatalemberről, aki a tisztesség és a jobb megélhetés 
reményében közbiztonsági szolgálatot vállalt egy alkotmányosan létrehozott, 
s Ma  gyarország 1944. évi német birodalmi megszállása után is tovább mű -
ködő rendvédelmi szervezet, a Magyar Királyi Csendőrség tagjaként, hite és 
meggyőződése szerint küzdött a törvénytelenség ellen. Voltak, nem kevesen  

– bár többségnek nehezen nevezhetnénk ezt a réteget –, akik szemben álltak  
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a háborút viselő ország politikájával, ellenezték a háborús részvételt, akik 
segíteni kívántak az ország sorsán és az üldözötteken, s ezért szembeszálltak 
a hatalommal. a fegyveres ellenállók köre igen szűk csoportra korlátozódha-
tott. nehezen állítható, hogy teljesen azonos lett volna a célja bajcsy-Zsi-
linszky endrének, a szegedi ellenforradalom által politikai pályára juttatott 
kiváló hazafinak, mint amilyen célokért a kommunisták tevékenykedtek. 
Volt közös céljuk és érdekük, de az ország jövendő sorsáról merőben eltérően 
vélekedtek. Ma már elmondható, hogy törekvéseik végső soron kudarchoz 
vezettek, még a kommunistáké is. Magyarország leigázott, „elfoglalt” ország 
lett a szovjet hadijelentések szerint is. annak volt-e igaza, aki becsületesen 
küzdött az idegen kommunista nagyhatalom haderejével szemben, s aki 
megfelelő parancsra küzdött volna a német birodalmi megszálló erő ellen is, 
vagy azé az igazság, aki a szovjet megszállást megkönnyítendő gyengítette  
a magyar állam ellenálló képességét, vagy erre törekedett? tárgyunk szem-
pontjából közömbös ez a kérdés. a mi alapkérdésünk az, hogy valamely bűn-
cselekmény megítélése függ-e attól, hogy azt milyen politikai-társadalmi 
viszonyok között, mely politikai rendszerben követték el az erőszakszervezet 
tagjai? jogos-e a sokat hallott állítás, hogy az igazság attól függ, honnan néz-
zük? ami az egyik rendszerben bűn, a másik rendszerben érdem, mondhat-
nánk. Mégis: lehetséges-e, s ha lehetséges, helyes-e, hogy az alapvető emberi 
jogok megsértése – mint az élethez, az emberi méltósághoz való jog – bűn az 
egyik politikai rendszer, s nem bűn, esetleg érdem a másik megítélése szerint. 
számunkra a Kristóf-ügy bizonyítja, hogy az emberi élet és méltóság ellen 
elkövetett bűntettek különösen, de a büntetőjogi felelősség általában is egy-
féle mércével mérendő politikai rendszerre, kormányzatra, világnézetre te -
kintet nélkül. a klasszikus büntetőjog elvei szerint pontosan eldönthető, hogy 
valaki embert ölt-e, kívánva az emberhalál bekövetkeztét, vagy legalábbis 
belenyugodva abba. emellett ugyanakkor számos más felelősségi kérdés is 
megítélhető anélkül, hogy a politikai rendszer milyenségét, az elkövető vagy 
az áldozat, a sértett világnézetét vizsgálná-e az igazságszolgáltatás. a bünte-
tőjogi igazságszolgáltatásnak azonosnak kell lennie politikai rendszerektől 
függetlenül. ez az igazságszolgáltatás jogfolytonossága, ha úgy tetszik, s az 
igazságosság folyamatos érvényesítése és érvényesülése. a közrend és közbiz-
tonság érdekében a bűncselekmények felderítése, a bűnösök megbüntetése 
végett tevékenykedő hivatalos személyek védelmet érdemelnek az adott állam-
rend alkotmányosságára tekintet nélkül. tevékenységük törvényessége az 
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adott esetben pontosan vizsgálandó és megítélendő. Hasonlítsunk össze két 
tényállást. történetesen a két világháború közötti magyar királyságban, ide-
gen nagyhatalmi megszállás alatt magyar rendvédelmi hivatalos személyek le 
kívánnak tartóztatni egy súlyos bűncselekmény gyanújával körözött (keresett) 
személyt. ez a személy megadást színlel, majd tűzharcba kezd, és súlyosan 
megsebesíti a karhatalom tagjait, akik a tűzharc során, illetve pont azzal 
szoros összefüggésben agyonlövik az ellenálló körözött személyt. a má  sik 
történetben például a Kádár-rendszer rendőrei 1957-ben ugyanígy járnak  
el egy keresett, üldözött szabadságharcossal szemben, aki ugyanúgy, mint  
az előző esetben, tűzharcot kezdeményez, majd menekülés közben lelövik  
a rendőrök.

Kérdés, megbüntethető-e az 1944-ben eljárt csendőrnyomozó a fegyver-
használatért, illetve megbüntethető-e az 1957-ben eljárt rendőr? a két eset 
között lehetnek jelentős különbségek, lehet, hogy a körözés alapjául szolgáló 
cselekmény bűncselekmény jellege vitatható, vagy az adott fegyveres testület 
létrehozásának törvényességéhez és az általa védett államhatalom alkotmá-
nyosságához kétség fér. az is lehet, hogy a fegyvert használó körözött sze-
mélyt erkölcsileg vagy jogilag méltányolandó cél vezeti, s mi több, az is lehet, 
hogy az ellenálló cselekménye erkölcsileg hősi cselekedet. 

Mégis: büntetőjogilag felelőssé tehető a rendvédelmi szervezet tagja az 
ellene életveszélyes fegyverhasználattal fellépő személy megöléséért, tekintet-
tel az előbbi körülményekre? 

e kérdésekre az a válaszunk, a rendvédelmi szervezet tagja ezért az em -
berölésért a klasszikus büntetőjog elvei és szabályai szerint minden bizony-
nyal nem vonható felelősségre büntetőjogilag, tekintet nélkül a felsorolt 
körülményekre. e megállapításunk és következtetésünk bizonyításáért ír  tuk 
meg ezt a könyvet, lehetővé téve, hogy az Olvasó megismerje az összes fon-
tos körülményt, és hogy meggyőződése szerint való következtetésre jusson. 

Meggyőződésünk, s a jogerős bírósági határozat a mi igazunkat erősíti meg, 
hogy Kristóf lászlónak és társainak abban a helyzetben igaza volt. 

az ügyet harag és elfogultság nélkül, sine ira et studio kívánjuk bemutatni. 
Kristóf lászlóban az ártatlan embert látjuk, aki cselekszik, életét kockáztatja 
a rend megvédéséért, aki úgy tartja, hogy ő a törvény embereként egy súlyos 
bűncselekmény gyanúsítottja ellen intézkedik, és hogy a közbizalom mellette 
van. 
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eszmefuttatásunkban szólunk az igazságszolgáltatás milyenségéről 1944-
ben, 1959-ben és 2008-ban. szólunk a hatalom legitimitásáról, azaz hitelessé-
géről, s annak a nevében eljáró hivatalos személy és a büntetőjogi felelősség 
kapcsolatáról. 

szólunk a népbíróságokról, és még inkább a népbíróságoknál is tovább élő, 
részben ma is hatályos népbírósági jogról, az 1956 után nemzetünket sújtó 
igazságügyi megtorlásról. 

Célunk Kristóf lászló ártatlanságának megerősítéséről és nyilvánvalóvá 
tételéről való bizonyságtétel. az Olvasó elfogultnak tekinthet minket azért, 
mert már könyvünk elején hősünk ártatlansága mellett kardoskodunk. ennek 
két oka van: meggyőződésünk és a legfelsőbb bíróság 2006-ban ho  zott fel-
mentő ítélete. ígérjük, hogy semmit nem titkolunk el, minden elérhető adatot 
nyilvánosságra hozunk azért, hogy az Olvasó is meghozhassa önálló ítéletét. 

Kristóf lászló sírját a mai napig nem találták meg. így temetetlen halott, 
az önkényuralom tisztességtelen eljárását betetőző elföldelését nem tekintjük 
temetésnek, mert nem tekinthetjük. ez a könyv a szellemi-erkölcsi világban 
való helyretételét, végtisztességét is szolgálja hősünknek. Kristóf lászlóra 
nem tartjuk érvényesnek a „halottakról csak jót vagy semmit” nagyon leegy-
szerűsített parancsát. súlyos bűntettek vádlottjairól és áldozatairól, mint  
ő volt, csakis az igazat szabad írni és mondani. 

Megnyugtató választ keresünk arra a kérdésre, hogy az ember számára 
legfontosabb értékeknek – mint az élet, az emberi méltóság, a becsület – lehet-
e hasonló jogi megítélése az eltérő alkotmányos társadalmi rendszerekben. 

az alkotmányos állami folyamatosság legelemibb ismérve az alapvető 
értékek és elvek folyamatossága: ami bűn, az bűn mindegyik, egymással fo -
lyamatos jogrendszerben és államban, s ami a bűn hiánya, a tisztesség, a bűn-
telenség, a büntetőjogi ártatlanság, az a korábbi vagy későbbi alkotmányos 
rendszerekben ugyanígy ítéltetik meg. így kell lennie nem csupán magasabb 
filozófiai megítélésben, hanem a gyakorlati igazságszolgáltatásban is. a gyil-
kosság szent istván idején is a legsúlyosabb bűn volt a személy ellen elkövet-
hetők között, így van a többi főbb vallási–erkölcsi–jogi paranccsal is. a bizo-
nyítási eljárás módozataiban, a bizonyítási eszközökben, a büntetés módjában, 
büntetési nemekben van különbség, de nincs különbség a bűn elvetendő-
ségében és megvetendőségében és az ártatlan ember védelmében. a bűnös 
embert semmilyen körülmények között, tudva nem minősítjük ártatlannak, 
s az ártatlant semmilyen érdek vagy cél érdekében sem bélyegezzük meg 
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bűnösként. ez az alkotmányos állam jogrendjének vitathatatlan axiómája. 
nem volt ez így az idegen megszállással súlyosbított önkényuralmi rend-
szerekben, a helyes útra nemcsak a kijelentések és tankönyvek szintjén, 
hanem a joggyakorlatban is vissza kellett találni, vissza kellett térni. ezen 
alkotmányos, jogállami fordulat a bíráskodásban nem járt különösebb nehéz-
séggel. némileg más a helyzet a történelmi ügyekben, különösen azokban, 
amelyekre nem terjedtek ki az 1989-től több törvényben elrendelt semmissé 
nyilvánítás törvényes lehetőségei. 

az igazságszolgáltatási folyamatosság egyik szép példája a hivatása áldoza-
taként bírósági úton meggyilkolt Kristóf lászló büntetőügye. az alkotmá-
nyos rendszereknek abban közösnek kell lenniük, hogy a bűncselekmények 
felderítését és törvényes eljárásban való elbírálását kötelezően előírják, lehe-
tővé teszik, annak minden feltételét megadják, és érvényre juttatják.
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1. fEJEZET,

amelyben – még mielőtt a későbbiekben feltárul előttünk az ügy részletes 
története – töredékeket ismerünk meg Kristóf lászló életéből. Megtudjuk, ki 
volt Ő, és hogy egy feltörekvő, tehetséges, vidéki fiatalember életútja miként 

vezetett a csendőri kötelességteljesítésen át a tragikus végig.

Kristóf lÁsZló 1911. augusztus 30-án nógrádverőcén született, nógrád 
vármegye nógrádi járásában, négygyermekes református kisbirtokos család 
egyik gyermekeként.2

2 Verőce és környéke már az őskorban is lakott hely volt. területén őskorból és a római 
korból származó leletek kerültek elő. Verőcén a Duna-parton még ma is állnak egy 
római őrtorony maradványai, Valentianus császár korából. a településnek az 1400-as 
években már mezővárosi (oppidum) rangja volt.

nógrádverőce
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szülőhelye nagyon régi település. a török hódoltság alatt a szomszédos tele-
pülésekhez (nagymaros, Visegrád) hasonlóan alakult Verőce sorsa is, minek 
következtében lakossága megritkult. a hódoltság után a felvidékről vissza-
tért magyarok, az ide telepített szlávok és németek építették újjá a községet. 
az 1950-es megyerendezéssel került 
Pest megyébe. 1965-ben változtatták 
nógrádverőcéről Verőcére a település 
nevét. 1974. december 31-én, Verőce -
maros néven egyesítették Kismarossal. 
1990. január 1-jén alakult újra ön  álló 
községgé, ismét Verőce néven, a Váci 
járáshoz tartozik. a Kristóf családnév 

– melyet nemcsak egy család viselt – 
évszázadok óta ismert volt a község-
ben az anyakönyvek tanúsága szerint.

Édesapja, Kristóf józsef kisbirto-
kos. négy és fél esztendeig volt orosz 
fogságban, az első világháborúban és 
utána. súlyos tüdőbetegséggel érke-
zett haza 1920-ban, nem bírta már a 
nehéz paraszti munkát. ez gyermekeire, s főként az otthon maradt lászlóra 
hárult. az édesapa 1938. január 26-án halt meg nógrádverőcén.

Édesanyja, Hártó eszter, a család lelke és mozgatója 1944. december 21-én 
légitámadás áldozataként hunyt el.

testvérei Kristóf józsef (1908–1971), Kristóf ernő (1909–2005), Kristóf 
esz  ter (1921. augusztus 13. – 2009. június 18.). lászló harmadik fiúgyermek-
ként látta meg a napvilágot.

nagyon jó képességű, éles eszű, törekvő gyermeknek ismerték a családban 
is, meg a tágabb falusi környezetben is. ügyességben és tanulásban egyaránt 
kiváló volt.

az elemi iskola elvégzése után idősebb bátyja autószerelőnek tanult, fiata-
labb bátyja pedig agráriskolába járt. Mivel nagyon szerette a földet, könnyen 
belenyugodott, hogy az ő taníttatására már nem futja. Kitanulta a paraszti lét 
minden fortélyát, testvéreitől eltanulta a motor- és autószerelést, valamint az 
akkori korszerű agrárgazdálkodást. így lett józsef motorszerelő, ernő föld-
műves, eszter pedig postai alkalmazott.

Kristóf lászló, 1928
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bátyjai felnőve elkerültek otthonról, ő maradt beteg édesapja, édesanyja  
és húga egyetlen támasza, segítője jóban-rosszban.

Kristóf lászlót dolgos, vidám, családszerető, társasági emberként ismer-
ték. Mint falusi, természet közelében élő, életvidám parasztgyerek, nem tar-
totta magát távol a vaskos tréfáktól, esetenként legényes erőfitogtatásoknak is 
részese volt a katolikus legényekkel zajlott vetélkedésekben.

Családi történet szerint egy nagyobb ünnepi mulatozáskor a kocsmába 
érkező csendőrök nyakába ugrott a vendéglő nagy kőkapujának tetejéről. 
szabad lelkületére jellemző, hogy alagi szolgálata idején egy hatgyermekes 
kommunista zsidó ember sokadszori előállításakor azt mondta neki: „Most 
mit csináljak Magával? Mire visszajövök, ne találjam itt”. az ablak nyitva volt, 
az ember eltűnt…

Verőce-szerte ismert volt, hogy a vészkorszakban, 1944-ben, a faluban bujkált, 
és a család oltalmát is élvezte dr. nákó andrás, a magyarországi fül-orr-gégé-
szet kiválósága, az Operaház orvosa, s ugyanezt tette dr. nádor györgy se -
bészorvos, aki Kristóf iskolatársa volt. Minderről Kristófnak tudomása volt, 
hiszen ez idő alatt, ha nem éppen kórházban feküdt, otthon tartózkodott ság-

alag, Csendőrlaktanya az 1930-as években
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vári endre lövése következtében eltört és begipszelt lábával. a front közeled-
tével egy határban lévő búvóhelyre küldte többekkel együtt húgát és a bujkáló 
fiúkat.

az 1958. február 6-án kelt rendőri jelentés beszámol arról, hogy Kristóf 
lászlóról érdeklődtek a tanácselnöktől és a tanácstitkártól. Kálmán istvánné 
tanácselnököt így idézik a rendőri jelentésben: „Duhajkodó, erőszakos termé-
szetű volt”. tényleg ezt állította, vagy ezek a jelentéstevő szavai? Vajon mert 
volna dicsérő jelzőket mondani abban az időben egy letartóztatott csendőrről?3

Kristóf lászló szerette a természetközeli munkát, örült az életnek. nóg-
rádverőcén, a budapesthez közeli nyaralófaluban élénk kulturális élet zajlott.

a nyaralók közösen adtak elő színdarabokat a falusiakkal, s ebben Kristóf 
lászló feltűnően jeleskedett. Móricz Zsigmond rendszeresen látogatta nya-
ranta barátait, átruccanva leányfaluból nógrádverőcére. Kedvelte az előadá-
sokat, felfigyelt a fiatal, törekvő, reményteljes falusi fiatalemberre, biztatta 
Kristóf lászlót, hogy álljon színésznek, mert nagyon tehetséges. lászló termé-
 szetesen nem gondolhatott színi tanulmányokra, kellett otthon a kenyérke-
reső munkáskéz, de ő így is jól érezte magát. a nehéz munka mellett a család, 
számtalan egyesületben való részvétel, báli időszakban egymást érő esemé-
nyek hasznossá, érdekessé és értékessé tették életét. szülei hálájával, rokonai 
és barátai szeretetével övezve boldog ember volt. Különösen rajongtak érte  
a falusi fiatalok, rokon gyerekek, akiket érdekes titkokra, fegyver nélküli va -
dász trükkökre, a környező hatalmas erdőségben való boldogulásra, a Duná-
ban úszni tanított. a rokonok, barátok is állandó kiránduló társként számí-
tottak rá. szinte hihetetlenül mozgalmas társadalmi élet zajlott a gyönyörű 
fekvésű kis faluban. a hagyományok, a rendszeres nyaralóvendégek, a leg-
újabb filmek, divatos ruhák, a híres, ybl Miklós által tervezett egyedülálló 
támfal és függőkertek tövében zajló nyári strandélet, a nyüzsgő hajó- és vas-
útállomás, az elmaradhatatlan hétvégi kirándulások izgalmassá tették az 
emberek életét a viszonylagos szegénység ellenére is. nagyon sok fénykép 
maradt fent a családoknál ebből az időből, mindent megörökítettek, divat 
volt a fényképezkedés. ezt, a fárasztó munkát sokszínű kedvteléssel ötvöző 
életet élte Kristóf lászló a 30-as évek derekáig.

az 1930-as években a Magyar Királyság igyekezett hadseregét felépíteni, 
bár szigorú tiltások működtek a trianoni békediktátumban Magyarországot 

3 Ábtl V-144169.
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sújtó büntetések, korlátozások miatt. a területileg, gazdaságilag, népessé-
gileg szétdarabolt ország ezekben az években bizonyította be életképességét. 
az ország a lehetőségek minél nagyobb kihasználásával megerősítette magát 
mind a művelődés, mind az ipari termelés, mind a hadsereg és számos más 
területen.

Kristóf lászló 1933-tól 1935-ig katonai szolgálatot teljesített.

Otthon ekkor már nagyon kellett volna a férfikéz. Édesapja állapota súlyossá 
vált, mindkét bátyja katonai szolgálatot teljesített. adódott a jó lehetőség, hogy 
leszereljék, ha felvétetik a rendőrség vagy a csendőrség soraiba. 1935. április 
1-jén lépett be a csendőrséghez próbacsendőrként. a megfelelő jelentkezők 
kiválasztására csendőrkerületenként egy-egy tiszti toborzóbizottságot állí-
tottak fel. alapos környezeti tanulmány után következett a szóbeli meghall-
gatás. a jelentkezőket a lakhelyük szerint illetékes őrs ellenőrizte le, és akkor 
javasolták őket, ha minden szempontból (politikai, nemzethűségi, erkölcsi 
tekintetben) megfelelőnek találtattak.

az oktatásban érvényesülő erkölcsi követelmény volt a vallásosság, a haza-
szeretet, a tisztesség, a feddhetetlenség, az engedelmesség és a bajtársiasság,  
a tudásszomj, a takarékosság, a törvénytisztelet, a család (a testület) szeretete. 

Kristóf lászló katonai szolgálata idején (trombitával), 1934 
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Mivel mindezt a kiképzés során igyekeztek a csendőrök tudatába vésni, a le -
génységi állománnyal szemben csupán alapvető, bár nagyon fontos felvételi 
feltételek voltak: magyar állampolgárság, teljes politikai megbízhatóság, 19–40 
év közötti életkor, legalább 163 cm-es testmagasság, jó fizikai kondíció, nőt-
len, gyermektelen, elvált, illetve özvegyi állapot, a magyar nyelv, valamint az 
írás és olvasás ismerete.4

a friss próbacsendőr először a katonai esküt tette le, utána mondta el  
a csendőrség esküjét is. ezután megkapta csendőrigazolványát, leadta civil 
ruháját és 3-3 zubbonyt, nadrágot, inget és 3 rend fehérneműt, valamint  
1 köpenyt, 2 pár csizmát és 2 pár kesztyűt kapott a testülettől. az első 18 
hónap próbaszolgálat volt, ekkor történt az újoncok kiképzése, háromhavi 
katonai kiképzés, majd pedig kéthavi őrsön töltött szolgálat. ezt követően 
került sor a hét hónapos elméleti kiképzésre, amelyet hat hónap szolgálat kö -
vetett az őrsön. a katonai és az el  mé -
leti képzés csendőriskolákban (a kor  szak 
elején vármegyei iskolában, Kristóf 
idején a kerületi tanalosztályban) tör-
tént. a „próba urak” a szükséges kato-
nai ismeretek mellett alapfokon elsa-
játították a büntető tör  vénykönyvet, 
a tereptant, az elsősegélynyújtást, a kri-
minológiát, a csendőrségre vonatkozó 
jogszabályokat, illetve a saját belső 
szabályait. a hat elemit végzett újon-
cok itt tanultak még olyan csendőr-
ségi szolgálathoz szükséges ismereteket 
is, mint nyelvtan, földrajz, történelem, 
szám  tan, rajz és illemtan. a tanosztá-
lyok állománya 50–100 főt tett ki, pa -
rancs  nokuk általában százados volt, 
akinek munkáját még legalább tiszti 
és tu  catnyi altiszti rangú oktató és segédszemélyzet támogatta. a csendőris-
kolák gyorsan mozgósítható karhatalmat jelentettek, hiszen az itteni állo-
mány könnyen elérhető és nagy létszámú volt. a próbaszolgálat utolsó hat 

4 szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (sZut), 1927. 18. oldal.

Kristóf lászló csendőr, 1935
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hónapját már a kijelölt őrsön töltötték, ahol tapasztalt, öreg altisztek fejezték 
be oktatásukat. az első évet követően a jelölteknek vizsgát kellett tenniük,  
a tizennyolcadik hónap elteltével pedig újból értékelték teljesítményüket, 
majd pedig véglegesítették, vagy elbocsátották őket a testülettől.5

Kristóf lászló egy éves próbaszolgálat után az alagi csendőrőrsre kapott 
beosztást. rövidebb ideig Veresegyházán, majd Pesthidegkúton és újra Veres-
egyházán teljesített szolgálatot.

1940 elején a felállítandó pót-
csendőrzászlóaljhoz vezényelték 
kiképzőnek.

ennek feloszlatása után 1940 
nyarán alagra, majd Pöspökhat-
 vanba vezényelték.

1942 januárjában vagy febru-
árjában a központi nyomozópa-
rancsnokság törzsalosztályához 
helyezték át a „jobboldalhoz”, 
jobboldali alcsoporthoz.

1942 júniusában a békéscsa-
bai vasúti őrsre helyezték, ekkor 
ismerkedett meg békéscsabán jö -
vendőbeli feleségével, nagy irén-
 nel. Két hónap után összekülön-
bözött az őrsparancsnokkal. 10 
napra mindkettőjüket becsukták, majd Kristóf lászlót büntetésből visszahe-
lyezték a törzsalosztályhoz. itt újra jobboldali alcsoporthoz osztották be iro-
dai munkára.

ezután jelentkezett hadi szolgálatra, a frontra kérte magát. egy falubéli 
ro  kona a gödöllői csendőrparancsnokságon dolgozott magas beosztásban, 
hoz  zá érkezett be a kérvény. rábeszélte, hogy ne menjen a frontra. Mivel már 
mindkét testvére a fronton harcolt, ne hagyja magára anyját és húgát.

1942 őszén a nyomozó iskolához vezényelték járőröző tanfolyamra, és 
mintegy nyolc hónapi tanfolyam elvégzése után ismét a jobboldali alcsoport-

5 Kaiser ferenc: A magyar királyi csendőrség története a két világháború között. Pécs, 2002. 
78. oldal.

az alagi csendőrörs udvarán 1938-ban,  
balról az első Kristóf lászló
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hoz került, ahonnan időlegesen a baloldali alcsoport keretében két hónapos 
tatabányai szolgálatra vezényelték ki, mert erős fizikumú nyomozóra volt 
szükség. ekkor kapott egy bányászigazolványt saját, eredeti személyi adatai-
val, és fizikai munkát vállalt.

borbély jános szakszervezeti titkár beszervezett besúgó megfigyelése volt 
egyebek mellett a feladata.

Visszarendelve, ismét a jobboldali alcsoportnál szolgált.
1944 első hónapjaiban küldték a baloldali alcsoporthoz. Mivel baloldali 

ügyekben még nem nyomozott, lakászáraknál (lakáson történt figyeléseknél) 
és a letartóztatottakkal kapcsolatban a nyilvántartókban tevékenykedett.

1944. április 2-án elvette feleségül a békéscsabán megismert nagy irént. 
nógrádverőcére, a szülői házba költöztek.

1944. június elején Csillaghegyre irányították, ahol kommunisták elleni 
nyomozások folytak. 

Kristóf lászló munkakönyve munkavállaláshoz a tatabányai bányában, 1943
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1944. június 20-án juhász istván parancsnok Zalába, bázakerettyére be -
épí  tette az olajmunkások közé, mert egy jobboldali személy bejelentést tett, 
hogy az olajmunkások szabotázsakciót akarnak végrehajtani. Kiderült, hogy 
hamis volt a bejelentés. július 26-án tért vissza Csillaghegyre jelentést tenni 
az ügyről.

ezen a napon juhász istvántól újabb uta-
sítást kapott, hogy egy hosszabb ideje meg-
figyelt kommunistát kövessen olyan módon, 
hogy Verőcén alszik a családjánál nyomo-
zótársaival, majd reggel kimennek a vonat-
hoz, ahol megmutatják, kit kell figyelnie  
a vonaton, a többiek autóval előre mennek, 
és a nyugatiban átveszik a követést. 

július 27-én hajnali 3 órakor keltek, az első 
vonat előtt kimentek az állomásra. a nyomo-
zók vártak sugárra, aki a 7 órás vonatra szállt 
fel. Kristóf felszállt utána, a többiek gépkocsi-
val előre mentek a nyugati pályaudvarra. 

a periratokból többé-kevésbé pontosan 
rekonstruálható, mi és hogyan történt azon 
a napon. a következő fejezetben részletesen 
leírjuk. Kora este a budai szépilona kocsi-
szín melletti nagy béla-féle (szép ilonka) 
cukrászdában ságvári endre igazoltatáskor lövöldözni kezdett, a gépkocsive-
zetőt halálosan, Kristóf lászlót súlyosan, Cselényi antal rendőrnyomozót 
könnyebben megsebesítette. Majd menekülni akart, de elállták az útját és az 
utána futó Cselényi antal rendőrnyomozó a megtorpanó és visszaforduló 
ságvárit lelőtte.

Kristóf lászlót, Pétervári jánost és ságvári endrét egy mentőautó szállí-
totta a jános kórházba.

Mire a kórházba értek, ságvári belehalt a sérülésébe.
Kristóf lászló ezután a háború végéig már nem állt szolgálatba. sebesülése 

nem gyógyult, állandó fájdalmai voltak, törött lába hónapokig gipszben volt. 
Még azzal is megvádolták, hogy szimulál. november végén budapestről, az 
alkotás utcai katonai kórházból egy légitámadás alatt lévára szállították, 
ahol két hetet töltött a kórházban, de mivel nyugatra akarták vinni, decem-

Kristóf lászló esküvői fényképe, 1944
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ber 17-én megszökött a kórházvonatról. Haza akart menni, de közeledett  
a front, így esztergomban jelentkezett a kórházban. esztergomból a kórház-
zal együtt Dióspusztára telepítették. 1945 februárjában engedték ki a kórház-
ból. Csapata után utazott nickre, ahová március 10. körül érkezett meg. Álla-
pota ismét rosszabbra fordult, betegeskedett, így április elején nem tudott  
a csapattal továbbmenni. bruck városában maradt kezelésen. az amerikaiak 
és a szovjetek május 8-án elfoglalták a várost. ekkor elindult haza, és május 
22-én vasárnap ért nógrádverőcére, elképzelhetetlen örömöt szerezve az 
édesanyját és őt gyászoló húgának.

Megtudta, hogy 1944. december 21-én egy légitámadás alatt Édes, az 
imádott édesanyja meghalt, felesége, irénke is megsebesült, fél szemére meg-
vakult.

Kristóf lászló üres, romos házat talált. amikor édesanyja meghalt és fele-
ségét anyósa hazavitte magához békéscsabára, a szomszéd házban elhelyezett 
szovjet parancsnokság istállónak kezdte használni a házukat. feltüzeltek min-
 den nyílászárót, teljesen kifosztották a házat. Húga, aki szintén megsebesült 
decemberben egy másik légitámadás alatt, rokonoknál lakott.

Másnap Kristóf lászló a felesége után utazott békéscsabára. békéscsabán 
nem kapott volna letelepedési engedélyt, ezért földművesnek jelentkezett Kö -
röstarcsán, és így megkapta a bejelentő szelvényt. ehhez felhasználta a bá -
nyász munkakönyvét. 

a régi csendőrbajtársak közül valaki megkereste és felajánlotta, hogy lép-
jen be a rendőrséghez, de nem élt a lehetőséggel.

eleinte napszámosként dolgozott, majd 1947-ben haszonbérbe vett 8 hek-
tár földet és ezt követően rizstermelőként dolgozott.

1950-ben abbahagyta a rizstermelést és feleségével békéscsabára költözött. 
alkalmi munkásként dolgozott a MÁV-nál és a szervestrágya gyűjtő Válla-
latnál.

1954-ben ismét haszonbérbe vett 2 hektár földet Köröstarcsán, amin újra 
rizst termelt.

1956-ban a földdel együtt belépett a Hunyadi i. típusú tsZ-be, ahol foly-
tatta a rizstermelést. békéscsabán lakott, ahová nyáridőben hetente ment 
haza Köröstarcsáról, és szabadidejét is ott töltötte.

tévhit, hogy álnéven élt a háború után. eredeti, megsárgult, 1946. február 
6-án kelt Házassági anyakönyvi kivonatában, melyet katonai ügyben bélyeg- 
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és díjmentesen adtak ki részére személyi igazolvány kiállítása végett, a foglal-
kozás rovatában m. kir. csendőr őrmester szerepel.6 

Később a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezetbe is belépett.
gyakran utazott Verőcére, a nem tsz-esített háztáji földek megművelésében 
segített testvéreinek, húgához budapestre is évente többször ellátogatott.

1956-ban békéscsabán segített a rádiókapcsolat kiépítésében a város forra-
dalmi bizottmánya és a budapesti forradalmi szervezetek között.7

a tejipari Vállalattól három alkalommal hoztak Kristóf lászló közremű-
ködésével budapestre élelmiszert, melyet köztereken osztottak szét. békés-
csabán, Köröstarcsán sokak által, felesége rokonsága révén is ismert, megbe-
csült, közösségi érzésű, segítőkész emberként ismerték.

6 Házassági anyakönyvi kivonat. Kiadva katona ügyben, 1946. február 6., békéscsaba. 
személyi igazolvány kiállítása végett. bM renDŐrsÉg.

7 Vánsza Pál békéscsabai kutató közlése korabeli tanú hangfelvételével, a szerző birto-
kában.

Házassági anyakönyvi kivonat, 1946
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a békés Megyei rendőr-főkapitányság Politikai nyomozó Osztálya által 
készített, 1958. február 27-én kelt „környezettanulmány” szerint 1956. decem-
ber 9-én több békéscsabai kommunistával keveredett szóváltásba az erős 
egyéniségű, szókimondó ember. a szovjet páncélosok vonulása kapcsán ezt 
mondta nekik: „Látjátok ti piszkosok, nektek köszönhetjük mi, hogy ezek a pisz-
 kos szemetek már megint itt vannak.”8

1958. január 22-én letartóztatták besúgás nyomán. arra, hogy ki súgta be, 
s juttatta végső soron hóhérkézre, két történet ismeretes.

az egyik történet a következő:

„Kristóf vesztét az újjáalakuló besúgóhálózat okozta. Az ÁVH utódszerve 
számos ügynököt alkalmazott csak azért, hogy utcai beszélgetések során 
»ellenséges elemeket« derítsen fel. Erre használták »Lovas István« nevű 
ügynöküket is, akinek »állandó feladata vidéki útjai alkalmával ellensé-
ges személyek felderítése« volt. »Lovas« jelentése alapján indult Kristóf 
ellen nyomozás.”9 

sógora, felesége bátyja, nagy ferenc valóban a Mezőhegyesi Ménesgazdaság 
igazgatója volt. a besúgó (lovas istván hálózati néven) jelentett, s így jutottak 
Kristóf lászló nyomára.10

a másik, a peranyagban is leírt, később idézendő változat szerint Köröst-
arcsán, Kristóf nagybátyja, Kovács Kálmán tanyáján még 1945-ben egy esti 
beszélgetéskor a kisbéres fiú hallgatózott, amikor Kristóf lászló borozgatás 
közben elmesélte ságvári letartóztatását rokonának. a kisbéres 1952-ben 
karhatalmista, katonai, politikai képzésen ságváriról tanulva visszaemléke-
zett erre az esetre és jelentette. gyurcsik elemér hiába igyekezett leleplező 
bejelentésével, ez nem volt elegendő. ahová befutott a jelentés, ott Kristófot 
halottnak gondolták.

elfogásához közvetlenül a „lovas istván” hálózati nevű kémelhárító be -
súgó 1958 januárjában történt véletlen nyomra jutása vezetett az akkor titkos 
belügyi, titkosszolgálati iratok szerint.

8 Környezettanulmány. bM békés Megyei rendőr-főkapitányság Politikai nyomozó Osz-
tály, 1958. február 27. szecsődi józsef r. ny. hadnagy.

9 ungváry Krisztián: egy emléktábláról… Élet és Irodalom. 2005. 31. szám.
10 Vizsgálati iratok. bM ii./7. alosztály jelentése, 1958. január 14. boros rezső r. ny. szds. 

abtl V-144169. 224. oldal.
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az 1958–1959. évi perben csak a volt kisbéres, gyurcsik elemér szerepel, 
nyilván védték a besúgó személyazonosságát.

Kristóf lászló a letartóztatására érkező rendőrök zavaros és szakszerűtlen 
viselkedéséből azonnal tudta, hogy nagyon nagy a baj. Megpróbált meg-
szökni, majdnem sikerült is, de a Körös-hídnál igazoltatták. Próbált futva 
elmenekülni, de eltévedt a ködben, és mire Köröstarcsára ért, már várták. 
Újra futásnak eredt, mivel nem adta meg magát, lövöldöztek utána, egy golyó 
eltalálta, és eltörte a jobb sípcsontját. Próbált még pár lépést tenni, de már 
értelmetlen lett volna, lefeküdt a földre, elfogták, és előbb békéscsabára, majd 
budapestre szállították.

szigorúan titkos vizsgálati dossziéjában talált utolsó fényképe a börtön-
kórházban készült. 

egy másik érdekes fénykép maradt 
még a dossziéban: havas tájban hason 
fekszik egy ember és egy rendőr áll 
mellette. nem elképzelhetetlen, hogy 
maga Kristóf lászló az. 47 éves volt, 
alkata megegyezett a földön fekvő ala-
kéval, arca, amennyire látszik, hason-
lít. feltételezhető, hogy ez a nyomozás 
folyamán készült helyzet-rekonstruá-
lás. Másképpen miért lenne a dosszié-
ban?

Vizsgálati fogsága idején, 1959 áp -
ri  lisában megműtötték, kivették az 
1944. július 27. óta felkarjában lévő 
kiskaliberű lövedéket, mely a ságvári 
letartóztatása során történt lövöldözés-
 ben fúródott a karjába.11

Kristóf lászlót 1958. január 22-én letartóztatták, huszonkét hónapig tartó 
„eljárások”, megalázó tortúrák után 1959. november 28-án a hajnali órákban 
kötél által kivégezték rákoskeresztúron a Kozma utcai börtönben (a „gyűj -
tőben”).12

11 Orvosi vélemény, 1959. augusztus 25. Dr. tomcsányi róbert belgyógyász orvosszakértő. 48. lap.
12 Halotti anyakönyvi kivonat. Kiadva, 1960. január 20. budapest, X. kerület (Kozma u.).

Kristóf lászló a Mosonyi utcai 
rabkórházban elfogása után,  

1958 januárjában
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testét még aznap reggel a 301-es parcellában ismeretlen helyen elföldelték.
bár a temetői halotti nyilvántartásban szerepel, csak az a biztos, hogy nem 

ott fekszik, ahol a nyilvántartás szerint eltemették.
Húga már a 60-as években kérvényezte, hogy hazavihesse a verőcei teme-

tőbe, ahol mindig is nyugodni szeretett volna. a kérvényt elutasították.13

az ő nevével feliratozott kő alatt pedig biztosan nem nyugszik. nyugodjék 
ismeretlen nyugvóhelyén tisztességben, békében! nevét sokáig őrzi majd az 
emlékezet a magyar rendvédelem hősei között.

nagy imre és társainak újratemetése után lehetőség nyílt arra, hogy kére-
lem alapján elvégezzék a kivégzettek azonosítását. a parcellában Kristóf lász-

13 levélmásolat.

Kristóf lászló elfogása, 1958
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 ló holttestét évek során testvére kérésére többször keresték. nem találták. Csak 
annyit tudni még, a Kozma utcai börtönben évekkel később talált nyilvántar-
tás alapján, hogy a bokáján egy fémlapocska lehet ezzel a számmal: 27.

nemcsak családja, e könyv létrehozásában oroszlánrészt vállaló unoka-
húga, faragó eszter ápolja emlékét, hanem a szélesebb közösség is.

a Vitézi rend 2005-ben posztumusz tagjai sorába fogadta és kitüntette.  
V. Zeidler sándor székkapitány, neves heraldika szakértő, a szemere bertalan 
Magyar rendvédelem-történeti tudományos társaság tagja gyermekkorából 
ismerte Kristóf lászlót, s korán értesült a vele történtekről. jogerős bírósági 
felmentése után javasolta Kristóf lászló posztumusz vitézzé avatását. a Vitézi 
rend számára sosem volt kétséges, hogy Kristóf lászló csendőr törzsőrmes-
ter kötelességét teljesítette 1944-ben, halála a hűség és kötelességteljesítés pél-
dájának beteljesedése volt. Méltó, igazságos és helytálló a kötelességét hon-
védő harcban parancsra bűntelenül teljesítő katona életáldozatát hősinek, és 
magát a harcost hősnek tekinteni és tisztelni, tekintet nélkül az országos  
és nemzetközi döntések politikai megítélésére. Kristóf lászló, a hivatását soha 
meg nem tagadó, gyilkosait nem igazoló rendvédő ilyen katona volt, halála 
hősi halál.

Oklevél Kristóf lászló vitézzé avatásáról, 2005
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2. fEJEZET,

amelyben többet tudunk meg arról, mi történt 1944. július 27-e végzetes nap-
ján Kristóf lászló és bajtársai által ságvári endre letartóztatására megtett in -
tézkedések előtt, alatt és után. Megismerjük a Csendőrség Központi nyomo-
 zó Parancsnokságának heti összesítő jelentését, amely 1944. július 31-én 
tá  jékoztat egyebek mellett a ságvári és társa ellen foganatosított intézkedésről.

i.

1944. július 27-e valóban végzetes dátum volt dr. ságvári endre, Pétervári 
jános rendőr őrmester gépkocsivezető, Palotás ferenc csendőrnyomozó 
törzsőrmester és Kristóf lászló csendőrnyomozó őrmester számára.

Meghatározta ez a nap Cselényi antal államrendőrségi detektív életének 
további évtizedeit is. 

Kristóf lászló, a Magyar Királyi Csendőrség Központi nyomozó Parancsnok-
ság törzsalosztályához beosztott csendőrnyomozó őrmester a csendőrökből 
és rendőrökből álló csillaghegyi nyomozó csoport tagja volt.

a német birodalmi megszállás után a politikai rendészeti szervek nagyobb 
erővel törekedtek az államellenes szervezkedések, különösen Magyarország 
háborús részvételét terrorcselekményekkel is akadályozni kívánó kommu-

Cselényi antal nyomozó igazolványa
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nista mozgalom felszámolására. Kivált a csekély létszámú békepárt legfőbb 
ve  zetői, Kádár jános (akit eredeti, Csermanek nevén ismertek), gács lászló, 

ság  vári endre kézre kerítése volt 
céljuk. e törekvés jegyében műkö-
dött a csillag  hegyi nyomozócsoport 
is, amely    nek csendőri magva az 
a/ii, azaz a baloldali alcsoport volt. 
jú  li  us 26-án este ju  hász istván 
csend  őr al  hadnagy, az ún. altiszti 
pa  rancs  nok érdeklődött be  osz  tott -
jánál, mennyi  re ismerős nóg  rád-
verő  cén.

Kristóf azt válaszolta: „Ott szü-
lettem, ott is lakom feleségemmel, 
anyámmal és húgommal egy ház-
ban. Az őslakosokat mind ismerem.” 
juhász el  mondta, hogy Pa  lotás fe -
renc csendőrnyomozó törzs  őr  mes -
ter 26-án figyelt egy férfit, aki nóg -
rád  ve  rőcére váltott jegyet a nyu    gati 
pályaudvaron. a férfi nyilván kom   -

mu  nistagyanús volt, besúgói je  len  tés alapján jutottak nyomára. Kristóf a pa -
rancs szerint még aznap este szolgálati gépkocsin nógrádverőcére utazott 
Palotás fe  renccel és Pétervári jános gépkocsivezetővel. az utasítás úgy szólt, 
hogy Palotás még Verőcén megmutatja másnap reggel a követett személyt, 
amint Kristóf sokkal később megtudta: sugár györgy kommunistát. feladata 
volt már este tudakolózni sugárról, majd reggel felszállni vele együtt a vonatra, 
míg Palotás gépkocsival megy Pestre, ahol egy rendőrnyomozóval, amint 
kiderült, Cselényi antal politikai detektívvel, rendőr  felügyelővel várják a 
nyugati pályaudvarra ér  kező vonatot. feladata maradt sugár követése Pesten 
is, majd annak a személynek a követése, akivel sugár ta  lálkozik. a parancs 
szerint letartóztatás nem történhet, a cél a figyelés, a kapcso  latok feltárása.

Késő este, 9 és 10 óra között érkeztek nógrádverőcére. Kristóf felesége 
békéscsabán volt látogatóban szüleinél. Édesanyja és húga rántottát készített 
nekik, nagybátya, Hártó andrás borral kínálta őket. Kora reggel még meglá-
togatta őket bátyja, Kristóf ernő is. 

Kristóf lászló kitüntetésekkel, 1942
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Másnap meleg nyári napra virradtak, hajnalban 16, napközben közel 29 fok 
volt a hőmérséklet, verőfényes, napos nyári idő volt.14 Már reggel 4 órakor 
kimentek az állomásra azért is, mert előző este, késő lévén nem sikerült ada-
tokhoz jutni a megfigyelt személyről. Kristóf otthon, a szülői házban hagyta 
pisztolyát, lehúzta nadrágszíjáról a tás-
 kával együtt. ennek az volt az előzmé-
nye, hogy Pétervárinál és Palotásnál 
sem volt fegyver, amint tőlük értesült 
erről. s mi több: a kézbilincset pótló 
kötözőszíjat is kitette zsebéből abban 
a meggyőződésben, hogy kizárólag 
figyelés és követés a feladatuk, amint 
az utasítás is így szólt. feltételezhetjük, 
hogy az eszközök magánál tartása 
kánikulai időben nehezebben elvisel-
hető, zártabb öltözetet kívánt volna, 
jelentős kényelmetlenséget okozva. reg-
 gel 7–8 óra között Kristóf és Palotás 
felszállt a Pest felé közlekedő gyorsí-
tott vonatra, és Palotás ott fedezte fel 
az előző napon általa követett sze-
mélyt, akit megmutatott bajtársának, 
majd leszállt. a nyugati pályaudvaron 
várták a vonatot. Ott volt Cselényi 
antal államrendőrségi detektív, Palo-
tás ferenc csendőrnyomozó és Péter-
vári jános rendőrségi gépkocsivezető. az Oktogonig követték sugárt, ahol 
légiriadó miatt átmenetileg szem elől vesztették. innen a Keleti pályaudvar 
környékére mentek, ahonnan Kristóf villamossal követte sugárt a Múzeum 
körút–rákóczi út sarkáig, míg társai személygépkocsival követték. itt a Mú -
zeum körúton a Kálvin tér felé gyalog haladva sugár után elvesztette gépko-
csizó társait, ők is szem elől tévesztették Kristófot és sugárt. tovább követte 
sugárt, aki a nemzeti Múzeum háta mögött találkozott egy kék kabátos fér-
fival, és nem sokkal később egy szürke ruhással. történt mindez déli 12 óra 

14 Országos Meteorológiai szolgálat. Met.hu Éghajlati adatbank.

juhász istván alhadnagy  
(itt őrmester)
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tájban. előbb a szürke ruhás távozott el, majd sugár a másik (rikító kék kabá-
tos) emberrel a Duna felé indult, ahol az erzsébet hídon át a Döbrentei térig 
mentek, s itt elváltak. a kék kabátos ember nem volt más, mint dr. ságvári 
endre, az illegális kommunista párt egyik legfelsőbb vezetője. ságvári a Déli 
pályaudvarnál átszállt egy másik villamosra, a széna térnél lévő batthyány 
utca 50. szám alatti lakására ment. Kristóf látva ezt a helyzetet, egyedül ma -

radván felhívta a csillaghegyi csoportot a ságvári lakásával szemközti tele-
fonfülkéből, és tájékoztatta őket, valószínűleg juhász istvánt, az addigi ered-
ményről. Csillaghegyről kaptak parancsot Kristóf társai, hogy hova menjenek, 
hol várja őket Kristóf. a megérkező Palotásék szemrehányást tettek bajtár-
suknak, amiért elárulta, hogy szem elől vesztették őt. ságvári időközben 
ugyanebből a telefonfülkéből telefonált, miután pedig a követő társaság így 
újra együtt volt, ságvári után mentek, aki a kora délutáni órákban villamos-
sal a kőbányai liget térig ment. itt találkozott szabados lajos nevű kommu-
nista elvtársával, akivel a Hűvösvölgybe villamosoztak. a széll Kálmán téri 
átszállásnál Kristóf majdnem lemaradt, és éppen szabados segítette fel a hát-
 só kocsira. Pár szót váltottak a nagy melegről. a budagyöngyénél szálltak le. 

nagy béla-féle cukrászda 1930 körül
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ekkor Kristóf szólt az őket Cselényivel és Pétervárival gépkocsin követő Pa -
lotásnak, hogy „rászaladtam” a célszemélyre, így én lemaradok hátrább.  
a követettek bementek a lotz Károly utca 24. számú házba a partizánharc 
előkészítéséhez szükséges fegyverek beszerzése végett. itt ugyanis a német 
hadsereg fegyverraktárt hozott létre. a ház németellenes beállítottságú ház-
felügyelője, bizonyos Kacsó istván, aki segített volna a helyzet megismerés-
ében, balszerencséjükre akkor éppen távol volt. a terv meghiúsult, legalábbis 
időlegesen. a kudarc után ságvári és társa bizonyos kerülővel a budakeszi 
úton kötött ki és betért a nagy béla-féle cukrászdába.

a nyílt teraszon hátul, az utolsó előtti asztalnál ültek le egymással szem-
ben úgy, hogy ságvári szemben ült a bejáratnak. a békepárt, azaz a Kommu-
nista Párt feladatairól, illegális lakások szerzéséről beszélgettek. ekkor köve-
tőik még nem tudták, kiket figyelnek valójában. Cselényi antal, a figyelő 
felderítő járőr vezetője kis idő múltán felismerte a jellegzetes külsejű és arcú 
ságvári endrét, társában pedig Kádár jánost vélte felfedezni. juhász antal 
csendőrnyomozó, a baloldali csoportot vezető juhász istván csendőrnyo-
mozó alhadnagy öccse és (egyik) helyettese 1959. szeptember 8-án megtar-
tott zárt tárgyaláson tett tanúvallomásában ezt mondta:

„A cukrászdától Cselényi telefonált a bátyámnak, hogy abban a személy -
ben, aki Sugárral a nap folyamán találkozott, Ságvári Endrét, míg tár-
sában Csermanek Jánost ismerte fel és jelentette, hogy az egyik cukrász-
dába mentek. E telefonálás során további parancsot kért. Bátyám örült, 
hogy két régóta keresett ember megkerült, ezért őrizetbe vételükre paran-
csot adott. Később kiderült, hogy az a személy, akit Cselényi Csermanek 
Jánosnak vélt, Szabados Lajos volt. Ekkor parancsot kaptak telefonon 
ke  resztül bátyámtól Ságvári Endre és társa őrizetbe vételére. […] Cselé-
nyi, Kristóf, Palotás és Pétervári azt a parancsot kapták bátyámtól, hogy 
azonnal fogják el Ságvárit és társát.”15 

ennek nem mond ellent az a tény, hogy Palotás szerint Cselényi – aki ságvárit 
korábban a főkapitányságon már kihallgatta – tömpe andrásról szólt neki, 
amikor a batthyány utcában meglátta a házból kijövő ságvárit. a Palotás 

15 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. tárgyalási jegyzőkönyv, 1959. szeptember 8.
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ügyében hozott 1959. évi ítélet szerint ugyanis ságvári mozgalmi fedőneve 
tömpe andor volt. ez utóbbi tény eldöntötte a helyzetet. Kristóf, aki a közeli 
téren élelmiszert vásárolt, evés közben odament Palotásékhoz, amikor éppen 
megérkezett Cselényi. Közölte, hogy beszélt juhász istvánnal, aki a két ember 
őrizetbe vételét megparancsolta. Kristóf ellenvetéssel élt, hivatkozott juhász 
előző esti parancsára, amely szerint „senkit sem szabad lefogni, csak figyelni”. 
a figyelés által ugyanis újabb személyek kézre kerülése volt várható. Cselényi 
ekkor közölte, hogy a „kék kabátos” (ságvári) körözött egyén. ekkor Cselé-
nyit kivéve még mindig nem tudták, hogy kik az őrizetbe veendők. Kristófot 
aggasztotta, hogy hármójuknál nincs fegyver, és egyáltalán bilincs sincs. 
rábírta Cselényit, hogy beszélje le juhász istvánt az őrizetbe vételről. Miköz-
ben Kristóf és Pétervári a közeli vendéglőben „ittak valamit”, Cselényi – a be -
szélgetésbe bevonva Palotást – újra telefonált. ezután közölte bajtársaival, 
hogy juhász nem áll el szándékától. ekkor Kristóf szóvá tette a fegyverek és 
kötözőszíjak hiányát. Cselényi azt válaszolta: neki két pisztolya van, s egy 
liliput (6,35 öbméretű, kis űrméretű) pisztolyt átadott Palotásnak, illetve egy 
más adat szerint (Cselényi fiának apja elbeszélésére való emlékezete szerint)16 
Kristófnak. az események későbbi menete, Palotás tevékeny szerepére és 
fegyverhasználatára vonatkozó vallomások és Kristóf ténykedésének rekonst-
ruálása alapján azt tartjuk valószínűnek, hogy a rangban és tapasztalatban 
Kristófot megelőző Palotás kapta a fegyvert Cselényitől, aki magánál tartotta 
a levente-töltényekkel működő Walther PP 22 pisztolyát. e pisztolyba illő 
long-rifle 6 mm-es ólomlövedéket találtak a boncolás során ságvári test-
ében. ságvári pisztolya 9 mm-es volt a fegyvereket az intézkedés után össze-
szedő Palotás szerint, aki „két vagy három pisztolyt” talált. Palotás állítását 
igazolja az a tény, hogy Cselényiből ilyen lövedéket távolítottak el nem sokkal 
sebesülése után. Kristóf indítványát elfogadva úgy döntöttek, hogy Cselényi 
és Pétervári a kék kabátost, azaz ságvárit veszi őrizetbe, míg az erősebb test-
alkatú szabadost Palotás és Kristóf kötözik meg. ságvárit tévesen, gyengébb 
fizikumú embernek ítélték meg, pedig rendszeresen sportolt, főiskolai kard-
bajnokságot is nyert.

ezen a ponton álljunk meg egy pillanatra! a koholt perben, 1959-ben ért-
hető módon elsikkadt, hogy tudták-e a vádlottak, s mely időponttól tudták, 

16 szathmáry istván, 2013. november 16. http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/
bulvar/a-golyo-ma-is-megvan-amivel-apamat-meglottek-525443 
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hogy ságvári endrével szemben járnak el? a büntetőjogi felelősség szem-
pontjából valójában teljesen közömbös az eljárás alá vont személye, de az 
1958. évi kirakatper elsőrendű célja mégis az volt, hogy a kommunista párt 
egyik legelső embere ellen folyt eljárás miatt a legsúlyosabb ítélet szülessék, 
tekintet nélkül az alapvető jogelvekre, figyelmen kívül hagyva a történések 
valódi mikéntjét is. 

amikor még a behatolás előtt Cse-
lényi közölte társaival, hogy a kék ka  bá-
 tos körözött egyén, feltehetjük, hogy 
ságvári személyére is tett utalást. Va  ló-
 színűtlen, hogy a fontos tényt ma  gá -
ban tartotta volna. tudható Palotástól 
és juhász antaltól, hogy Cselényi ak -
kor, amikor juhász istvántól, a nyo-
mozó alcsoport vezetőjétől utasítást 
kért a letartóztatás végrehajtására, azt 
közölte felettesével, hogy ságvári end-
 re és Csermanek (Kádár) jános ül a 
cukrász dában. Megjegyezzük: szabados 
lajos, a Kristóf lászló és társai ellen 
folyt perben elmondta, hogy csil  lag -
hegyi kihallgatása során juhász istván 
megjegyzéseiből arra következtetett: 
nevezett abban a feltételezésben rendelte el a letartóztatást, hogy ságvári 
Kádár jánossal találkozott, a párt első emberét sikerül elfogni.17 

a Cselényi vezetésével végrehajtott őrizetbe vételi kísérlet előtt megálla-
podtak arról is, hogy bilincsek és kötözőszíjak híján ságvári megkötözésére 
Cselényi nadrágszíját, míg szabados kötözésére Kristóf nadrágszíját hasz-
nálják. Mintegy este negyed nyolc és fél nyolc között volt az idő. elöl haladt  
a cukrászdába való behatoláskor Cselényi, utána Pétervári vagy Palotás és a 
sort Kristóf zárta be. Cselényi és Palotás, kezükben pisztollyal, először léptek 

17 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. Vizsgálati 
iratok. b. 020/1959. iii. D. 184. szabados lajos a Kristóf-perben a tárgyaláson elmondott 
vallomásában is hitelesnek látszó közlést tett arról, hogy őt Kádár jánossal tévesztették 
össze, amint juhász istván viselkedéséből megtudta. ez a közlés azért is lehet hiteles, 
mert kihallgatása közvetlenül a letartóztatás utáni órákban történt. 

Dr. ságvári endre
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az asztalhoz, megadásra, kézfeltartásra szólítva fel a két férfit. az intézkedést 
a szolgálati előírások szerint ilyen súlyú ügyben „a törvény nevében” formu-
lával kell kezdeni. Miután mindkét férfi megadást jelzett, az asztalon áthajoló 
Cselényi antal tapogató mozdulatokkal fél kézzel megmotozta ságvári end-

rét. Kristóf és Palotás elkezdték szabados kezeinek kötözését a Kristófról 
levett nadrágszíjjal, s feladatát félreértve Pétervári is mellettük szorgoskodott. 
Cselényi a motozás befejezése után külső zsebébe tette az addig kezében tar-
tott pisztolyát. eközben szót váltottak. ságvári sárga lajos orvosként, ekkor 
használt illegális nevén mutatkozhatott be, kopott orvosi táskájához nyúlt, 
látszólag igazolvány elővétele végett. ekkor mondta Cselényi emelt hangon: 

„Kár a gőzért, Endre”. ezzel mintegy mérsékelni akarta ságvárit. ekkor azon-
ban ságvári kirántotta a táskából – Kristóf szerint belső zsebéből – csőre 
töltött pisztolyát, majd néhány futólépést tett. Cselényi a menekülő elé állva 
kézzel igyekezett visszatartani, dulakodni kezdtek, ságvári ekkor azonnal 
lőni kezdett. a Cselényi mellé rendelt Pétervári tehetetlenségét látva Kristóf 
sietett Cselényi segítségére úgy, hogy Kristóf ságvári bal felső karját fogta, 
miközben Cselényi a jobb kezét. egy-két másodperc múlva ott volt Pétervári, 
aki bal csuklójánál fogva földre kényszerítette ságvárit. ugyanezen fogások-
kal felemelték ságvárit, aki még hajlott állapotában jobb combon lőtte Kris-
tóf lászlót. ekkor Kristóf elkapta a pisztolyt ságvári kezével együtt, s a föld 

Kádár jános letartóztatott illegális kommunista, 1933
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felé nyomta, miközben Cselényi a jobb felső karját fogta. ezután ságvári négy 
lövése a betonba ment. nyomban ekkor Kristóf egy mozdulatára érezte, hogy 
a combcsontja eltört, erős fájdalmat érezve földre esett a lábak közé. Kiszaba-
dult ságvári keze, s így Pétervári jánost hasba lőtte, majd ezután Cselényit 
a jobb kulcscsont alatt meglőtte. ezt követően a pisztolyt eldobva (vagy egyes 
feltételezések szerint kézben tartva)18 a kijárat felé futott. 1959. március 16-ára 
dátumozott írásbeli vallomásában írja Kristóf: 

„A kórházban elmondta Cselényi, hogy az utcán még valaki akadályozta 
Ságvárit és hajlott állapotban, felé fordulva volt mikor rá lőtt és a melle 
közepe táján találta és rögtön összeesett. Majd 1-2 nap múlva telefon-
hoz hívták, s mikor visszajött mondta, hogy a boncoló orvos érdeklődött, 
hogy milyen pisztollyal történt a lövés, mert feltűnt a nagy átütő erő.” 

a történtek felidézésében elsősorban Kristóf vallomásaira, különösen az előb-
bire, valamint 1959. április 16-i kézzel írott önvallomására és 1958. február 
12-én a gyorskocsi utcai vizsgálati osztályon tett, általa készített helyszínraj-
zot is tartalmazó vallomására és a Katonai főügyészségen 1959. augusztus 
5-én dr. Vig istván őrgy. katonai ügyész előtt tett vallomására támaszkod-
tunk, továbbá ságvári társa, szabados lajos mint szemtanú vallomásaira.

Maradjunk szabados lajos, a másik letartóztatott vallomásánál, amelynek 
bírósági változatát részletesen ismertetjük a későbbiekben. Ő 1958. február 
28-án a bM gyorskocsi utcai 31. számú kihallgató helyiségében úgy számol 
be az eseményekről, hogy Palotás ferenc csendőrnyomozó és Kristóf lászló 
csendőrnyomozó ságvári mellé állt. távolabb állt egy nagytestű, kövéres, 
magas férfi (nyilván Pétervári). a csendőrnyomozók közölték, hogy „letar-
tóztatnak bennünket, maradjunk nyugodtan.” Palotás elkezdte szabadost 
kötözni. a kiszolgálónő odalépett asztalukhoz, mert látta a kialakult helyze-
tet […] és fizetésre szólította fel őket. 

„Ekkor Ságvári elvtárs a kabátja belső zsebébe nyúlt, mintha fizetni 
akar  na és a pénzért nyúlt, ugyanebben a pillanatban pisztolyt rántott 

18 Kahler frigyes tanulmánya. a jogállam válaszol. Kristóf lászló és társai pere. in: Kahler 
frigyes: Jogállam és diktatúra. ii. tanulmányok a koncepciós perek világáról. 199–232. 
oldal.
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elő, és belelőtt a vele szemben álló nyomozóra, majd menekülni próbált,  
a csendőrök azonban akadályozták, dulakodás támadt és lövöldözés.” 

Palotás ferenc csendőrnyomozó otthagyta szabadost. amikor ságvári a cuk-
rászda kapujához ért, ott egy katona feltűzött szuronnyal, puskával akadá-
lyozta menekülésében, majd ugyancsak egy beszkárt-egyenruhát viselő férfi 
is akadályozta a menekülésében, elbuktatta. ságvári bukdácsolni kezdett,  
a csendőrnyomozók ságvári után szaladtak, Palotás csendőrnyomozó is és 
útközben és a kapuban is lőttek rá. „ságvári elvtárs a lövésektől találva hasra 
vágódott, majd a mentők elvitték, mivel igen életveszélyes állapotba került, 
majd később sérüléseibe bele is halt.”19 

Palotás előtt elhaladva, az nyitott tenyérrel, amiben benne volt a pisztoly, 
tarkón ütötte ságvárit. a kijárat előtt egy katona és egy beszkárt-egyenruhás 
állt ságvári útjában, a detektívek „fogják meg, tolvaj”-t kiáltottak. ságvári  
a katona előtt megfordult és a közben odaérő Cselényivel eltűntek az utcán. 
ságvári az elgáncsolás, bukdácsolás folytán hajlott állapotban, Cselényi felé 
fordulva kapta Cselényitől a lövést a cukrászda kapujának közelében. a buda-
keszi út és a fasor kereszteződése irányában menekült, az út lejtett, tehát  
a kapuban álló Cselényi magasabban állt, mint a lefelé igyekvő, megpördülő 
ságvári, aki még néhány métert futott, majd összeesett. ekkor már mintegy 
10 méterre volt a cukrászda kapujától a budakeszi út 1. szám irányában.

Hallgassuk meg az egyik szemtanút a budakeszi út 1. szám alóli házból!20 

„1944. július 27.-én délután én itthon tartózkodtam a lakásban, amikor 
lövéseket hallottam. A lövések hallatára azonnal az utcára szaladtam. 
Az utcán láttam, hogy egy sötétruhás férfi szalad be a szomszédba, II. 
Budakeszi u. 5. sz. alatti Nagy cukrászda kapuján, a következő pillanat -
ban újra lövést hallottam, s ezután egy férfi szaladt ki kék ingben, vászon-
nadrágban a kapun és lefelé a Budakeszi u. 1. sz irányába szaladt. Így 
szaladt és még a cukrászda telke előtt a villanyoszlopnál elesett. Ez  
a férfi Ságvári Endre elvtárs volt. Ságvári Endre elvtárs után egy férfi 

19 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. Vizsgálati 
iratok. b. 020/1959. iii. D. 184. oldal.

20 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. Vizsgálati 
iratok. b. 020/1959. iii. D. 186. oldal. a 46 éves bagdi Péter vallomása. Hasonlóan val-
lott az akkor 11 éves bagdi Mihály.
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futott, nem az a férfi, aki előbb befelé szaladt, hanem egy másik. Azt  
a férfit, akit befelé láttam szaladni, azt sebesülten később elszállították. 
Én odamentem Ságvári elvtárshoz és a hátára fordítottam. Több ember 
is odasereglett. Vizet akartunk neki adni. Az a férfi, aki Ságvári elvtárs 
után szaladt, az elzavart bennünket. Megkérdezte ezután a földön fekvő 
Ságvári elvtársat, hogy hívják. Ságvári elvtárs azt felelte, hogy »harminc-
két nevem van, találjátok ki«. Amikor pedig betették a mentőkocsiba, 
kiabált egyet, hogy »éljen a magyar szabadság«.”

ii.

az 1944. július 27-i „budakeszi úti csata” történetét fürkészve, nem mellőz-
hetjük juhász istván csendőr alhadnagy, a baloldali alcsoport parancsnoka 
öccse, az ugyanott szolgált, igen jól tájékozott juhász antal vallomásának fel-
idézését. azért is hitelesebbnek látszik ez a többihez képest, mert 1946. feb-
ruár elején, a politikai rendőrségen, az államvédelmi osztályon hangzott el az 
andrássy út 60. sok szenvedést látott falai között, nem sokkal tehát az 1944-
es esemény után. Kétségtelen azonban, hogy juhász antal nem volt szemtanú. 
ismereteit Cselényitől, az akció parancsnokától és Palotástól, illetve Kristóftól 
kaphatta.

ezt mondta juhász antal, számos későbbi 
vallomásánál hitelesebben.

„Dr. Ságvári Endre halálának körülmé -
nyeit az alábbiak szerint tudom re -
konst  ruálni:

Cselényi Antal detektív, Palotás Fe -
renc és Kristóf László nyomozók reggel 
kimentek Sugár György figyelésére. Azt 
hiszem, már reggel … gépkocsival 
mentek, vagy a gépkocsit napközben 
kérték be. Emlékezetem szerint Sugár 
találkozott valakivel, és amikor elvál-
tak egymástól, azután már nem Sugárt, 
hanem azt követték, akivel találkozója juhász antal, 1955
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volt. Ez az ember a Liget-téren, vagy a Kőbányai úton találkozott Szaba-
dossal (a nevét csak elfogása után tudtuk meg). Azt hiszem, a találkozó 
után mind ketten Pest felé jövő villamosra szálltak. (Ezt azért gondolom, 
hogy így lehetett, mert ha a találkozó megtörténte után más-más irányba 
mentek volna, akkor a nyomozók is megoszolva mind a kettőt követték 
volna.) Az a tény, hogy amikor Dr. Ságvári és Szabados a cukrászdába 
bementek, ott volt Cselényi, Palotás, Kristóf és a gépkocsivezető is. Ekkor 
telefonáltak nekünk Csillaghegyre, hogy dr. Ságvárin és valószínűleg 
Csermanekon vannak. (Szabadosba Csermaneket vélték felfedezni.) Pa -
rancsot kértek, hogy mit csináljanak? Lefogják-e őket, vagy továbbköves-
sék. A bátyám azt mondta nekik, hogy ha azok, akiket jelentettek (dr. Ság-
 vári és Csermanek) akkor fogják el őket és hozzák ki. Ezután – Palotás és 
társai elmondása szerint – megbeszélték, hogy igazoltatni fogják őket. 
Abban állapodtak meg, hogy Cselényi és Kristóf dr. Ságvárit, Palotás és 
a gépkocsivezető (Pétervári János r. őrmester) pedig Szabadost fogja iga-
zoltatni. Ugyanis Szabados erősebb kinézésű volt, így azt tartották veszé-
lyesnek. Amikor az asztalhoz léptek, Szabados felállt és nézett – őt fogta 
Palotás –, míg dr. Ságvári az aktatáskájáért nyúlt (abban volt a piszto-
lya) ezt Cselényi és Kristóf meg akarták akadályozni. Dulakodás kezdő-
dött és úgy látszik, dr. Ságvári volt az ügyesebb, mert a pisztolyát meg 
tudta szerezni, amivel mindjárt lőtt is. Erre Cselényi is lőtt. Kristófnál 
azt hiszem, nem volt pisztoly (ezt onnan gondolom, hogy ő nem szokott 
hordani és emlékezetem szerint azt mondta, hogy ekkor sem volt nála). 
Ha azonban Kristófnál pisztoly volt, akkor biztosan ő is lőtt vele. Palotás 
a Szabadosra ekkor már egyedül vigyázott, mert Pétervári a dulakodás-
ban Cselényinek ment segíteni. Palotásnál volt pisztoly, de ő azt mon-
dotta, hogy nem lőtt. Így az a legvalószínűbb, hogy Ságvári dr.-t Cselényi 
lőtte agyon, mégpedig az udvaron kapta a halálos lövést, mert Ságvári dr. 
a lövöldözés közben kifelé ment a cukrászda helyiségéből. Emlékezetem 
szerint a csendőrség részéről történt kivizsgálás során sem tudták ponto-
san tisztázni még azt sem, hogy Kristóf Cselényitől, vagy dr. Ságvári 
Endrétől kapta-e a két lövést. És tudomásom szerint az orvosi vizsgálat 
is egyféle lövési sebhelyeket tudott kimutatni, vagyis azt, hogy minden 
lövés azonos méretű lövedéktől eredt.

Nem tudok pontosan visszaemlékezni, hogy dr. Ságvári Endrénét ho -
gyan találták meg, de tény az, hogy őt még akkor este, vagy éjjel behozták, 
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amikor Ságvári dr.-t agyonlőtték. Emlékezetem szerint dr. Ságvári jegy-
zetei között találták meg a lakáscímet, vagy előzetes figyelés alapján tud-
ták már Cselényiék a lakást. De úgy tudom, hogy dr. Sárga Lajos orvos, 
kinek a papírjaival dr. Ságvári élt, szintén mondott valamit a nyomozók-
nak. Hogy ebben az ügyben teljesen tiszta képet kapjunk, meg kellene 
próbálni Kristóf László nyomozó őrm.-t felhajtani. Ő november elején 
még mankóval járt, és akkor berendelték a Gömbös Gyula úti kórházba, 
hogy gipszét kicserélik a lábán. Ugyanakkor közölték vele, hogy kiviszik 
Németországba. Ő ez ellen tiltakozott, és azt mondta, hogy mindent el -
követ annak érdekében, hogy itthon maradhasson. Lehet, hogy ez sikerült 
is neki. Ebben az esetben vagy Nógrádverőcén van feleségével együtt  
a szüleinél, vagy pedig Békéscsabán van, ahol a felesége szülei laknak.”21

iii.

a sebesülteket az Új szent jános Kórházba szállították, ságvári a mentőkocsi-
ban meghalt. Holttestét a bonctani intézetbe szállították. az augusztus 4-én 
kelt, többször idézett, az 1959. évi perben mellőzött boncolási jegyzőkönyv 
vélemény részében Dr. tamáska lóránd rendőrboncnok azt rögzítette, hogy:

„Dr. Ságvári (Spitzer) Ernő halálának oka heveny belső elvérzés volt, ami 
tüdőlövés folytán jött létre.” „A bemeneti nyílás minősége és a lőcsatorna 
lefutása alapján az a valószínű, hogy a lövés Dr. Ságvárit szemtől szembe 
érte, mikoris nevezett vagy előredőlt testhelyzetben volt, vagy pedig  
a lövést leadó személy sokkal magasabb helyen, pl. lépcső tetején állt.”22

21 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. Vizsgálati Dosszié.

22 gépírásos hatósági másolat a boncolási jegyzőkönyvről. in: Hadtörténelmi levéltár. 
Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti Katonai bíróság. 
b.i.065/1959. Vizsgálati Dosszié. semmelweis egyetem igazságügyi Orvostani és bizto-
sítástani intézet archívuma. 1944. évi főkönyv 2037. felvételi szám, felvétel 1944. július 
27. a (:gyilk:) bejegyzés jelenthet gyilkosságot. erre a minősítésre azonban kizárólag  
a hatóságnak volt joga. Valószínűtlen, hogy saját eljárását így minősítette volna, miköz-
ben szabatosan leírják, hogy „rendőri fegyverhasználat folytán agyonlőtték, mellövött”. 
az elvérzés, tüdőlövés bejegyzés kék golyóstollal, más írással történt. eredeti boncolási 
jegyzőkönyv nem lelhető fel.
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a bonctani intézet 1944. évi főkönyvi bejegyzés szerint:

„A kór neme, a halál rövid vázlata: elvérzés, tüdőlövés; Halál oka (:gyilk.:) 
A halál neme: folyó hó 27-én délután 7 óra 30 perckor a Budakeszi út 5. 
sz. alatt rendőri fegyverhasználat folytán agyonlőtték, mellövött.”23

23 semmelweis egyetem igazságügyi Orvostani és biztosítástani intézet archívuma. 1944. 
évi főkönyv 2054. felvételi szám. Pétervári jános. felvétel, 1944. július 31. a kór neme, 
a halál rövid vázlata: haslövés, hashártyalob, baleset, halál oka: többszörös belsérülés,  
a halál neme: has lövött.

ságvári (spitzer) endre boncolási felvételi lap, 1944. július 20.
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a bonctani intézet iratának következetlensége a baleset és gyilkosság szavak 
egyébiránt valódi megértési zavart nem okozó nem pontos használata – amely 
valószínűleg a halottakat átadó hivatalos személy bemondásán, illetve annak 
félreértésén alapult – nem az egyetlen kérdőjele a bonctani intézet főkönyvé-
nek. ságvári főkönyvi lapján „A halott felszállítási helye” rovatban ez szerepel: 

„XII. ker. Budakeszi út 21. sz.”. ez a bejegyzés a mentő által való felvételt, vagy a 
halottszállítók által való felvételt jelzi? Miért kellett a budakeszi út 5. szám alól 
a 21-be vinni a sérültet? eddig úgy tudtuk, hogy Kristófot és ságvárit ugyanaz 
a mentőgépkocsi szállította a szent jános Kórházba. Mégsem így történt?

Hiszek Kristóf lászló állításának, aki 1959. augusztus 5-én és másutt is 
elmondja, hogy a tűzharc befejeztével „Ezután nem sokkal jöttek a mentők, 
betettek a mentőkocsiba, ahol már Ságvári Endre is bennfeküdt a felső polcon”.

Pétervári jános gépkocsivezető 1944. július 30-án belehalt életveszélyes 
sebesülésébe, miután még átvette a neki adományozott kitüntetést. a belek 
roncsolódását okozó haslövés által keletkezett életveszélyes sérülés az adott 
kor egészségügyi viszonyai között halálos volt. az életfontosságú testrészre, 
így hasra, fejre, nyakra irányuló lövés, szúrás stb. a szándékos emberölés 
megállapítására ad egyenes következtetést, egyéb feltételek megléte esetén. 
lőfegyver használata, lövések leadása több ember jelenlétében életfontosságú 
szervet megsértve megalapozza a szándékos emberölés, illetve annak kísér-
lete, vagy több emberen elkövetett emberölés kísérletének, illetve már egy 
ember halála esetén, befejezett bűntettének alapos gyanúját.24

ságvári lelövéséről Kristóf lászló így vallott a katonai ügyészségen:

„A kórházban kb. 3 nap múlva Cselényi Antalt hívták a telefonhoz. Mikor 
visszajött, közölte velem, hogy a bonctani intézetből telefonált egy orvos, 
aki érdeklődött, hogy milyen fegyverrel lőtték le Ságvárit, mivel csodál-
kozott az átütő erején. Ekkor közölte velem Cselényi, hogy egyetlen lövés 
van Ságvári Endrében és az elöl a nyaka alatt, a mellcsonton ment be,  
és a combján jött ki.”25 

24 K.932. e.H. sz. határozat.
25 Hadtörténelmi levéltár. Katonai főügyészség. b Vii. 020/1959. 18.
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Cselényi egyértelműen közölte Kristóffal és másokkal is, hogy elölről mellbe 
lőtte ságvárit. több mint valószínű, hogy a kórboncnok véleményébe beépí-
tette a Cselényivel folytatott telefonbeszélgetés egyes elemeit is.

ezen a ponton hivatkoznunk kell egy ügynöki jelentésre26, amelyet a bM 
ii/5-b. alosztály rögzített 1958. február 19-én. a jelentés tartalmából követ-

26 Kristóf lászló és társai. Vizsgálati iratok. abtl V-144169. 213–214. oldal.

Pétervári jános bonctani felvételi lap, 1944. július 31.
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keztethetően az „Aradi Béla” nevű ügynök az esemény idején barátja, de 
inkább testületbeli társa lehetett Cselényi antalnak, akit 1944 nyarán meglá-
togatott az Új szent jános Kórházban. Cselényi elmondta neki a történetet. 
ságvári haláláról az ügynöknek ennyit mondott: 

„Dulakodtak Ságvári Endrével és vele együtt a csendőrnyomozó és a 
gépkocsivezető is földre kerültek és eközben a gépkocsivezető haslövést,  
a csendőrnyomozó térdlövést kapott, mire mindketten elengedték Ság-
vári Endrét, aki felugrott és kifutott az utcára. Cselényi utánafutott 
és kiabált, hogy fogják meg. Ekkor egy katona jött szembe velük, aki  
a kézbentartott pisztolyokkal futó Ságvárit és Cselényit meglátva kirán-
totta a szuronyát és Ságvári elé ugrott. Így Cselényi utolérte és közelről 
lelőtte.”

1944. július 27-ének, e véres csütörtöki napnak történetét nagyobbrészt Kris-
tóf lászló elbeszélése alapján, az ő emlékezetét rögzítő írásbeli dokumentu-
mok alapján írtuk le, elsőrendűen a letartóztatása után, a nyomozás során 
saját kezűleg leírt „önvallomása” alapján. figyelembe vettük Kristóf lászló 
későbbi vallomásait és egyéb dokumentumait is. a későbbiekben a Kristófé-
tól eltérő nézőpont megfelelő részletességgel jelenik meg a közölt dokumen-
tumokban. 

Visszatérve a csütörtöki nap történésének elbeszéléséhez, tisztán kell látni, 
hogy 1958-ban, 1959-ben mind Kristóf lászló, mind csendőrnyomozó társa, 
Palotás ferenc is az életéért küzd, gyilkossági koholt vád ellen. a legkézen-
fekvőbb védekezési mód az, hogy nem volt fegyvere a vádlottnak, követke-
zésképpen lövést sem adhatott le. így azután Palotás ferenc azt állítja, hogy 
Kristóf lászlónál volt pisztoly, Kristóf lászló pedig azt, hogy Palotásnál. alapos 
okunk van arra a bizonyossággal határos feltételezésre, hogy Kristóf lászló 
mond igazat. a kettőjük vallomása sok tekintetben különbözik, ám ez a kü -
lönbség nem érinti a lényeget: ártatlanságukat a koholt vádban. Mindazon-
által Kristóf nem okolja mindenért Palotást, míg Palotás Kristófra terhelő 
nyilatkozatokat tesz, ha nem is az emberölés tényére, de Kristóf szívós követői, 
felderítői szerepére hivatkozva. a nyomozati, vizsgálati anyag bíróságnak át 
nem adott részében említik Palotás szavahihetetlenségét, nem őszinte voltát. 
ez megállapítható vallomásainak változásában, melyek elején a fegyverhasz-
nálatnál való jelenlétét is tagadja. erre joga volt…
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a Kristóf-elbeszélte történet része bírósági vallomásának, amely a július 
27-i történet egy lényeges elemére is fényt vet, ismerteti a bíróság előtt, hogy 
hárman kerültek az új szent jános Kórházba, miután a mentőkocsiban el -
hunyt ságvári endrét egyenesen a bonctani intézetbe szállították. Kristóf 
lászló, Cselényi antal és Pétervári jános kerültek kórházba. ez utóbbi néhány 
nappal a kitüntetés átvétele után meghalt. 

nem kétséges, hogy az első lövéseket letartóztatóira ságvári endre adta le, 
az utolsó lövés pedig Cselényi antalé volt. az első lövések szinte törvénysze-
rűen vezettek a végzetes utolsóig.

a tűzharc új szent jános Kórházban fekvő sebesültjeit még aznap este 
meglátogatta baky lászló belügyi államtitkár, Wayand tibor detektív-főfel-
ügyelő, juhász istván csendőr alhadnagy és Varga rendőrfőkapitány.27 

az ügy körülményeire tekintettel a fegyverhasználat vizsgálatát azonnal, 
legkésőbb másnap végre kellett hajtani. Palotás ferenc második kihallgatásán 
(budapest, 1958. február 2. bM Vizsgálati Osztály) megemlíti, hogy a fegy-
verhasználat vizsgálatát másnap botond cs. fhdgy. alosztályparancsnok ve -
zette. ezzel összecseng az intézkedés napján a helyszínen tájékozódó juhász 
istván akkori csendőr alhadnagy önvallomása. a csillaghegyi nyomozó al  cso-
 portnál bakonyi istván csendőr százados volt a tiszti parancsnok, az altiszti 
parancsnok juhász istván volt, akinek utasítása szerint történt ságváriék őri-
zetbe vétele. bakonyi százados felügyelte az eljárást, akinek az volt az utasí-
tása ilyen helyzetekre, hogy akkor kell őrizetbe venni a megfigyelteket, ha  
a megfigyelést észreveszik, amint erről juhász istván 1945-ben beszámolt.  
a magát testvére érdekében Péter gáboréknak önként feladó, s így bizonyára 
reményeket tápláló, 1946. augusztus 24-én nagyobbrészt koholt vád alapján 
kivégzett ember 1945. augusztus 12-én írt önvallomásában leírja, hogy telefo-
non adott parancsot a nyilvános telefonfülkéből jelentkező Cselényi antal 
politikai detektívnek ságváriék őrizetbe vételére azért, mert a megfigyeltek 
észrevették követőiket, és ilyen esetben előírás volt az előállítás. juhász sze-
rint a vizsgálat eredményéről a vizsgálatot lefolytató botond istván csendőr 
főhadnagy, a Magyar Királyi Csendőrség központi törzsalosztályán alosz-
tályparancsnok azt mondta neki: „ha az eljáró közegek kellő elővigyázatosság-

27 Wayand tibor detektív-főfelügyelő vallomása a népbíróságon. idézi: svéd lászló: ság-
vári endre mártíriumának körülményei dokumentumok tükrében. in: Múltunk. 2008. 
1. szám. 135. oldal.
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gal jártak volna el, akkor nem került volna sor lövöldözésre, s a halottak is élve 
maradhattak volna.”28

emlékszünk Kristóf lászló idézett szavaira, vallomására már az 1958-as 
nyomozás során, majd a katonai főügyészségen, amikor elmondta, hogy  
Ő ellenezte az intézkedést a kötözőanyagok és kellő számú pisztoly hiánya 
miatt. ezért is kellett eligazítást kérni az illetékes elöljárótól. a történtekért 
elsőrendűen a parancskiadó volt a felelős, a parancs végrehajtása nem volt 
teljesen kifogástalan, s mindenekelőtt ságvári magatartása volt teljességgel 
váratlan és minden ésszerűséget, kiszámíthatóságot nélkülöző, ami nélkül 
szabályosan lezajlott volna az őrizetbe vétel. Mindez nem érintette az intéz-
kedés, s különösen a fegyverhasználat jogszerűségét.

iV.

Magyarország Kormányzója a Magyar Királyi rendőrség budapesti főkapi-
tányának folyó évi július hó 28-án 60/1944. pol. eln. szám alatti javaslatára29, 
a belügyminiszter előterjesztésére Palotás ferenc ii. gy. törzsőrmesternek 
a Magyar ezüst Érdemérmet a hadiszalagon, Kristóf lászló gy. őrmesternek 
és Pétervári jános rendőr őrmesternek pedig a Magyar bronz Érdemérmet 
a hadiszalagon adományozta. az adományozási szándékról a belügyminisz-
ternek szóló, a minisztertanácsnak való előterjesztésre felkérő átiratot amb-
rózy kabinetfőnök írta alá.

„A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a m.kir.rendőrség budapesti főkapi-
tányának folyó évi július hó 28-án 60/1944. pol. eln. szám alatt Nagy-
méltóságod utasítása alapján előterjesztett javaslatára Cselényi Antal 
detektívnek a Magyar Arany Érdemkeresztet a hadiszalagon, Palotás 
Ferenc II. gy. törzsőrmesternek a Magyar Ezüst Érdemérmet a hadiszal-
lagon, Kristóf László gy. őrmesternek és Pétervári János rendőr őrmes-
ternek pedig a Magyar Bronz Érdemérmet a hadiszallagon óhajtja ado-
mányozni.

28 abtl Vii./20-a. juhász istván önvallomás: Dr. Ságvári-ügy.
29 60/1944. pol. eln. Ol. K 148. 1944-2 - 5715.
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Ehhez képest van szerencsém Nagyméltóságodat felkérni, hogy a neve-
zettek érdekében a megfelelő előterjesztést megtenni méltóztassék.

Egyben megengedte Ő Főméltósága azt is, hogy a súlyosan sebesült 
Pétervári Jánosnak a kitüntetési jelvény már most átadassák és ezért 
egy Magyar Bronz Érdemkeresztet a hadiszallagon a nevezettnek való 
átadás végett a m.kir. rendőrség budapesti főkapitányához eljuttattam.

A vonatkozó kitüntetési javaslatokat idezártan megküldöm.”30 

30 175/j/1944. Ol. lásd: 16. 

javaslat „Kormányzó főméltóságához soronkívüli előterjesztés végett”, 1944. július 28.
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ambrózy kabinetfőnök javaslata kitüntetésről Cselényi antal detektívnek a Magyar arany 
Érdemkereszt, Palotás ferenc törzsőrmesternek a Magyar ezüst Érdemérem, 

Kristóf lászló őrmesternek és Pétervári jános rendőr őrmesternek pedig 
a Magyar bronz Érdemérem adományozásáról
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Kitüntetési javaslat – Cselényi antal detektív
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Kitüntetési javaslat – Pétervári jános m.kir. rendőr őrmester
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a kitüntetés átadása Pétervári jánosnak azonnal megtörtént. 
a Honvédségi Közlöny 1944. szeptember 6-i 39. számában jelent meg  

a következő közlemény. 

„A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1944. évi augusztus hó 17. napján 
Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával adományozni méltóztatott  
a Magyar Ezüst Érdemérmet hadiszalagon:

Palotás Ferenc II. törzsőrmesternek a m. k. csendőrség központi nyo-
mozó parancsnoksága állományában, államellenes szervezkedések felde-
rítése terén teljesített kiváló szolgálataiért, valamint egy régen körözött 
vezető kommunista egyén tűzharcban történt lekűzdése alkalmával ta -
nusított bátor magatartásáért;

a Magyar Bronz Érdemérmet hadiszalagon:
Kristóf László őrmesternek a m. k. csendőrség központi nyomozó pa -

rancsnoksága állományában egy régen körözött kommunista elfogása és 
tűzharcban történt leküzdése alkalmával tanusított önfeláldozó és bátor 
magatartásáért.”

(rendelet száma: 105765 eln. 20. – 1944. évi augusztus hó 28-án.)

Kristóf lászlónak ez volt a harmadik és utolsó kitüntetése.

Magyar bronz Érdemérem 
hadiszalagon
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Honvédségi Közlöny 1944. szeptember 6-i 39. szám
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Kevés irat maradt ránk az ügyről, ám a kitüntetési előterjesztésen túl van 
elérhető más forrásunk is. a Csendőrség Központi nyomozó Parancsnoksá-
gának heti összesítő jelentése 1944. július 31-én tájékoztatást ad a baloldali 
mozgalmakról, s egyebek mellett a ságvári és társa ellen foganatosított intéz-
kedésről.31 

„Baloldali mozgalmak […] Legutóbbi helyzetjelentésem óta a csillaghegyi 
nyomozó csoport több fontos szerepű egyént vett őrizetbe. Ezek egyiké-
nek elfogásánál a nyomozók és az elfogandó között tűzharc is fejlődött ki, 
melynek következtében az elfogandó kommunista a helyszínen meghalt; 
egy nyomozó, egy detektív és egy rendőr pedig súlyosan megsebesült. Az 
esetet részletesen a III. fejezet alatt jelentem […] Kommunista mozgalom 
III. […] 2.) Július 27-én Palotás Ferenc tőrm., Kristóf László őrm. polgári 
ruhás nyomozók és Cselényi Antal államrendőrségi detektív Pétervári 
János rendőr őrmester által vezetett személygépkocsin Budapesten egy 
illegális kommunista találkát nyomonkövetéssel megfigyelt. A megfigyelt 
két kommunista egyén az egyik budai cukrászdába tért be, ahol a fent-
nevezett nyomozóközegek őrizetbe akarták őket venni. Az őrizetbevétel 
kijelentése után dulakodás, majd tűzharc fejlődött ki, melynek során az 
egyik kommunista Cselényi detektívet mellbe, Pétervári János gépkocsi-
vezetőt hasba, Kristóf László őrmestert pedig jobb combon lőtte. Közben 
Cselényi detektív és Palotás tőrm. is rálőtt a támadó kommunistára, aki 
összeesett. Ezután Palotás tőrm. a sértetlen kommunista egyén őrzéséről 
gondoskodott és a sebesülteknek az Új Szent János Kórházba való szállí-
tásáról intézkedett. Mielőtt azonban a sebesült kommunistát a kórházba 
szállították volna, belehalt sérüléseibe. Pétervári János rendőrőrmester 
gépkocsivezető 30-án a reggeli órákban szintén belehalt sérülésébe. Cse-
lényi detektív és Kristóf őrm. állapota súlyos, de nem életveszélyes. Fenti 
ügyben a részletes kivizsgáló jelentést a m. kir. Belügyminiszter úrnak 
(XX., VII. osztály, VII/d. alosztály), a m. kir. Honvédelmi Miniszter Úr -
nak (20. osztály) és a m. kir. Csendőrség Főfelügyelőjének már felterjesz-
tettem.” 

31 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló és társai. b. 020/1959. iV. d. 318–320. a Csendőr-
ség Központi nyomozó Parancsnokságának heti összesítő jelentése. (1944. július 31.)
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1944. július 28-án a budapesti német követ titkos táviratot küldött ber-
linbe: „Ságvári Endrét több évi körözés után ártalmatlanná tették.” az ille-
gális Szabad Nép 1944 szeptemberében rövid nekrológban emlékezett meg 
haláláról: 

„1942 óta, a magyar Gestapo elől bujdosva harcolt páratlan lelkesedés-
sel, bámulatos munkabírással a proletariátusért, Magyarország felsza-
badulásáért. A magyar munkásmozgalom nagyra hivatott vezetőjét, az 
ifjúmunkásság szeretett vezérét, a magyar szabadságharc egyik legjobb 
harcosát vesztette el benne. Minket pedig, munkatársait, a legodaadóbb 
baráttól, a leghűségesebb elvtárstól fosztott meg a gyilkosok golyója.”32

Korunk történésze – még a 2006. évi felmentő ítélet előtt – írta az időközben, 
változatlan álláspontok mentén megnyugodni látszó vitában:

„Nem tudhatjuk, hogy Ságvári mit tett volna 1945 után. Családjának 
többsége kommunistasága miatt 1945 előtt megtagadta, de a háború 
után közülük többen is akadtak, akik a totális diktatúra szolgálatára 
adták magukat, húga például az MDP Központi Vezetőségének mun-
katársa, majd 1956 után az MSZMP KB tagja is volt. A sor folytatható 
volna, de a Ságvári-történetben sokkal fontosabbak azok a szálak, ame-
lyek miatt a Szépilona kocsiszín mellett a Remíz vendéglő falán még egy 
márványtáblának volna helye…

…Ságvári személye elválaszthatatlan azoktól a gyilkosságoktól, amelye-
ket nevében és nevével követtek el. Halála 1945 után azonnal politikum-
 má, és több perben is justizmord forrásává vált.”33

32 Hegedüs sándor: endi. Ezredvég című folyóirat. XV. évfolyam. Xii. szám. 2005. december.
33 ungváry Krisztián: egy emléktábláról… Élet és Irodalom. 2005. 31. szám. e szerző véle-

ménye időközben, e kézirat lezárta után árnyaltabb lett ságvári javára.
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3. fEJEZET,

amelyben szólunk a Magyar Királyi Csendőrség mibenlétéről, szolgálati 
viszonyairól, a szereplők 1944. évi utóéletéről. egy elfelejtett szervezet és jel -

mondat: „Híven, becsülettel, vitézül!”

i.

ahhoz, hogy a büntetőügy ágas-bogas történetében megfelelően eligazodjunk, 
értenünk kell azt a gondolkodásmódot és lelkiséget, ami a rendvédelem ak -
kori közegeit áthatotta, a következő fejezetben meg kell ismerkednünk a Ma -
gyar Királyi Csendőrség legfontosabb jellemzőivel. Pillantást kell vetnünk 
arra a szervezetre, amelynek szellemiségét, rendjét, világszemléletét, fegyel-
mét, magatartásmódjait hordozták mindazok, akik próbacsendőrként szol-
gálatot teljesítettek, elvégezték az előírt tanulmányokat, letették a csendőres-
küt, s felvették a kakastollas kalapot. ezt tette Kristóf lászló is, aki mint 
mindenki bajtársai közül, egyenruhás próbacsendőrként kezdte rendvédelmi 
pályáját. 

Kristóf lászló sorsa és balsorsa, szerencséje és szerencsétlensége, életpá-
lyájának felívelése és életének tragikus vége elválaszthatatlanul összefonódik 
a Magyar Királyi Csendőrséggel. jó okunk van tehát megismerni legalábbis 
alapvonalaiban a Magyar Királyi Csendőrség történetét, szolgálati viszonya-
inak lényegét, s azokat az erkölcsi, magatartásbeli követelményeket, amelye-
ket a csendőrség minden tagjától szigorúan számon kértek. azért is meg kell 
tennünk ezt, mert könyvünket azok emlékére is szánjuk, akik mint a Magyar 
Királyi Csendőrség tagjai, életüket adták a rend védelméért, beleértve azt is, 
hogy példás szolgálatukért koholt perekben megtorló ítéleteket kellett elszen-
vedniük. a legfrissebb átfogó csendőrségi monográfia bevezetőjében írja sza-
kály sándor: 

„1881–1945. Ha egy fejfán olvashatóak ezek az évszámok, akkor azt 
mondhatjuk: élt 65 esztendőt. Ugyanez az évszám olvasható azon a jel-
képes fejfán, amely a volt Magyar Királyi Csendőrség virtuális sírhantját 
jelöli. Egy európai mintára létrehozott, a maga korában a legtekintélye-
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sebb, katonailag szervezett közbiztonsági őrtestület élt ennyi esztendőt, 
és vált a magyar történelemben, illetve a közbeszédben is fogalommá.” 

az 1941. július 1-jétől bevezetett csendőr-tízparancsolat az intézmény kelet-
kezésére visszahatóan megmutatta a csendőr és a csendőrség erkölcsi-világ-
nézeti lényegét:

1. Megemlékezzél arról, amivel istenednek tartozol!
2. Én vagyok a te hazád: nagymagyarország!
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó!
4. légy erkölcsös, józan életű, engedelmes!
5. tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; szeresd bajtársadat, mint tenmagadat!
6. tanulj és tudj; a tudás második fegyvered!
7. Védd a másét, a magadét ne pazarold!
8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen!
9. igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson!
10. a család szentély; ha magadnak nincs, őrsödben megtalálod!34 

a Magyar Királyi Csendőrség létezése alatt rendíthetetlen támasza volt a pol-
gári magyar államnak. a bűnüldözés és a közrend védelme tekintetében 
mind nemzetközi összehasonlítást illetően, mind pedig az utána következő 
védelmi testületekhez hasonlítva páratlan eredményességet mutatott. tizen-
kétezer fő kemény szolgálatban, szerény működési költséggel érte el mindeze-
ket. az 1944–1945-ben bekövetkezett, a diktatúra felé mutató rendszerváltozás 
egyik első áldozata volt a Magyar Királyi Csendőrség, amely a társ rendvé-
delmi szervezetekkel együtt utasítást teljesítve részt vett az 1944. évi jogfosztó, 
zsidóságot sújtó intézkedések végrehajtásában, ami megpecsételte sorsát. ez 
a ténykedés azonban korántsem az egész testület valamennyi tagjára kiter-
jedő, hanem annak egy részét érintette. 

Mindazonáltal nem vitatható, hogy a szervezet maga a polgári állam szu-
verén állapotában annak kiválóan működő közbiztonsági testülete volt.

34 Kiss istván géza: a magyar királyi csendőrség hagyományai, muzeális emlékanyagá-
nak őrzési helyei hazánkban és külföldön. Rendvédelem-történeti Füzetek. 8. szám. 
62–67. oldal. Parádi józsef: A magyar királyi csendőrség. budapest, 2012. 209. oldal.
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a csendőr szó nyelvújítási alkotás ugyanúgy, mint a rendőr szavunk. e ki -
fejezések a XiX. század elején bukkantak fel, valószínűleg az osztrák zsandár-
ság Kárpát-medencébe telepítésének időszakában. az abszolutizmus idején  
a zsandár elnevezés volt használatban, és az első törvény, amely már hasz-
nálta a csendőr kifejezést, 1873-ban született. a francia rendvédelem-tör  ténet 
a régi, középkori, majd forradalmi időkre vezeti vissza az intézmény gyökerét. 

a magyar országgyűlés főrendi házi tagjai már 1848 elején foglalkoztak  
a csendőrség magyarországi felállításának gondolatával. Végül is a szerveze-
tet a szabadságharcot megtorló neoabszolutista hatalom hozta létre. Miután 
a Habsburg-uralkodóházat hordozó ausztria és Magyarország 1867. évi ki -
egyezését követően a birodalmi csendőrség szervezetét feloszlatták, erdélyben 
és Horvát-szlavónországban megmaradt a csendőrség. a két csendőrezred  
a közös haderő alárendeltségében működött 1876-ig, amikor a magyar kor-
mány kezdeményezésére mindkettő átkerült a területileg illetékes honvédpa-
rancsnokság, illetve a horvát bán alárendeltségébe. az erdélyi ezred beolvadt 
a Magyar Királyi Csendőrségbe, amelyet végül is a közbiztonsági szolgálat 
szervezéséről szóló 1881. évi iii. törvénycikk létesített és legitimált, s amely-
nek másik fontos forrása az 1881. évi ii. törvénycikk a csendőrség legénységi 
állományának kiegészítéséről. ezeket a törvényeket a király 1881. február 
14-én szentesítette. a törvényhozási munka mozgatója tisza Kálmán volt elő-
ször belügyminiszterként, majd miniszterelnökként. 

a testület fennállásának 50. évfordulóján ünnepelte meg először csend-
őrnapként február 14-ét, mert az államfő 1932 decemberében ezt a napot  
a „Csendőrség napjává” nyilvánította. 

a csendőrség szó mint fogalom olyan rendvédelmi szervezettípust jelent, 
amely katonai függelmi viszonyok között működik, személyi állománya ka -
tonai rendfokozatot visel, jogai és kötelezettségei a katonákra irányadó kötel-
mek és jogok. a szervezet közbiztonsági, közrendvédelmi tevékenységének 
irányítása ugyanakkor a belügyi szakterülethez, a belügyminisztériumhoz 
tartozik. 

a szervezet hat csendőrkerületből állt a huszadik század első harmadában. 
a kerületparancsnokságok alárendeltségében szárnyparancsnokságok mű  köd-
 tek, eredetileg vármegyénként egyet szerveztek. a működő szervezetben 2–4 
szárnyparancsnokság működött egy csendőrkerület-parancsnokság keretei-
ben, a szárnyparancsnokság pedig 2–3 szakaszparancsnokságot felügyelt.  
a szakaszparancsnokok irányítása alá 15–25 őrs tartozott a lakosság sűrűsé-
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gétől, közlekedési és földrajzi viszonyoktól függően. az őrsök létszámát 5–7 
főben állapították meg. az őrsök egymástól való távolsága kb. 25 km volt. ily 
módon a szervezet felállításakor 77 parancsnokság, ennek keretében 6 kerü-
let, 20 szárny, 51 szakasz és alárendeltségükben 855 őrs működött.35 

a parancsnokságok élén ezredes, százados, főhadnagy rendfokozatú tisz-
tek álltak a parancsnoklás szintje szerint. a szervezet felállításakor még  
a csendőrlegénység sorozás útján történő kiegészítésére is szükség volt, amint 
ezt gróf ráday gedeon honvédelmi miniszter indítványára el is rendelte 
az országgyűlés. Meg kell jegyeznünk, hogy a csendőrség létrehozása előtt az 
idegen szellemű zsandárság mellett és után működött a hagyományos helyi 
rendvédelem, a pandúrok részvételével, akik csendbiztosok irányítása alatt 
működtek a vármegyék irányításával. e csendbiztosokból többen a csendőr-
ség tisztjeiként működtek tovább. 

az első szolgálati utasítás, mai fogalmak szerint szolgálati szabályzat 1881-
ben jelent meg.36 a csendőrség szervezeti helye azt jelentette, hogy személyze-
 ti kérdésekben a honvédelmi tárcának, az összes többi hatáskörben (pa  rancs-
 noklás, szolgálat ellátása, anyagi ellátás) a belügyi tárcának volt alá  rendelve. 
a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium szervezetében a csendőrséggel 
foglalkozó szervezeti egység vezetőjéből nőtt ki a csendőrség felügyelője 
beosztás. a felügyeleti jogot gyakorló két minisztérium hatásköre kiválóan 
érvényesült a csendőrségi felügyelőnek a szervezet egészére kiterjedő hatás-
köre által. 

a csendőrség szervezete a felállítástól a feloszlatásáig jelentős átszervezése-
ken esett át. tárgyunk szempontjából a két világháború közötti szolgálatra 
irányadó ismereteket tartjuk fontosnak. az 1945-ig működő csendőrség tör-
ténete 1919-ben kardinális fordulatot vett, amikor a tanácsköztársasági vörös 
uralom során a vörösőrségbe beolvasztott és ily módon formálisan megszün-
tetett csendőrséget újra felállították. a magyarországi antant-misszió tábor-
noki bizottságának tagja, bandholtz tábornok kezdeményezésére felkért yates 
ezredes eredményes szervező tevékenységet folytatott a magyar rendvédelem 
újjászervezése végett. ekkor írta a sajtóban yates 1919. november 19-én: 

35 lásd: Parádi, i. m. 43. oldal. 
36 utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. budapest, 1881. 
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„A magyar csendőrségnek mindenkor az a hírneve volt, hogy egész Európa 
legjobb fegyveres ereje. A jövőben alkalma lesz ezt megint beigazolni 
azáltal, hogy a törvényes rend fenntartásában részét derekasan kiveszi. 
Mi bizalommal (számolunk) Önökre, hogy ismét odaadó, kötelességtu-
dásukkal az ország békéjét biztosítani fogják.”37

Kiemelendő a testület legfőbb parancsnoksága, a Magyar Királyi Csendőr-
felügyelőség, amely országos hatáskörrel rendelkezett. a csendőrség élén a 
Magyar Királyi Csendőrség felügyelője állt, aki altábornagyi rangot viselt, 
helyettese vezérőrnagy volt.

a felügyelő hatásköre elvileg minden csendőrséggel kapcsolatos ügyre 
kiterjedt, mindazonáltal a gyakorlatban erősebb volt kapcsolódása a honvé-
delmi tárcához, mint a belügyi tárcához. a trianoni békediktátum megtil-
totta a csendőrség honvédelmi jellegű irányítását, ami átmenetileg szünetelt 
a húszas években. rövidesen azonban a kormányzat visszatért a csendőrség 
hagyományos, jól bevált, két tárca által történő felügyeletéhez. 

a felügyelő a csendőrség legfőbb katonai elöljárója volt, mint ilyen a hon-
védelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozott. a tisztséget mindig 
hivatásos katonatiszt töltötte be, általában altábornagyi rangban, munkáját 
egy vezérőrnagy, a felügyelő mellé beosztott tábornok segítette. a két tábor-
nokon kívül a felügyelő két segédtiszt (személyi és közigazgatási), előadótisz-
tek, ügyész és orvosfőnök munkájára is támaszkodhatott. a két világháború 
között a csendőrség felügyelője szinte csak olyan honvédtiszt lehetett, aki 
előtte nem szolgált a testületnél. a felügyelőség közvetlenül nem foglalkozott 
közbiztonsági kérdésekkel. Hatásköre a személyi ügyekre, az oktatás-kikép-
zésre, szervezeti és fegyelmi kérdésekre terjedt ki. ebben a bM különböző 
osztályai segítették. a tiszti állomány felett bűnvádi üldözési joggal rendelke-
zett. a felügyelő, vagy a felügyelő mellé beosztott tábornok évente legalább 
egyszer megszemlézte a tiszti parancsnoksásokat, illetve szárnyanként egy-
egy őrsöt.38

a csendőrség központi vezetése tehát két minisztériumhoz tartozott. a bel-
 ügyminisztérium Vi/b osztályának, a csendőrségi szolgálati osztálynak volt 

37 Iratok az ellenforradalom történetéhez. i. kötet. szikra Könyvkiadó. budapest, 1956. 183. 
oldal.

38 Kaiser, i. m. 56. oldal.
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a feladata a közbiztonság és az ún. gazdászat kezelési ügyek irányítása. a Vi/b 
osztály vezetője a legtöbb esetben csendőr ezredes, helyettesei és beosztottai 
alezredesek és őrnagyok voltak.

a Honvédelmi Minisztérium XX., csendőrségi osztálya a csendőrség ká -
der-, fegyelmi és kiképzési ügyeit intézte, ellenőrizte. a vezető csendőr ezredes, 
helyettesei is csendőr ezredesek, beosztottai őrnagyok és századosok voltak.

a csendőrség központi intézményei: a csendőrség központi nyomozó pa -
rancsnoksága, a csendőrségi felszerelési anyagraktár, a szabályzatszerkesztő 
és a tanulmányi bizottság. 

a csendőrségi szervezetet a bM körrendeletben szabályozta.39 1925 decem-
berére alakult ki a végleges rend, amely már megfelelt az ország „trianoni” 
viszonyainak. a szervezet jól bevált, hiszen 1925 és 1945 között sikeresen 
bizonyított. a kerület, osztály, szárny, szakasz, őrs felbontás jól biztosította  
a közbiztonsági feladatok szakszerű ellátását. 1925. december 15-én a 12 000 
csendőrt 7 kerület, 30 osztály, 93 szárny, 209 szakasz és 853 őrs foglalta magá-
ban. a visszacsatolt területeken 2 kerületet, 33 szárnyat, 70 szakaszt és 500 
őrsöt állítottak fel, emellett fontosnak tartott térségekben, mint Kárpátalja és 
bácska, külön nyomozó részlegek is létesültek. e térségben ugyanúgy létre-
jöttek a különleges csendőr szervezetek, mint országosan is: közlekedési, hír-
adó, vasúti és repülőtéri őrsöt szerveztek 23 helyen.40

a csendőrség a két világháború között jelentős szervezeti, anyagi, techni-
kai fejlődésen, megerősödésen ment át. 1944-ben 10 csendőrkerület, 35 osz-
tály, 93 szárny, 1321 őrs működött 22 ezer fővel látott el szolgálatot a magyar 
királyság területén. 

a második világháború során a Magyar Királyi Csendőrséget és a Magyar 
Királyi rendőrséget közös felügyelő alárendeltségébe helyezték, faragho gá -
bor altábornagy41 személyében, aki 1942. február 15-től volt a magyar királyi 
csendőrség felügyelője, majd 1944. július 1–október 16-ig látta el a közös fel-
ügyeletet. ez a döntés a háborús veszélyhelyzetből eredő hatékonysági köve-
telményből táplálkozott. 

39 220254/1924. bM kr. 
40 Kaiser ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között. Pécs, 

2002. 129. oldal.
41 Katolikus lexikon és szakály sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 

között vezették. 108-109. oldal.
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faragho (1928-ig faragó) Gábor altábornagy, 1927-től 
vitéz (Kecskemét, Pest vár  megye, 1890. február 16. – 
Kecskemét, 1953. december 22.), hivatásos katonatiszt. 

a gimnázium 1-4. osztályának elvégzése után a nagy-
 váradi honvéd hadapródiskola növendéke. 1907-1910:  
a ludovika akadémián tanult. 1910. augusztus 18-án 
avatták a 25. honvéd gyalogezred hadnagyává. Később 
átkerült a tüzérekhez. az i. világháborúban ütegpa-
rancsnok, 1920-1921-ben hadiakadémia hallgatója volt. 
1923-1935 között különböző csapat-, ill. vezérkari tiszti 
beosztásokban szolgált. 1927. június 26-án vitézzé avat-
ták. 1935. február 1-től 1938. március 17-ig a 4. tüzérosz-
tag parancsnoka, 1938. április 1-től a HM elnöki b. osztály 
vezetője, 1940. március 1-től a VKf 2. osztály be  osz  tott-

 ja, 1940. május 1. és 1941. augusztus 1. között katonai attasé Moszkvában, 1941. 
szeptember 1-től a HM elnökség vezetője. 1942. augusztus 1-től tábornok. 1942. 
no  vember 15-től a csendőrség felügyelője. 1943. február 1-től altábornagy. 1944. 
július 1. és október 16. között a csendőrség és rendőrség felügyelője. 1944. szept-
ember 28-án fegyverszüneti küldöttség élén Moszkvába indult, ettől az időponttól 
vezérezredes. 1944. október 11-én aláírta Magyarország nevében az előzetes fegy-
verszüneti egyezményt. a nyilas hatalomátvétel után rendfokozatától megfosz-
tották. Mint a Moszkvai Magyar Küldöttség tagja részt vett a kormányalakításról 
is folyó tárgyalásokban. 1944. december 22-től 1945. július 21-ig az ideiglenes 
nemzeti Kormányban közellátásügyi miniszter, majd haláláig kitelepítettként, 
szovjet közbenjárásra Kecskemét környéki tanyáján élt.

1942-ben Keresztes fischer ferenc belügyminiszter kezdeményezésére létre-
jött az Államvédelmi Központ, a hírszerzés, a kémelhárítás szervezeti össze-
hangolására és hatékonyabbá tételére. feladata volt a Magyar Királyi Csend-
őrség, a Magyar Királyi rendőrség és a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar 
főnöke hírszerzési és katonai elhárító osztályai tevékenységének és irányítá-
sának összehangolása. Vezetője 1944. március 28-ig vitéz ujszászy istván 
vezérőrnagy, majd Kuthy lászló vezérkari ezredes 1944. október 16-ig.42 

a csendőrség személyi állományáról tudnunk kell, hogy a szervezet mér-
sékelt létszámához képest meglévő feladatok ellátásához igen jó emberi minő-
ségű, erkölcsi állapotú és kiváló szakmai felkészültségű állományra volt 

42 Parádi, i. m. 63. oldal.
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szükség. a szervezet és személyi állomány megfelelt ennek a követelménynek. 
a testület létszáma a dualizmus korában és a trianoni időszakban 12 ezer fő, 
míg a terület-visszacsatolások nyomán 22 ezer fő volt, beleértve a csendőrség 
karhatalmi alakulatait, amelyben sorozott állományú csendőrök is szolgál-
tak. a testület tiszti létszáma az állomány mintegy 5%-át nem haladta meg. 

Érdemes megjegyezni, hogy a csendőrség békeidőbeli 12 ezres és a rendőr-
ség ugyancsak békeidőbeli 12 ezer fős létszámának ma megfelelő rendőrségi 
létszám 48 ezer fő, amelynek csaknem egyharmada tiszt. ez a manapság 
létező magyar rendőrség bűnfelderítés tekintetében elmarad a csendőrség 
90%-os és a rendőrség 80%-os bűnfelderítési mutatói mögött.43 

a csendőrség nem felelt meg a korabeli haderőkkel szemben támasztható 
követelményeknek. a szervezetének egyetlen mutatója sem tette alkalmassá 
katonai harci feladatok ellátására, egyértelműen rendvédelmi típusú szerve-
zet volt. ennek ellenére a csendőrség a honvédelmi tárca kompetenciájába is 
tartozott az előbbiek szerint, mert a szolgálati utasítás úgy szólt, hogy „a tes-
tület – katonailag szervezett őrtestület.”44 a csendőrség tagjai katonai rendfo-
kozatot viseltek, a fegyelem katonai jellegű volt, s a szervezet ily módon képes 
volt arra, hogy a katonai, honvédségi erőkkel közösen működjön, együttes 
karhatalmi szolgálatot végezzen, különösen, hogy ellássa a tábori csendőrség 
teendőit. 

a személyi állomány különböző csoportjaival szemben egységes követel-
ményeket érvényesítettek. az összes feltételt tekintve: kiszámítható életpálya 
állt a szervezet tagjai előtt.

a testületbe való felvétel előfeltétele a testi erő és egészség, illetve a jelent-
kezőknek képességbeli, pszichikai, erkölcsi elvárásoknak kellett megfelel-
niük. ezek némileg módosultak az idők folyamán, ám mindvégig a minőségi 
törekvés érvényesült. az első szolgálati utasítás pontosan megfogalmazta 
ezeket a követelményeket, és a második, az 1941-es szervezeti és szolgálati 
utasítás szinte ugyanazon követelményeket támasztotta az új felvételisekkel 
szemben, mint az 1881-es utasítás. 

„A legénységi állományba való felvétel feltételei: 1. Magyar honosság;  
2. Feddhetetlen előélet mellett erkölcsi érdemesség és nemzeti szempont-

43 Parádi, i. m. 66. oldal.
44 szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. budapest, 1887. 1–3. p.



69

ból való megbízhatóság; 3. 19 és 40 év közötti életkor; 4. Nőtlenség, törvé-
nyesen elvált, gyermektelen, vagy gyermektelen özvegyi állapot; 5. Hadi 
szolgálatra való alkalmasság; 6. Megfelelő jártasság a magyar nyelvben; 
7. Írás-olvasás-számolás; 8. Legalább 163 cm testmagasság”.45 

a legénységi állomány képzése mindvégig katonai előképzettségre támasz-
kodott, a csendőr rangja a haderőbeli tizedesi, majd szakaszvezetői rendfo-
kozatnak felelt meg. a csendőrlegénység a honvéd altiszti kar jellegével bírt. 
az oktatás kezdetben szárnyparancsnokságokon folyt, ez a tanintézet a járőr-
vezetők számára 4 hónapos, az őrsvezetőjelöltek számára 6 hónapos tanfolya-
mokat nyújtott. 

a járőrvezető a csendőri szolgálat kulcsszereplője, a hatósági közeg jog-
körének gyakorlója volt. számára széleskörű felkészítést biztosítottak; föld-
rajz, történelem, számtan, mértan, fizika, alkotmánytan, nyelvtan, első segély-
nyúj  tás, büntetőjog és büntető eljárásjog tárgyakat hallgattak. gyakorlati 
foglalkozások formájában felkészítették őket a fényképezés, nyomrögzítés, 
daktiloszkópia használatára is. a tárgyak oktatásánál a hangsúly nem az 
elméleti alapok megismerésére irányult csupán, hanem a csendőrségi gya-
korlati igényeknek is megfelelt a kiképzés. 

az őrsvezető jelöltek 30 tárgyat hallgattak és 12 tárgy anyagából vizsgát is 
kellett tenniük. az őrsvezetőknek egyebek mellett a magyar nyelvet, megfe-
lelő fogalmazási képességet, számtant, a csendőrség szervezeti és szolgálati 
utasítását és végrehajtásának módját, a csendőrkerületi parancsnokságok ál  tal 
javasolt törvények, rendeletek, parancsok megismerését, az őrsi iroda ve  ze -
tését, a csendőrségnél használt lőfegyverek szerkezetéről, kezeléséről, karban-
tartásáról és megvizsgálásáról szóló utasítást, a csendőrség közigazgatásának 
alapelveit, szolgálati szabályzatot, gyakorlati szabályzatot, gazdászati ismere-
teket, tábori csendőri ismereteket sajátítottak el. 

az első világháború után a csendőrségi alapkiképzés ideje egy év volt, 
amelyben az elméleti felkészítés és gyakorlati szolgálati periódusok egymást 
váltották, majd a felkészítést fél éves gyakorló szolgálat zárta. a próbaszolgá-
lati idő 18 hónap alatt telt el. a véglegesített csendőrnek legalább hat év szol-
gálatot kellett vállalnia, ezt követően pedig megújíthatta szolgálati viszonyát. 
Összességében a kiképzés és a gyakorlat idejének gyarapodásával a próba-

45 szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára. budapest, 1941. 1–3. p.



70

szolgálati idő 3 évet is megközelíthetett. ehhez a legénységi állomány számá-
 ra az őrsökön naponta folyó továbbképzés kapcsolódott. Mindezek során  
a vitakészséget is erősítették. 

a legénységi állományhoz viszonyítva jóval magasabb követelmények vol-
tak a tiszti karral szemben. Általában katonatiszti előképzettség volt szüksé-
ges, ezt követte a csendőrtiszti átképzés és szakvizsga. a magasabb tiszti ran-
gok eléréséhez újabb tanfolyamot, illetve vizsgát kellett letenni.

a csendőrtiszti utánpótlás fő alapja a két világháború közötti időszakban  
a ludovika akadémia volt. e korszakban nőtt a jogvégzett csendőrtisztek szá-
 ma, akiket, mint kisebb számban más diplomásokat, csendőrtiszti tanfolya-
mon képeztek ki. gyarapodott a katonai képesítésű és ugyanakkor jogvégzett 
csendőrtisztek száma is. a harmincas évek második felétől a csendőrtisztikar 
utánpótlása a ludovika akadémia keretei között történt meg. a tényleges 
szolgálatot ellátó csendőrtisztek létszáma nem haladta meg a 600 főt a legne-
hezebb időszakokban sem. 

a Magyar Királyi Csendőrséghez kerülőknek már a próbaidő kezdetén két 
esküt kellett tenniük, egy katonai és egy csendőresküt. a csendőreskü szövege 
a két világháború között így szólt: 

„Én ……. ünnepélyesen esküszöm a mindenható Istenre, hogy főméltóságú 
vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország törvényesen 
megválasztott kormányzója, a magyar Alkotmány, s hazánk szentesített 
törvényei iránt hűséggel és hódolattal viseltetem. Esküszöm, hogy kötelessé-
geimet, mint m. kir. csendőr, a közrend, a közcsend és a közbiztonság szol-
gálatában az idevonatkozó utasítások szerint, mint katona pedig a haditör-
vények és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesítem, haza- és 
nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg vagy a 
csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekezik, nem lépek, semmiféle titkos 
társaságnak nem vagyok, és nem leszek tagja. Minden körülmények között 
csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam javát mozdítom elő, a törvé-
nyek, elöljáróim és feljebbvalóim parancsának készséggel engedelmeskedem 
és a szolgálati titkot híven megőrzöm. Isten engem úgy segéljen, ÁMEN!”46 

46 Kaiser ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között. Pécs, 
2002. 168. oldal.
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a csendőrség tilalmazta a léha életmódot. tiltották a szerencsejáték űzését,  
a szeszesital fokozott fogyasztását. támogatták a személyi állomány művelő-
dési törekvéseit, sportolási igényeit. Különböző sportágakban rendszeresen 
szerveztek területi és országos versenyeket. Őrskönyvtárak rendszere létezett, 
amely a személyi állomány hozzájárulásaiból és adományok útján keletkezett, 
és amelynek állománya irodalmi értékű alkotásokból és tudományos isme-
retterjesztő könyvekből állt. a könyvtárakat a helyi lakosság is igénybe 
vehette. a csendőrség múzeuma: a budapesten kialakított Csendőr Múzeum. 
bizonyos kivételektől és nyomozó szolgálati ágtól eltekintve kötelező volt az 
egyenruha viselés. 

a Magyar Királyi Csendőrség nem rendelkezett saját testületi emblémával, 
jóllehet világszerte a lángoló gránát a csendőrség jelképe. az osztrák csendőr-
ségtől azonban e külsőség tekintetében is el kívántak határolódni. így a tes-
tület működése során, majd a feloszlatást követően is a kakastollas csendőr-
kalap vált a testület szimbólumává, a csendőrkalapon a társországokat is 
feltüntető középcímeres jelvénnyel. a testület jelmondata: „Híven, becsülettel, 
vitézül!” 

a Magyar Királyi Csendőrség a központi államhatalomnak volt aláren-
delve, az önkormányzatok és a bíróságok nem utasíthatták. a csendőrség 
szervezése önállóan, központilag történt. tevékenységéért szolgálati elöljáró-
inak, végső soron a belügyminiszternek, illetve a kormánynak tartozott fele-
lősséggel. a testület szabályzatai megkülönböztették a rendes, a felhívás nyo-
mán teljesítésre kerülő és az ellenőrzési szolgálatot. a rendes szolgálati ellátás 
alapja a járőrözés volt. a csendőrjárőr általában két főt, különleges esetekben 
ennél több csendőrt jelentett. a csendőrség működésének jellegét és hatókö-
rét a szolgálati jogok határozták meg. a csendőrnek joga volt bárkivel szem-
ben szolgálati minőségében fellépni. a szolgálati utasítás szerint „felhívásá-
nak ilyenkor mindenki különbség és kivétel nélkül, legyen az illető akár katona, 
akár polgári egyén, utólagos panaszolási jogának fenntartása mellett engedel-
meskedni köteles.”47

felhívásra akkor járt el a csendőrség, ha a bíróságok és a közigazgatási 
hatóságok pontosan előírt szabályok szerint ezzel fordultak a csendőrséghez. 
leggyakoribb a bírósági eljárásokban a személyek elővezetése volt. ellenőrző 
szolgálatot a parancsnoki beosztású csendőrtisztek, illetve az általuk e fel-

47 szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (sZut), 1941. 296. pont.
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adatra utasított csendőrtisztek és altisztek láttak el, amelynek során a szolgá-
latokat ellenőrizték. az ellenőrző szolgálat számszerűleg nagyobb hányadát 
az őrsparancsnokok, tehát altiszti rangú személyek végezték. a tiszti parancs-
nokságok ellenőrző szolgálata a szemle volt. részletesebben a rendes szolgá-
latot ismertetjük, mert ez képet ad a csendőrség jellegéről, tevékenységének 
természetéről. 

rendőri közegnek az altisztek és a csendőrlegénység mint a járőr tagjai 
minősültek. egy-egy őrmester a Csendőrségi ügyviteli szabályzat és a Szerve-
zeti és szolgálati utasítás alapján három falu közbiztonságáért volt felelős, 
vagyis ő parancsolt. nagy hatalma, tekintélye volt annak a csendőr százados-
nak, aki esetleg egy járás közbiztonságáért felelt, nem is szólva a csendőr 
őrnagyokról vagy ezredesekről, a törzstisztekről, akiket a csendőrlegények  
és altisztek ritkán láttak, csak parancsaikból ismertek. a csendőrség tehát 
mint intézmény a csendőrőrsökön vagy csendőrkülönítményeken nyugodott. 
a csendőrőrsök a számukra kijelölt falvakban úgynevezett járőrszolgálattal 
„védték” a közbiztonságot. Közbiztonsági szolgálatot mindenekelőtt az őrs-
parancsnok parancsai és útmutatásai alapján végeztek és kezdeményeztek, 
másodsorban bíróságok és ügyészségek megkeresésére, valamint a területileg 
hozzájuk tartozó közigazgatási hatóságok felkérésére.

a különböző szervezeti, valamint szolgálati utasítások, ügyviteli szabály-
zatok előírták a csendőrség legfontosabb teendőit. az őrsök szolgálati felada-
taik teljesítése során kötelesek voltak működési területükön rendszeresen 
nyílt portyázást végezni. az államra „veszélyes, gyanús vagy rendőri felügye-
let alá helyezett egyéneket, a külföldieket és a gyanús idegeneket” állandóan 
figyelték és ellenőrizték. 

a Szervezeti és szolgálati utasítás szerint az őrs az „állami és társadalmi 
rend, valláselleni, nemzetiségi, munkás- és egyéb társadalmi mozgalmakat 
figyelemmel kíséri, észleletéiről jelentést tesz, sürgős esetekben közbelép”.

a rendőri hatóságokkal együtt kellett működniük, de a rendőri hatóságok 
csak abban az esetben adhattak utasítást csendőrőrsöknek, ha azokat (vagy 
egy részüket) kivételesen ideiglenesen alárendelték egyes rendőrkapitánysá-
goknak.

a csendőröknek csak saját elöljárójuk adhatott utasítást. a csendőrtiszteket 
maga a kormányzó nevezte ki, az alhadnagyokat és tiszthelyetteseket pedig  
a honvédelmi miniszter. 
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a csendőrség, a rendőrséghez hasonlóan, a megelőzés célját és módszerét 
helyezte előtérbe. ez fejeződött ki a községek, az utak, a külső kerületek rend-
szeres portyázásában. a csendőrnek ismernie kellett a községéhez tartozó 
büntetett előéletűeket, a rendőri felügyelet alatt állókat, a szokásos bűntette-
seket és más „gyanús egyéneket”. a „gyanús egyén” fogalma tág lehetőséget 
adott. ide sorolták mindazokat, akik életmódjuk, környezetük, összekötte-
téseik folytán gyanússá váltak, de még nem voltak büntetve, vétséget és kihá-
gást nem követtek el, legalábbis perrendszerűen nem vonták őket felelős-
ségre.48 a csendőrőrsöknek ismerniük kellett azokat, akik a lakosság egyes 
rétegeire vagy osztályaira köz- vagy állambiztonsági szempontból hatottak, 
vagy bármilyen okból ezeket támogatták. a csendőrőrsnek ismernie kellett 
továbbá a községek lakosságának számát, osztály, réteg, vallás, nemzetiség, 
foglalkozás szerinti megoszlását, politikai pártállását és a munkaviszonyaikat.

a csendőrség tehát titkosan és nyíltan ellenőrizte és figyelte a falu életét. 
Ha az őrsök bármilyen veszélyesnek minősíthető politikai, társadalmi jelen-
séget észleltek, arról nemcsak jelentést tettek, hanem sürgős esetben közbe is 
léptek. nyilvános összejövetelt, gyűlést vagy hasonló jellegű megmozdulást 
az őrsparancsnoknak joga volt karhatalommal feloszlatnia, ha azt a köz-
rendre veszélyesnek minősítette.

Minden csendőrőrs maga is vezetett nyilvántartást, amely az országos 
bűnügyi nyilvántartó, később a csendőrség politikai nyilvántartója és a helyi 
ismeretek alapján készült.49 gondoskodtak arról, hogyha a nyilvántartó la  pok-
 ra került személyek más helységekbe vagy városokba költöztek, figyelőlapju-
kat az illetékes csendőrőrs-parancsnokságnak, illetve a rendőrségi hatóság-
nak megküldjék. ezen kívül a csendőrőrsöknek rendszeresen ellenőrizniük 

48 szervezeti és szolgálati utasítás. 155. oldal.
49 ezt segítette a Nyomozókulcs (NyK), amely rotációs papírra nyomva, puha zöld borító-

lapba fűzve negyedévenként jelent meg. az első évben mintegy 5000 példányban adták 
ki, később csökkentették a példányszámot. a Nyomozókulcsot mindig a járőrvezető 
hordta magánál, de egy példány az őrs irodáján is volt. a Nyomozókulcsot hivatalból 
megkapta minden közbiztonsági szolgálatot ellátó szerv: a rendőrség, a csendőrség,  
a határőrség, a folyamőrség, a katonai nyomozók. a Nyomozókulcsban személyek és 
tárgyak rövid leírását közölték. azt, hogy kiket kell elfogni (név, személyleírás), ki, 
melyik szervezet és miért keresi őket. itt tüntették fel, hogy az illető körözése hol jelent 
meg. az NyK anyaga állandóan változott, mert az elfogatás következtében egy csoport 
mindig kiesett, újab bak viszont bekerültek. (budapesti Megyei bíróság. b. ii. 0947/1952. 
6. szám.) in: Hollós, i. m. 96–97. oldal.
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kellett a kocsmákat, a kávéházakat, a népgyűléseket, a népünnepélyeket,  
a táncvigalmakat, a nyilvános látványosságokat, a színielőadásokat, és nyil-
ván kellett tartaniuk a jelentkezett és tartózkodási engedélyt kapott külföl-
dieket.50

az őrsöknek nagy figyelmet kellett fordítaniuk a községeikben levő üzemekre. 
a Szervezeti és szolgálati utasítás 356. pontja előírta: „Különös figyelmet kell 
fordítaniuk a gyárak, bányák, munkástelepek viszonyaira, a munkások hangu-
latára, a különböző nemzetiségi, szocialista, kommunista stb. mozgalmakra,  
s végül mindazokra a helyekre, ahol közbiztonsági zavarok gyakrabban fordul-
nak elő.” a szakasz- és szárnyparancsnokok ilyen irányú ismereteiket és 
tapasztalataikat kötelesek voltak előírás szerint feljegyezni.51 a csendőrőrsök-
nek és szárnyparancsnokságoknak kötelességük volt „a munkások kiléte felől 
állandóan érdeklődni”, a munkásokról vezetett előjegyzést megtekinteni, az 
újonnan felvett munkások „előéletét puhatolás útján megejteni”.52

a szabályzatok szerint a mezőgazdasági vagy ipari munkások sztrájkmoz-
galma esetén a csendőrség feladata „a rendet minden rendelkezésre álló esz-
közzel megvédeni”, de ügyeljenek, hogy a „tulajdonosoknak és alkalmazotta-
iknak testi épségét és személyes szabadságát ne veszélyeztessék”.53

az őrs ellenőrzése kiterjedt a körzetében levő vasútállomásokra is. „A vo -
nat érkezése előtt és után, egyes utasokat és az állomáson egyébként megfor-
duló közönséget szemügyre kell venni” – írta elő a szabályzat.54

a csendőrség és a rendőrség nyomozó hatóságai a saját területükön külön-
külön végezték a nyomozásokat. egymást azonban segíteniük kellett, és ha  
a csendőrségi nyomozás rendőri területre vezetett, együttműködésre kérték 
fel a rendőri hatóságok nyomozóit.

a csendőrőrsök a különböző parancsnokságoktól érkezett utasítások alap-
ján indítottak nyomozást, illetve felderítést. Munkájuk során a titkos meg-
figyelésekre is támaszkodtak. 

50 szervezeti és szolgálati utasítás. 157. oldal.
51 uo. 158. oldal.
52 uo. 166. oldal.
53 uo. 167. oldal.
54 uo. 170. oldal.
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ii.

a csendőrségnek sajátos volt a kapcsolata a közigazgatással, mert a csendőr-
ség nem volt rendőrhatóság, hanem csupán hatósági közeg. a rendőrhatósági 
jogkört a vármegyei közigazgatás gyakorolta, első fokon a főszolgabíró, má -
sodfokon az alispán, harmadfokon pedig a belügyminiszter volt illetékes.  
a rendőrségi szervezetek tekintetében a városi, illetve kerületi rendőrkapi-
tány, a főkapitány és végül a belügyminiszter volt a jogkör gyakorlója. tehát 
míg a rendőrség tekintetében nem vált szét a rendőrhatóság és a rendőrközeg 
(hatósági közeg) funkciója, addig a csendőrség végrehajtó erőként szervezeti-
leg független volt az intézkedő hatóságtól. a belügyi tárca rendeletei szabá-
lyozták a városokban való eljárás feltételeit. 

az alapképlet szerint városokban a rendőrség, vidéken a csendőrség jogo-
sult eljárni. a városok külterületén csendőrséget telepítettek, a két testület 
működési határát pontosan kijelölték egyeztető tanácskozáson. a másik fél 
területére csak tettenérés esetén, vagy akkor léphettek át, ha a gyanúsított az 
egyik szervezet működési területén követte el ugyan a bűncselekményt, de  
a másik szervezet körzetében élt. a rendőrparancsnokok a járási főszolgabíró 
hatáskörével élhettek a város területén működő csendőrség tekintetében,  
a rendőrkapitánynak és helyettesének joga volt eldönteni, hogy a nyomozáso-
kat a csendőri vagy a rendőri erőkre bízza. az ügy bármely szakaszában átve-
hette az irányítást, illetve átadhatta az ügyet a társ rendvédelmi szervezetnek. 
a csendőröknek jelenteniük kellett, hogyha a városok területén nyomozást 
indítanak, amelyhez csak akkor kezdhettek hozzá, ha a rendőrkapitány más-
ként nem intézkedett. a rendőrkapitány párhuzamos nyomozást nem kezde-
ményezhetett. 

a csendőrök és a rendőrök hatásköri vagy egyéb vitája, összeütközése ese-
tén a csendőrségi szolgálati elöljáróhoz fordulhattak, a végső döntést a bel-
ügyminisztériumban hozták meg. a testületi illetékesség megállapítása a 
bűncselekmény elkövetésének helye alapján történt azzal, hogy mindkét fél 
folytathatott nyomozást a másik szervezet hatósági területén, de azt be kellett 
jelentenie. a társ rendvédelmi szervezet tagjai mellé kíséretként egynél több 
főt nem osztottak be. 

a ságvári endre kommunista vezető elleni intézkedés idején 1944-ben már 
másképp járt el a csendőrség és a rendőrség a politikai mozgalmakkal szem-
ben, és az intézkedéssorozat kezdeteként követett sugár nevű kommunista 
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lakóhelye is nógrádverőcén volt, de személyének felfedezése is a csendőrség 
által történt. így a csendőrségnek joga volt elkezdeni a nyomozást és azt  
a főváros területén akkor is folytathatta volna, ha nem lett volna szoros 
együttműködés ebben az időben már a rendőrséggel a szélsőséges mozgal-
mak ellen folytatott nyomozásokban. Mindazonáltal Cselényi antal rendőr-
detektív azért is parancsnokolt az intézkedésnél, mert a rendőrség illetékes-
ségi területén jártak el.

nem volt szerencsés a csendőrség szerepének megítélése szempontjából az 
a tény, hogy a vidéki választások helyszínén a közigazgatási hatóság kérésére 
a csendőri erők több helyen kötelességszerűen alkalmaztak személyi szabad-
ságot korlátozó intézkedéseket. így a kormányzati akaratot végrehajtó helyi 
közigazgatási intézkedéseit is úgy élték meg a választások résztvevői mint 
csendőri erőszakot. ugyanakkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezen rendez-
vényeket a területileg illetékes közigazgatás vezetője engedélyezte, és ha betil-
tották a választói gyűléseket, azok feloszlatása a csendőrség kötelessége volt. 
Mindebből az következik, hogy az ellenzéki, baloldali beállítottságú válasz-
tók és jelöltek a rendszerrel való szembenállásukat rávetítették a csendőrségre, 
mitikus erőt tulajdonítva a szervezetnek a számukra rossz oldalnak tekintett 
kormányzati oldalon. 

a csendőrség megítélésének külön fejezetét jelenti az eredetileg a szerb 
partizántevékenység felszámolására irányuló, több helyen tömeggyilkosság-
 ba torkolló délvidéki razziasorozat 1942 januárjában, és ezen belül az újvi-
déki razzia január 21–23-án. az egész délvidéki razziasorozat kapcsán 3309 
személy (299 agg – akkori felfogás szerint 60 év feletti –, 141 gyermek), ezen 
belül Újvidéken 879 személy (8 magyar, 7 német, 292 szerb, 2 horvát, 13 orosz, 
1 szlovák, 556 zsidó, ezen belül 322 nő, 53 12 év alatti gyermek és 86 60 év 
feletti) életét oltotta ki a honvéd, a csendőr, a rendőr karhatalom. annyit már 
tudunk, hogy az újvidéki razzia fegyveres erői mintegy 5500 főt képviseltek, 
és ezen belül a jelenlevő csendőrség létszáma nem érte el az 1000 főt sem. 

a csendőrség elsőrendűen okmányellenőrzéseket végzett, tehát olyan tény-
 kedést, amihez szakismeretek voltak szükségesek. nem bizonyított tény, hogy 
a csendőrségnek az újvidéki razziában meghatározó jelentősége lett volna, 
ennek az ellenkezője a valószínű. az újvidéki razziával kapcsolatos legújabb 
dokumentumok arra utalnak, hogy a honvédség és a folyamőrség állománya 
nagyobb szerepet játszott a razziában és a bűncselekményekben. a csendőr-
ség balszerencsés helyzetére jellemző, hogy VKf bírósága előtt 1943. decem-
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ber 14.–1944. január 22. között zajlott „újvidéki per” tizenegy 10–15 év fegy-
házbüntetéssel sújtott elítéltjének mindegyike csendőrtiszt volt, az i–ii–iii. 
rendű vádlott katonatisztek, feketehalmy-Czeydner ferenc tábornok had-
testparancsnok, grassy józsef ezredes városparancsnok és Deák lászló ezre-
des németországba szöktek, velük szemben nem született ítélet. számos kato-
natisztet nem is állítottak bíróság el, noha túlsúlyban voltak a honvédségi 
állományúak nemcsak a jelenlétet, hanem az erőszakot illetően is.55

a Magyar Királyi Csendőrségnek a zsidók deportálásában való részvétele 
a szervezetre végzetes ténykedésnek bizonyult. Mindazonáltal megállapí-
tandó, hogy e tevékenységet utasításra hajtotta végre, mint minden más szol-
gálatot. 

„A csendőrség népszerűtlenségének legfőbb okaként a politikai propa-
ganda leginkább a deportálásban való részvételt jelölte meg, holott 
abban a szervezet személyi állományának csak kisebb hányada (körül-
belül 10%-a) vett részt. A Magyar Királyi Csendőrséggel szemben kiala-
kult ellenérzés egyik mozgatója lehetett továbbá, hogy a csendőröknek 
kellett a hadviselő ország rendjét biztosítaniuk, s mindemellett a háború 
szülte kényszerű és gyakran népszerűtlen intézkedéseket betartatniuk.”56

a zsidók deportálásában részt vett a rendőrség és a honvédség személyzete is. 
Mint ismeretes, városokban a rendőrség végezte a zsidók összegyűjtését. azt 
is tudjuk, hogy a vidéki zsidóság nagyobb hányada nem a falvakban, hanem 
a városokban lakott. az összegyűjtendő személyek részletes adatait a köz-
igazgatás által összeállított listák tartalmazták, ezek felhasználásával történt 
a zsidók összegyűjtése. Kutatási adatok vannak arra is, hogy a honvédség kö -
telékéből nagyobb létszámú erők működtek közre a deportálásokban, mint 
ahány csendőr vett részt ebben a tevékenységben. a zsidó deportálások megíté-
lésében a csendőrség ugyanúgy nem volt egységes, mint a magyar társadalom. 
a csendőrtisztek egy része határozottan tiltakozott a testület törvénytelen 
alkalmazása ellen. az is tény, hogy az ellenállási mozgalomnak, illetve tény-
leges ellenállásnak voltak csendőr szereplői és áldozatai. számos csendőr 

55 lásd bővebben: Zétényi Zsolt. A Képíró-ügy. budapest, 2013.
56 Kovács Zoltán andrás: Csendőrsors Magyarországon 1945 után. in: Katonai Perek a kom-

munista diktatúra időszakában. 1945–1958.történeti Hivatal. budapest, 2001. 104. oldal. 
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személyes kockázatot is vállalva nyújtott segítséget az embertelen bánásmód-
tól szenvedőknek.

az Magyar Királyi Csendőrség létszáma 1944 nyarán a tábori csendőrség-
hez beosztott állománnyal együtt meghaladta a 22 000 főt. ahogy az országot 
egyre inkább kezdte elérni az igazi háború, úgy növekedett a csendőrökre 
rótt teher is. az angolszász bombatámadások beindulása, illetve a szovjet 
hadsereg közeledése jelentősen rontotta a közbiztonságot és a termelés biz-
tonságát is. a testület tagjai részt vettek a bombázások utáni kárelhárításban, 
de az őrshálózat egyben légtérfigyelési feladatokat is ellátott, a berepülő 
gépekről telefonon tájékoztatták a központi parancsnokságot.

1944. június 21-én a kormány a csendőrség felügyelője, faragho gábor alá 
rendelte a rendőrséget is.

1944. szeptember 28-án Horthy Kormányzó faragho gábort, a csendőrség 
akkori felügyelőjét küldte Moszkvába a fegyverszüneti tárgyalás vezetésére. 
az utat vitéz Kudar lajos, az Államvédelmi Központ pa  rancs  noka57 szervezte 
meg, három csendőrtiszt vitte a küldöttséget szlovák partizánok által ellenőr-
zött területre, ahonnan repülőgéppel folytatták útjukat. 

vitéz Kudar Lajos csendőr alezredes
(Vinga, 1895. november 19. – budapest, 1945. február 11.) 
az Államvédelmi Központ parancsnok-helyettese, aki a második világháború 
idején részt vett a náciknak ellenálló Magyar függetlenségi Mozgalom munkájá-
ban, ezért a nyilasok letartóztatták és átadták a németeknek, akik kivégezték.

az első világháborúban harcolt az orosz és román fronton. Helytállásáért a há -
ború után i. és ii. osztályú vitézségi éremben részesült, valamint a Vitézi rend meg-
alakulása után nem sokkal Horthy Miklós kormányzó vitézzé avatta. 1923-ban  
a csendőrség kötelékébe került, főhadnagyi rangban. Hosszú ideig vidéken teljesí-
tett szolgálatot, majd 1936-ban budapestre helyezték, 1939-ben kinevezték a csend-
őrségi nyomozó osztály vezetőjévé. ugyanebben az évben került kapcsolatba  
a teleki Pál miniszterelnök által megbízott szent-iványi Domokos körül szerve-
ződő Magyar függetlenségi Mozgalommal, amelynek egyik alapembere lett.

1942-ben létrehozták az Államvédelmi Központot, amelynek vezetőjévé vitéz 
ujszászy istván tábornokot, helyettesévé pedig Kudar lajost tették, aki időköz-
ben alezredesi rangot kapott. a német megszállást követően 1944. április 17-én 
Újszászy istvánt a gestapo letartóztatta. ezt követően az ÁVK élére Kuthy lász-
lót nevezték ki, de a tényleges vezető Kudar lajos lett. a politikai üldözöttek 

57 több helyen tévesen ezredesként említik.
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számára egymás után állíttatta ki a hamis okmányokat, hogy el tudjanak rejtőzni 
a gestapo és az ss elől. szintén Kudar és segédje Korondi béla szervezte meg  
a faragho gábor vezette fegyverszüneti bizottság Moszkvába juttatását.

a nyilas puccsot követően fegyveres erővel megakadályozta, hogy a nyilas 
bandák (akik ellen egyébként a szálasi-kormány is kénytelen volt többször fel-
lépni) elhurcolják az ún. védett házakban lakó zsidókat. a letartóztatandó sze-
mélyeket mindig értesítette előre, ezért azoknak volt idejük elmenekülni, vagy 
elbújni. ez a tevékenysége tűnt fel a nyilasoknak, akik utasították a nemzeti szá-
monkérő Különítmény parancsnokát, radó endre csendőrszázadost Kudar la -
jos letartóztatására. Kudar gyanút fogott, a családját vidékre menekítette, ő azon-
 ban már nem tudott elmenekülni, mert december 4-én, Korondi bélával együtt 
letartóztatták. Korondinak január 4-én sikerült megszöknie a börtönből, Kudar 
lajost azonban 1945. február 11-én, nem sokkal a budai kitörési kísérlet előtt  
a németek agyonlőtték.

a háború után posztumusz a Magyar szabadsági Érdemrend legmagasabb fo -
kozatával tüntették ki. a kommunista hatalomátvétel után azonban kijelentették, 
hogy Kudar lajos tevékenysége nem merítette ki az ellenállás tényét, a feleségétől 
az özvegyi járadékot megvonták, majd a családot vidékre internálták, ahonnan 
csak 1956-ban térhettek haza, budapestre. a rendszerváltás után újra el  ismerték 
Kudar ellenálló tevékenységét, posztumusz altábornaggyá léptették elő és 1992-
ben az Országház utca 28. szám alatt emléktáblát állítottak tiszteletére.

1944. október 15-én mind a csendőrség, mind a hadsereg tétlen maradt.  
a budapesten állomásozó két karhatalmi csendőrzászlóalj (mintegy 800 fő) 
bevethető volt, de semmilyen parancsot nem kapott. Vitéz Király gyula csendőr 
ezredes, a bM közbiztonsági főosztályának vezetője ifjabb Horthy Miklós 
elrablásáról értesülve parancsot adott a határ menti őrsöknek és a repülőtéri 
csendőrkülönítményeknek a határátkelők lezárására. Vitéz Ki  rály gyula58 ez -
redest a gestapo letartóztatta és Mauthausenbe szállította ugyanúgy, mint az 
említett csendőrkarhatalom parancsnokát, vitéz temesvári endre59 vezérőrna-
gyot, a budapesti csendőr- és rendőrkarhatalom parancsnokát és vitéz balázs-
Piri gyula 60ezredest, a bM csendőrségi osztályának vezetőjét. Érdemük az volt: 
megakadályozták a németeket abban, hogy elhurcolják a fő utcai fogházba zárt, 
a német bevonuláskor lefogott magyar politikusokat. Később szintén gestapo 
fogságba esett a zsidóság mentésében is részt vett Kudar alezredes.

58 csendor.com
59 szakály sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. 245-246 oldal
60 szakály sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. 67-68 oldal
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vitéz Király Gyula Magyar Királyi csendőr ezredes
(szilágyballa (szilágy vármegye), 1893. november 12. – 
sao Paolo, brazília, 1979. május 10.)
Désen érettségizett, majd Kolozsvárra ment, ahol há -
rom év jogot végzett. az egyetem padjaiból indult el  
a háborúba a 32. gyalogezreddel, ahol többek között 
kiérdemelte a Magyar nagy ezüst Vitézségi Érmet is. 
Mikor az összeomlás, a román betörés erdélyt fenye-
gette, harcolt tovább az 1918-ban megalakított székely 
Hadosztályban. a harcokban súlyosan megsebesült. 
1922-ben, mint főhadnagy, belépett a csendőrséghez. 
szolgált Pétervásárán, szikszón, szolnokon, székesfehér-
várott és 1937-től budapesten a Magyar Krirályi b.M. 
csendőrségi osztályán. Kiváló szellemi és erkölcsi képes-

ségeit elöljárói hamarosan felismerték, s 1944 elején a közbiztonsági osztály élére 
nevezték ki, ez tábornoki beosztás volt.

az osztályhoz tartozott a csendőrségen kívül a rendőrség, a közbiztonsági, az 
egyesületi, a politikai és a külföldieket ellenőrző országos központi hatóság mint 
alosztály. a nemzetiségi felderítések, a szélső baloldali felderítések, az 1918–19-es 
kommunizmus idejéből való tapasztalatok és a szélső jobboldali mozgalmak tö -
rekvései hatottak rá.

Érzékelte, hogy mikor a csendőrök is elindultak tábori-csendőri szolgálatra 
igen sokszor nem hivatásuknak megfelelő célokra használták fel őket. a csendőr-
ség erősödő német nyomásra és követelésre a „zsidó kérdés megoldása” az általa 
vezetett közbiztonsági főosztályra akarták hárítani. Vitéz Király gyula ezredes 
ezt nem vállalta el kijelentvén, hogy a „zsidókérdés nem közbiztonsági kérdés.” 
az akkori belügyminiszter végül is elfogadta álláspontját és vitéz endre lászló 
belügyi államtitkárt bízta meg a feladattal. a kormányzói proklamáció utáni 
napon a gestapo letartóztatta, és Mauthausenbe szállította. fogságából az ame-
rikai csapatok szabadították ki.

így ír visszaemlékezéseiben: „…isten megmentett, talán azért, hogy ismét 
élére állhassak kiváló csendőrbajtársaimnak, akikre utolsó leheletemig büszkén 
és szeretettel gondolok.”

Dél-amerikába vándorolt ki családjával, és sao Paulóban dolgozott (brazília) 
gyári munkásként.

1960. március 21-től 1963-ig tölti be Magyar Királyi Csendőr bajtársi Közös-
ség vezető tisztségét. sao Paoloban 1979-ben bekövetkezett haláláig nagy tiszte-
letnek örvendő tagja az emigráns csendőr közéletnek.
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vitéz Temesvári Endre vezérőrnagy
(Marosvásárhely, 1891. január 19. – strasbourg, fran-
ciaország, 1964. július 20.) 
apja: temesvári Mihály, kereskedő. anyja: tkallatz te -
réz. Vallása: római katolikus. iskolái végzettsége: gimná-
zium 1–4. osztály, Honvéd hadapródiskola 1–4. évfolyam 
(1906–1910) nagyvárad (1910-ben érettségizett), csendőr-
tiszti tanfolyam (1921–1922). nyelvismerete: né  met, ro -
mán. rendfokozatai: zászlós 1910. augusztus 18-tól, had-
nagy 1912. november. 1-től, főhadnagy 1915. január 1-től, 
százados 1920. szeptember l-től, őrnagy 1931. no  vember 
1-től, alezredes 1936. november 1-től, ez  redes 1940. szept-
ember 1-től, vezérőrnagy 1943. május 1-től.

1942. november 1-től 1944. szeptemberéig a Magyar 
Királyi Csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok. 1944. szeptembertől 1944. 
október 15-ig a csendőri és rendőri karhatalom parancsnoka. 1944. október 15-től 
1944. október 18-ig német letartóztatásban. 1944. október 18. és 1945. májusa között 
a Ma  gyar Királyi Csendőrség felügyelője (1945. március 27-től németországban).

1945. június 25-től előzetes letartóztatásban, 1945. október 30-tól a Honvé-
delmi Minisztérium Katona Politikai Osztályán. a budapesti népbíróság 1946. 
március 22-én XV. 620/1946/4. számú ítéletével 10 évi fegyházbüntetésre, politi-
kai jogai gyakorlásától 10 évre történő felfüggesztésére és teljes vagyonelkob-
zásra ítélte. a népbíróságok Országos tanácsa 1948. október 28-án kelt nOt V. 
3587/1948/9 számú ítéletével azt jogerőre emelte és állás- és nyugdíjvesztést is 
kimondott. 1955. október 28-án szabadult Vácról. 1955–1958 között segédmun-
kás és éjjeliőr. 1958-ban fiához franciaországba távozhatott.

vitéz Balázs-Piri Gyula ezredes
(szabadka, 1892. április 11. – balatonlelle, 1972. augusz-
tus 22.) 
apja: balázs-Piri ferenc vendéglős. anyja: Pressburger 
borbála. Vallása: római katolikus. iskolái, végzettsége: 
gimnázium 1–4. osztály, szabadka, honvéd főreáliskola 
1-3. évfolyam (1908–1911), sopron, ludovika akadémia 
1–3. évfolyam (1911–1914), csendőrtiszti tanfolyam (1921).

nyelvismerete: német, francia, orosz.
1943. május 1. és 1944. október 16. között a belügy-

minisztérium XX. osztály osztályvezetője. 1944. októ-
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ber 16-tól 1944. október 21-ig német letartóztatásban. 1918–1919 között a Ma -
gyarországi szociáldemokrata Párt tagja, 1946-tól a nemzeti Parasztpárt tagja. 
1951 júniusában kitelepítve Mezőberénybe.

a nyilas rendszer is felállította a nemzeti számonkérő Különítményt, élén 
Orendy norbert csendőr alezredessel. az ide beosztott állománynak két 
választása volt, vagy engedelmeskedik a parancsnak, vagy pedig a szinte biz-
tos halálos ítéletet választja. az nszK, amely hamarosan a rendszer legrette-
gettebb intézménye lett, az értelmetlen terrorral szembeszálló, vagy egysze-
rűen csak rossz helyen tartózkodó emberek százait juttatta hóhérkézre. 

az ország területén előretörő szovjet csapatok ellen a csendőrséget is beve-
tették. a frontvonalbeli szolgálatra alkalmatlan felszerelésű, nehézfegyverzet 
nélküli csendőregységek szétforgácsolódtak.61 a harcok túlélői mindezek 
ellenére rendezetten, a dunántúli egységek pedig nem súlyos veszteségekkel 
vonultak osztrák területre. az erdélyi harcokban szinte teljesen megsemmi-
sült a nagyváradi és az ungvári zászlóalj. utóbbi 1944. október 7-én 264 fővel 
vonult ki a Vereckei-hágó védelmére, de 18-án már csupán 39 harcképes tagja 
maradt.62 budapest védelmében öt csendőrzászlóalj vett részt (galántai, zilahi, 
székelyudvarhelyi, besztercebányai és pécsi) szilády gyula ezredes a Vi. csend-
őrkerület parancsnokának vezetésével. a mintegy 160 tiszt és 3000 legénységi 
állományú csendőr nagy része elesett, hadifogságba került, vagy elmenekült. 
Ha majd egyszer megfilmesítik a kitörés történetét, abban kitüntetett szerepe 
lesz Komár andor csendőr hadnagynak, aki tizenegy magyar bajtársával és 
németekkel együtt eljutott a német vonalakig. a magyarországi harcokban  
a csendőrség mintegy 11 000 halottat, sebesültet, hadifoglyot és eltűntet 
(hazaszököttet) veszített, azaz 1944-es állományának közel 50%-át. a meg-
maradt állomány nagy része 1945 márciusának utolsó napjaiban osztrák 
területre vonult vissza.

a budai kitöréskor a csendőrség egyetlen, még működő híradóeszköze  
a csendőrrádió volt. ez február 12-én sugározta utolsó adását, amelynek üze-
nete a következőképpen szólt:

61 a 2011-ben méltatlanul háborús bűntettel megvádolt, felmentett dr. Képíró sándor 
csendőrszázados  élettörténetéből tudjuk, hogy Miskolc 1944-évi szovjetek elleni védel-
mének jelentős, utolsó percig kitartó ereje az általa vezetett csendőrség volt.

62 rektor béla: A m. kir. csendőrség oknyomozó története. Árpád Könyvkiadó Vállalat. Cle-
veland, 1980. 274. oldal.
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„Csendőr Bajtársak! A királyi vár romjai között teljesen körül vagyunk 
zárva. Kenyerünk, vizünk már napok óta nincs. Életünkkel leszámol-
tunk, sorsunkat a jó Istenre bíztuk. Ha nem éljük túl ezt a poklot, csalá-
dunkról gondoskodjatok.

Isten, áldd meg a magyart! Éljen Magyarország! Éljen a m. kir. Csend -
őrség!”63

ez volt a csendőrség búcsúüzenete.

iii.

az 1944-es Csendőrségi Zsebkönyv szerint az évben 969 csendőrtiszt és  
22 000 csendőr szolgált. a háborút végét 360 tiszt és 10 000 csendőr élte meg.  
a kommunista rendszer mintegy 5000 csendőrt pusztított el. Körülbelül 3000 
szovjet kényszermunkatáborokba került, míg 1500-nyi került ki nyugatra.64

a Magyar Királyi Csendőrség története számos tapasztalattal és tanulság-
gal szolgál napjainkban.

a Kárpát-medencében sikeresen meggyökeresedett a XiX. században vi -
lágszerte eredményes és elismert csendőrszervezet.

a Magyar Királyság elismert, a nemzetközileg bevett alakulatok között is 
igen eredményes polgári rendvédelmi szervezetet hozott létre és működtetett 
háromnegyed évszázadig.

Megállapítható, hogy a csendőrség kezdettől megfelelt a polgári demokrá-
cia rendfenntartó szervezetével szemben támasztott igényeknek:

az 1919-től 1945-ig tartott időszakban a testületet újjászervezték, s általa 
egyidejűleg a vesztes háború és forradalmak által szétzilált vidéki közbizton-
ságot helyreállították;

- folyamatos technikai, szervezeti és képzési fejlesztések után korszerű, 
hatékony rendfenntartó erő lett az első világháború után; 

- az első világháború időszakának tapasztalataira alapozva, a testület 
megfelelő adottságokkal bírt a háborús időszak rendfenntartásának 
eredményes ellátására;

63 rektor, i. m. 282–284. oldal.
64 www.csendor.com
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- a szervezetet sikerült hozzáigazítani a változó gazdasági és technikai 
viszonyokhoz;

- a testület részesévé vált – a magyar állam más szervezeteivel közösen – 
a magyar zsidóság deportálásában való részvételével egy olyan dicste-
len tevékenységnek, amely ürügyet szolgáltatott arra, hogy a polgári 
magyar állam szétverése során megszüntessék.

a testület felszámolása és utóélete 1945-től napjainkig tart. e szakasz kere-
tében politikai indíttatásoktól vezérelve „1919-hez hasonlóan” ismét felosz-
latták a szervezetet, amelynek volt tagjai egy megbélyegzett testület rájuk há -
ruló hátrányait viselték. ezen időszakban:

- felszámolták a szervezetet, ezzel megszüntetve a két fő pilléren (a rend-
őrségen és csendőrségen) nyugvó tradicionális magyar rendvédelmi 
szerkezetet, egyben utat nyitva a szovjet típusú rendvédelemnek;

- az utódszervezet, a magyar rendőrség számos vonást megörökölt a csend-
őrségtől, ezek közül azokat, amelyek összhangba hozhatók voltak a szov-
jet típusú rendvédelmi modellel, meg is tartotta;

- a csendőrök először a nyugati emigrációban, majd 1989-után Magyar-
országon is társadalmi szervezetbe tömörülve igyekeztek ápolni a tes-
tület hagyományait, lehetőségeik szerint szorgalmazták a szervezet be -
csületének helyreállítását.

a Magyar Királyi Csendőrség történetének egészét vizsgálva megállapítható, 
hogy:

a testületet a meggyengült közbiztonsági helyzet felszámolása céljából,  
a köznyugalom tartós fenntartása érdekében hozták létre, később ezért szer-
vezték újjá. ezen igényeknek a szervezet eredményesen eleget tett a dualiz-
mus és a két világháború közötti időszakban egyaránt. a szervezet a magyar 
polgári közigazgatás szerves részeként eredményesen biztosította a közrendet, 
a közigazgatási döntések végrehajtását.

Kiválóan illeszkedett abba az alkotmányos keretbe, amely nem a központi 
államhatalom privilégiumaként tekintett a rend és közbiztonság fenntar -
tására. 

a központi államhatalom és az önkormányzatok rendvédelmi testületeket 
hozhattak létre rendfenntartási hatásköreik törvényben szabályozott felada-
tainak végrehajtására. a központilag irányított csendőrség igénybevételének 
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lehetőségét pedig a központi államhatalom jól megosztotta a vidéki települé-
sek vezetőivel.

a polgári magyar államnak a csendőrség és a rendőrség pillérein nyugvó 
rendvédelme a kontinentális típusú európai rendvédelmi modellt követte,  
s megfelelt a sajátos magyarországi viszonyoknak. a magyar csendőrség szer-
vezete, működési szabályai, az államapparátushoz, illetve a haderőhöz fűződő 
viszonya megegyezett a korabeli európai csendőrségekével. 90%-os bűnügyi 
felderítési eredményességével európai összehasonlításban kiváló teljesítményt 
nyújtott. 

története, tapasztalatai máig ható tanulságokat hordoznak, ezek elemzése 
meghaladja e könyv kereteit.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a csendőrség a magyar történelmi, 
társadalmi viszonyokhoz idomulva eredményesen védte a közrendet és köz-
biztonságot Magyarország vidéki területein. Működése kezdetén felszámolta 
a betyárvilágot, és az európai követelmények szintjének megfelelő közbizton-
ságot hozott létre, s folyamatosan tartott fenn az országban. sikerei elvitat-
hatatlanul a sajátjai, hibáiban, egyes tagjainak bűneiben osztoznak irányító 
hatalmak, a magyar és a nemzetközi politika egyaránt.
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4. fEJEZET,
 
amelyben szólunk a csendőrség állambiztonsági szerepéről, nyomozó szolgá-

latáról, a rendőrség és a csendőrség fegyverhasználati szabályairól.

i.

a Csendőrség működésének első két korszakában – a dualizmus idején és  
az első világháború után – minden bűncselekményt az őrs egyenruhás járőre 
nyomozott. a testület akkor még nem rendelkezett különleges célokra ki -
képzett csendőrökkel. a nagyobb szabású, ritkán előforduló, vagy nagyobb 
területre kiterjedő bűncselekmények felderítése a kis létszám, sokirányú el -
foglaltság, a polgári ruha, valamint a felszerelési eszközök hiánya miatt ne -
hézségbe ütközött. az első világháború, az azt követő forradalom és gazda-
sági válság következtében a bűnözés nemcsak mennyiségileg gyarapodott, 
hanem a bűnözők már a technika modern vívmányait is felhasználták. ezért 
a csendőrségnek is gondoskodnia kellett a bűnügyi szakszerűség korszerűsí-
téséről, meg kellett újítani kiképzését, korszerű segédeszközöket kellett besze-
reznie, hogy nyomozása eredményesnek bizonyuljon.

a bűnügyi szakszolgálat 1928-tól kezdődően épült ki a harmincas évek 
elején a csendőrség keretei között. ez egybeesett a magyar rendvédelem tes-
tületeinek korszerűsítésével, amelynek során korszerű formákat és kereteket 
kapott mind a szervezet, mind a felszereltség.

1930-tól alakítják ki a csendőrség nyomozó szolgálatát is.65 1930-ban felál-
lítják a Magyar Királyi Csendőrség központi nyomozó parancsnokságát.66

az 1927. szeptember l-jén életbe lépett új szervezeti és szolgálati utasítás-
ban határozták el ennek a parancsnokságnak a felállítását, mivel jelentősen 
korszerűsíteni szerették volna a testület nyomozó szolgálatát.67 a gazdasági 
világválság hatására kezdte meg működését. a bM 71.464/1930. számú ren-

65 71.464/1930. bM a csendőrségi nyomozó szolgálatról.
66 71.464/1930. bM r. a magyar királyi csendőrség központi nyomozó parancsnoksága 

tárgyában.
67 Hollós ervin: Rendőrség, csendőrség. VKF 2. Kossuth Könyvkiadó. budapest, 1971. 100. oldal.
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deletére 1930. március l-jétől állították fel a budapesti nyomozó osztályt és 
alosztályt, valamint a szombathelyi, a szegedi és a debreceni alosztályt, majd 
1931-ben a pécsi és 1932-ben a székesfehérvári és a miskolci alosztályokat. 
ezeket a 30–50 fős egységeket általában jogi végzettséggel rendelkező, száza-
dosi rangban álló tisztek vezették, legénységük pedig speciális tanfolyamot 
végzett, civil ruhás nyomozókból, illetve helyszínelőkből állt. a nyomozóal-
osztályok parancsnoka egyben a kerületi parancsnok közbiztonsági előadója 
is volt. a nyomozóalosztályok személyi, fegyelmi és közbiztonsági szempont-
ból az illetékes kerületi parancsnokságok alá tartoztak, szakmai felettesük  
a budapesti központi nyomozóparancsnokság volt. 

1942-ig a csendőrség központi nyomozó szervezetének elnevezése: „Ma -
gyar királyi csendőrség nyomozó osztály parancsnoksága, budapest”.68 

1942-től e központi intézmény neve: „Magyar királyi csendőrség központi 
nyomozó parancsnoksága, budapest”.69 Közvetlenül a belügyminisztérium 
Vii. Közbiztonsági Osztályának volt alárendelve.

a központi nyomozó parancsnokság ideiglenes parancsnoka történetünk 
idején 1944-ben (1943. február 1. – 1944. október 16.) vitéz Czigány józsef70 
csendőr ezredes volt, törzsében a gazdasági hivatalon kívül egy bűnügyi és 
egy államrendészeti előadótisztet rendszeresítettek. a parancsnok az előadók 
adatgyűjtései alapján tette meg időközönként jelentéseit a belügyminiszter-
nek az ország közbiztonsági állapotáról. a parancsnokság különben alosztá-
lyainak gyakorlati nyomozó szolgálatában nem vett részt, azokat csupán irá-
nyította, és együttműködésüket biztosította.

vitéz Czigány József csendőrezredes 
(Zalaegerszeg, 1894. április 3. – 1977. március 16.) 
apja: Czigány józsef, takács. anyja: szedmák anna. Vallása: római katolikus. 
iskolái, végzettsége: gimnáziumi érettségi, Zalaegerszeg, csendőr tiszti tanfo-
lyam (1918–1919). 

nyelvismerete: német. 
rendfokozatai: tartalékos zászlós 1915. augusztus 1-től, tartalékos hadnagy 

1917. augusztus 1-től, tartalékos főhadnagy 1918 januárjától, százados 1926. no -

68 A magyar királyi csendőrség zsebkönyve. budapest, 1941.
69 A magyar királyi csendőrség zsebkönyve. budapest, 1942.
70 szakály sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették 86-87.oldal
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vember 1-től, őrnagy 1937. november 1-től, alezredes 1941. november 1-től, ezre-
des 1943. augusztus 1-től.

1943. február 1. és 1944. ok -
tóber 16. között a csendőrség 
Központi nyomozó Pa  rancs  nok-
 ság, ideiglenes parancsnoka. 
1944. október 16-tól 1945 már-
ciusáig a szombathelyi iii. Csend-
 őrkerület parancsnoka.

1945 márciusától 1945 no -
vemberéig németországban tar-
tózkodott. Hazatérése után, 1947. 
március 19-én letartóztatta az 
ÁVO. a budapesti népbíróság 
1947. október 7-én (nbr. 11. §. 

15. pont, 13. §. 3. pont, 2. bekezdés) 15 évi fegyházra, politikai jogai gyakorlásá-
nak 10 évre történő felfüggesztésére, teljes vagyonelkobzásra, állásának nyugdíj-
igény nélküli elvesztésére ítélte. az ítéletet 1950. március 9-én 3 évi és 6 havi 
börtönre csökkentették a mellékbüntetés fenntartásával. 1950. május 20-án a fő -
büntetést 10 évi fegyházra változtatták. 1956 májusában szabadult. a budapest  
i. rfK 01986/1958. számú, 1958. április 24-i határozatával közbiztonsági őrizet 
alá helyezték, melyet 1959 májusában szüntettek meg.

a törzsalosztály végezte az ország egész csendőrségi területére kiterjedő bűn-
ügyi és államrendészeti bűncselekmények felderítését és nyomozását. a vi -
déki nyomozó alosztályok hatásköre csak a kerületük területére terjedt ki, így 
ezek nem voltak képesek országos bűncselekmény önálló, gyors és eredmé-
nyes felderítésére.

az alosztályokat, különösen pedig a budapesti központi nyomozó parancs-
nokságot a kor legfejlettebb technikai eszközeivel látták el. a központi nyo-
mozó parancsnokságnak bűnügyi laboratóriumai és helyszínelő gépkocsijai 
is voltak. 

szervezete Hírközpontra, nyilvántartásra, bűnügyi laboratóriumra és  
a nyomozóosztály törzsalosztályára tagolódott.

1.
a Hírközpont simonyi józsef csendőr alezredes parancsnoksága alatt a bű -
nözéssel kapcsolatos adatokat gyűjtötte és azokat feldolgozva az őrsök ren-
delkezésére bocsátotta. a csendőrparancsnokságok ugyanis körözéseket nem 
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adhattak ki. az olyan eseteket, amelyeknél fontos volt, hogy mielőbb az 
ország összes rendőrhatóságának tudomására jussanak, az őrsök a hírköz-
pontnak azonnal bejelentették. a Hírközpontban figyelték a bel- és külföldi 
sajtót, itt készültek a sajtóba kerülő hivatalos csendőrségi hírek. a Hírköz-
pont állandó kapcsolatot tartott fenn a különféle távirati irodákkal, illetve 
lapkiadó vállalatokkal.

a Csendőrség Hírközpontja rendszeresen közölte az őrsökkel az elkövetett 
bűneseteket és a gyanúsítottak személyleírását. ezért naponta – vasár- és 
ünnepnap kivételével – Nyomozati Értesítőt adtak ki és azt az ország vala-
mennyi rendőrhatóságának és csendőrőrsének, valamint a nyomozóalosztá-
lyoknak megküldték.

a tettesek üldözése csakis akkor lehetett eredményes, ha a körözöttek név-
sora a legtávolabbi tanyán portyázó csendőrjárőrnek is rendelkezésére állt. 
ezért a nyomozó osztály a Bűnügyi Körözések Lapja és a Nyomozati Érte-
sítő anyagából Nyomozókulcsot szerkesztett és azzal az összes őrsöt ellátta. 
a Nyomozókulcsot évente kétszer – január és július 1-jén – adták ki, de kétha-
vonta Pótlék és ezenkívül tíz naponként Névmutató jelent meg azonos tarta-
lommal úgy, hogy az összes körözöttről állandó névsor állt az őrsök rendel-
kezésére.

a Hírközpontnak volt még egy csendőrségi összekötőtisztje is, ki a buda-
pesti Magyar Királyi rendőrség főkapitányságával tartotta a kapcsolatot, 
ahonnan megkapta a csendőrséget érdeklő közbiztonsági vonatkozású nyil-
vántartási adatokat.

2.
a központi nyomozó parancsnoksághoz tartozott a budapesten lévő Csend-
őrségi bűnügyi nyilvántartás is, mely a bűncselekmények elkövetésével 
gyanúsított egyéneken kívül – megelőzés céljából – nyilvántartotta azokat is, 
akiket a meglévő adatok alapján bűncselekmény elkövetésére hajlamosnak 
lehetett tekinteni. így kerültek a csendőrségi nyilvántartásba a szokásos bűn-
tettesek, gyanús egyének, rendőri felügyelet alatt állók, feltételesen elbocsá-
tott fegyencek, katona-, fegyenc-, és fogolyszökevények, az ország területéről 
kiutasítottak és azok, akiknek személyazonosságát kellett megállapítani. eze-
ket betűrend, foglalkozás, különös ismertetőjelek, bűncselekményfajták és 
elkövetési mód szerint külön-külön is nyilvántartották. egyugyanazon sze-
mély két vagy több nyilvántartásban is szerepelt. a személyeken kívül a nyil-
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vántartás a kiderítetlen bűncselekményeket, a bűnjeleket, az elvesztett és ta -
lált tárgyakat is felölelte. 

a nyilvántartásban az ország egész területére kiterjedően a folyamatban 
lévő bűnügyeket, a körözött gyanúsítottak személyleírásait, keresett tárgya-
kat és a már régóta kiderítetlen bűnügyeket gyűjtötték és csoportosították az 
őrsök jelentései, illetve a rendőrség és a közigazgatási szervek közlései nyo-
mán. a nyilvántartás állományába tartozó egyik tiszt, mint összekötő, állan-
dóan a budapesti rendőr főkapitányságon teljesített szolgálatot. a szervezet 
házi kiadványa volt a Nyomozati értesítő, amelyet naponta eljuttattak az 
őrsöknek, valamint a rendőrségnek és a közigazgatási hatóságoknak. részben 
itt készült a bM által kiadott Nyomozókulcs is.

a központi nyilvántartás mellett egy „kiértékelő alcsoport” is működött, 
mely az adatok különleges csoportosításával az elkövetett bűncselekmények 
tér- és időbeli összefüggését kutatta, valamint a bűnjelekben és az elkövetési 
módozatokban feltalálható egyöntetűségből próbált a tettes személyére követ-
keztetni.

az úgynevezett kiértékelő alcsoport munkája azon a kriminalisztikai ta -
pasztalaton alapult, hogy minden tettesnek a bűncselekmény elkövetési mód-
jából kiviláglik az egyénisége. ez a sajátosság a bűnözőket – állították – éle-
tük végéig kíséri, tehát nyilvántartásuk nagymértékben segíti a nyomozást.

a kiértékelő alcsoport 1935-ben kezdte meg működését, és az első öt évben 
csaknem 1000 esetben tette lehetővé összefüggő bűncselekmények földe rí -
tését.71

az Országos bűnügyi nyilvántartó Hivatal feladata volt a magyar közbiz-
tonsággal és az országot érintő nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos 
adatgyűjtés és nyilvántartás. az intézményt a belügyminiszter és az igazság-
ügy-miniszter közösen tartotta fenn. adatait a törvény értelmében a csend-
őrség, rendőrség és az igazságügyi hatóságok egyaránt használhatták. a ma -
gyar közbiztonsági és igazságügyi szerveken kívül a Hivatal még kapcsolatot 
tartott a nemzetközi bűnügyi nyilvántartás (interPOl, jörgensen nyilván-
tartó) szerveivel.

71 ridegh rajmond–Olcsváry-Milvius attila: Bűnügyi nyomozástan. Horánszky Viktor 
rt. budapest, é. n.
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3.
a bűnügyi labor volt a csendőrség legjobban felszerelt laboratóriuma, amely 
szükség esetén a kerületi laboratóriumokat segítette ki. a bűnügyi laborató-
riumot dr. vitéz székely frigyes százados vezette. ez a bűnjelek vizsgálata 
alapján a bűncselekmény elkövetési módjára és eszközére vonatkozólag sza-
kértői véleményt adott az őrsöknek és az igazságügyi hatóságoknak.

4.
a legjelentősebb egység a nyomozóosztály törzsalosztálya volt, amely két 
csoportra és azokon belül szakrészlegekre oszlott. a szakrészlegek kizárólag 
az adott terület ügyeivel foglalkoztak: a politikai nyomozások folytatására és 
irányítására a központi nyomozó parancsnokság szervezetében ez a törzs -
alosztály működött. a szélsőséges mozgalmak felderítésére, megbénítására, 
vezetőik büntetőjogi felelősségre vonása érdekében tevékenykedett – mind 
jobboldali, mind baloldali mozgalmak esetében. 

a Magyar Királyi Csendőrségre vonatkozóan három időszakos kiadvány 
jelent meg. a Csendőrségi Közlöny (Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Csend-
őrség számára) periodikát a Magyar Királyi belügyminisztérium Csendőr-
ségi Osztálya szerkesztette. a lap a testületre vonatkozó törvényeket, rende -
leteket, továbbá a testület személyi ügyeinek hivatalos aktusait – kinevezés, 
előléptetés, kitüntetés stb. – közölte. a lap 1912-től 1944-ig huszonegy évfo-
lyam keretei között havonta két alkalommal jelent meg, leszámítva az 1919–
1923 közötti időszakot. a Csendőrségi Lapok című folyóiratot csendőrtisztek-
ből álló szerkesztőség gondozta. a lap az előfizetésekből és a hirdetésekből 
tartotta fenn magát. a folyóirat alaphangvétele a csendőrség tagjainak neve-
lésére, szakmai szemléletének tágítására irányult. a szervezet élete során 
megvalósult eseményekről e lap hasábjairól értesülhettek a csendőrök. a Csend-
 őrségi Zsebkönyvet évente egyszer jelentette meg a Csendőrségi Lapok szer -
kesztőbizottsága, és a szervezettel kapcsolatos hasznos információkat tartal-
mazott. a Zsebkönyv oldalain jelent meg a testület elhelyezkedése, a személyi 
állomány névjegyzéke, egyenruha-változtatás esetén az új egyenruházat stb.

•

az említett kiadványok, adattárak, periodikák, s a csendőrségre vonatkozó 
ismeretek széles körének, nemkülönben a csendőrség szellemiségének leg-
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jobb gondozója a jelenkorban nyugaton működő Magyar Királyi Csendőr 
bajtársi Közösség. az előretörő Vörös Hadsereg és az új kommunista domi-
nanciájú magyar kormány üldözése elől 1944-től sok csendőr nyugatra kény-
szerült. Átmenetileg a szövetséges Hatalmak táboraiban nyertek elhelyezést, 
amíg egy befogadó országba emigrálhattak. ebben az időszakban alapította 
meg jegenyés Pál, csendőr főtörzsőrmester és egykori őrsparancsnok heted-
magával a Ma  gyar Csendőr bajtársi asztaltársaságot az ausztriai grazban, 
1947. június 21-én. Hivatalos kiadványuk, a bajtársi levél, 1948-ban került 
először kiadás  ra. egy évvel később nevüket Magyar Királyi Csendőr bajtársi 
Közösségre változtatták (MKCsbK). fő céljuk eleinte az otthon maradt, üldö-
zött és nyugdíjuktól megfosztott csendőrök és családjaik támogatása, illetve 
a külföldre szakadtak új otthonra találásában nyújtott segítségadás volt. ezen 
túl céljuk a mai napig a világ minden tájára szétszórt csendőrök, csendőr-
leszármazottak és csendőrbarátok közötti kapcsolat fenntartása és a csend-
őrség jó hírnevének visszaállítása. ez utóbbi érdekében támogatják a csend-
őrség történelmi múltjának kutatását, a történelmi igazságok feltárását és 
közzétételét, a töredékesen fennmaradt dokumentumok, szakirodalom  
és szépirodalom felkutatását és az utókor számára való átmentését. a csend-
őrök lassú kihalásával az MKCsbK tagságának zömét ma már csendőr le -
származottak, tiszteletbeli csendőrök és azok alkotják, akik az MKCsbK 
céljait magukénak tekintik. a bajtársi levél szerepét idővel a negyedéven-
kénti Körlevelek és a Honlap (csendor.com) vették át. Vezetője vitéz KŐrÖssy 
Zoltán, tb. csendőr (dr. vi  téz KŐrÖssy Zoltán szakaszvezető csendőrszáza-
dos fia, Maryland, usa), aki családja támogatásával látja el pótolhatatlan 
szolgálatát.

ii.

a nyomozó parancsnokság két csoportja közül az „A”, azaz az államrendé-
szeti csoport volt a jelentősebb, mert ez kizárólag politikai ügyekkel foglalko-
zott. az államrendészeti csoporton belül létezett:

az A/I., azaz a jobboldali alcsoport, amely kizárólag a szélsőjobboldali pár-
tokkal és mozgalmakkal (nyilaskeresztes Párt, Magyar Megújulás Pártja, 
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stb.) foglalkozott. a harmincas évektől kezdve egyértelműen ez az alcsoport 
látta el a legfontosabb feladatot, mert a szélsőjobb pártjainak ekkor robba-
násszerűen növekedett a támogatottsága.

az A/II, azaz a baloldali alcsoport, amely értelemszerűen a fennálló rendszert 
baloldalról „fenyegető” pártokkal és mozgalmakkal foglalkozott (KMP, KiMsZ, 
MsZDP, szakszervezetek, fKgP, polgári ellenzék).

a tárgyunk szerint vizsgálódásunk közelebbi célja a baloldali alcsoport meg-
ismerése. itt teljesített szolgálatot Palotás ferenc csendőrnyomozó törzsőr-
mester és Kristóf lászló őrmester. 

a csendőrnyomozó központ törzsalosztályán a baloldali alcsoportnak  
– mint más alcsoportnak is – volt csendőrtiszt parancsnoka: bakonyi istván 
százados és ún. altiszti parancsnoka is juhász istván személyében. 

az A/III-as volt az „úgynevezett” zsidó alcsoport. ennek felállítására a zsidó-
törvények következtében került sor.

az A/IV-es nemzetiségi alcsoporton belül külön részlegeket állítottak fel: az 
A: a német, a B: a szlovák, a C: a ruszin, a D: a román és a szerb kisebbségekkel 
kapcsolatos nyomozásokkal foglalkozott. az A/V-ös alcsoport a különféle 
kémkedési, kémelhárítási ügyekkel foglalkozott.

a nyomozó parancsnokság második csoportjának, azaz a „B”, vagyis a bűn-
ügyi csoportnak csak két alcsoportja volt:

AB/I-es, vagyis a közellátási ügyekért felelős alcsoport jelentősége különösen 
a második világháború időszakában értékelődött fel.

AB/II-es a „közönséges bűnügyek” alcsoportja, és innen irányították az össze-
tettebb, több kerületet átfogó bűnügyekben zajló nyomozásokat.72

a vasúti szárny két tiszt vezetésével szintén budapesten székelt. tizenegy őrse 
közül ötöt kerületi parancsnokság székhelyén, a másik hatot pedig fontos 

72 Hollós, i. m. 211. oldal.
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vasúti csomópontban helyezték el. a szárny utolsó parancsnoka dr. németh 
lászló csendőr százados volt, irányítása alatt összesen 183 vasúti csendőr tel-
jesített szolgálatot.

iii.

a budapesti üllői úti csendőrlaktanyában elhelyezett Csendőr nyomozó 
tanszázadban, a központi nyomozó parancsnokság kiképzési intézetében az 
arra önként jelentkező alkalmas csendőröket képezték át féléves tanfolyamo-
kon nyomozókká. a tanszázadnak Máté ferenc százados volt az utolsó pa  rancs-
 noka, aki egy oktatótiszttel, egy segédoktató főtörzsőrmesterrel és három 
oktatósegéd-őrmesterrel látta el a nyomozójelöltek kiképzését. Minden bi -
zonnyal itt képezték ki a nyomozótanfolyamot végzett Kristóf lászlót is.

a csendőrség államrendészeti, mai szóval állambiztonsági működésének 
megértéséhez röviden pillantást vetünk a szervezetre az őrsökig bezárólag 
azért, mert a szervezet mintegy organikus egységben és együttműködésben 
végezte feladatait.

Kerületi parancsnokságok: a csendőrkerületek székhelyei, számozása és terü-
lete megegyezett a katonai körletekével, azaz a honvéd vegyesdandárok, ké -
sőbb hadtestek diszlokációja alapján alakították meg őket. a csendőrkerület 
elsőszámú tisztje ezredesi, helyettese alezredesi rangban állt. rajtuk kívül 
még egy őrnagyi rangú beosztott törzstiszt, egy segédtiszt, két előadótiszt, 
egy csendőr ügyész, és egy tiszti rangú „orvosfőnök” alkotta a kerület vezetői 
karát. a kerületparancsnokságok a bM, illetve a csendőrfelügyelő aláren-
deltségébe tartoztak. a parancsnok területén felelősséggel tartozott minden, 
a csendőrséget illető kérdésben, és szoros kapcsolatban állt a vele egyenrangú 
közigazgatási, bírói és katonai szervekkel. a kerület legénységét illető kérdé-
sekben is ő intézkedett, fölöttük bírói jogkörrel (bűnvádi üldözés jogával) 
rendelkezett. emellett a kerület parancsnoka, vagy a mellé beosztott törzs-
tiszt vizsgálta ki a tisztek fegyelmi ügyeit. a kerületek székhelyein 1930-tól 
fokozatosan felállították a nyomozóalosztályokat. az alosztályok parancs-
noka százados volt két vagy három beosztott tiszttel. a legénységet az őr -
sökön szolgálatot teljesítőkből válogatták ki, akiknek nyomozótanfolyamot 
kellett végezniük. Ők – ellentétben a többi csendőrrel – szolgálatban az alosz-
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tályparancsnok rendelkezése szerint egyenruhát vagy polgári ruhát viseltek 
és helyszínelő vagy nyomozó szolgálatot teljesítettek.

az alosztály külső és belső csoportra tagozódott. a külső csoport végezte 
az őrsöket közvetlenül támogató nyomozó és megfigyelő szolgálatot a fel-
adatnak megfelelő polgári- vagy egyenruhában. a csoport a fontosabb bűn-
cselekmények szerint alcsoportokra tagozódott, amelyekbe a csendőröket 
hajlamuk és szakképzettségük szerint osztották be. a csoport „helyszínelő 
gépkocsi”-val is rendelkezett, melyet felszereltek a helyszíni állapot rögzítésé-
hez, a bűnjelek vizsgálatához és kezeléséhez szükséges technikai eszközökkel. 
az alosztály belső csoportja az irodai és nyilvántartási munkát végezte, ők 
csoportosították azokat az adatokat, amelyek a kerület területén a nyomozá-
sok és általában a közbiztonsági szolgálat irányításához szükségesek voltak.73

Osztályparancsnokság. ezt egy alezredes vagy őrnagy vezette, aki a kerületi 
parancsnokság alárendeltségében állt. az osztályparancsnok munkáját egy 
főhadnagyi rangú segédtiszt, vagy ahogyan akkoriban nevezték „alantostiszt” 
támogatta. egy csendőrosztály általában egy-egy vármegye területét fogta át, 
székhelye egyben a főispán székhelye is volt. az osztály alárendeltségébe egy 
gazdasági hivatal, egy csendőriskola (az iskolák 1927-ben a kerület tanosztá-
lyának közvetlen alárendeltségébe kerültek) és kettő–öt szárny tartozott. az 
osztály parancsnoka saját területén minden, a csendőrséget érintő kérdésben 
illetékesként járhatott el, állandó személyes kapcsolatot kellett tartania a főis-
pánnal, az alispánnal, illetve a vármegyei törvényszék és ügyészség elnökével. 
a beosztott legénység állománya felett fenyítési jogot gyakorolt. Évente leg-
alább egyszer végigszemlélte osztálya minden alakulatát, erre őrsönként leg-
alább 24 órát kellett szánnia.

Szárnyparancsnokság. százados vagy főhadnagy vezette, helyettese pedig 
általában hadnagyi rangban állt. Két-három szakaszparancsnokság tartozott 
alárendeltségébe. a szárnyparancsnok felelős volt az alárendelt terület köz-
biztonságáért, de a nyomozásban nem vett részt. fő feladata az őrsök köz -
biztonsági szolgálatának és kiképzésének ellenőrzése, illetve a különböző 
hatósági felkérések jogosságának elbírálása volt. figyelemmel kellett kísérnie 
a folyamatban lévő nyomozásokat és állandó törvényességi felügyeletet kel-

73 rektor, i. m.
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lett gyakorolnia beosztottai munkája felett. a súlyosabb fegyelmi ügyek 
kivizsgálása szintén a szárnyparancsnok feladatai közé tartozott. a szárny-
parancsnoknak, vagy helyettesének évente legalább kétszer végig kellett szem-
léznie beosztott alakulatait, ami esetenként legalább 36, de legfeljebb 48 óráig 
tartott.

Szakaszparancsnokság: három–hat őrsöt foglalt magába és az esetek többségé-
 ben egy alhadnagy, ritkábban egy tiszthelyettes vezette. a szakaszparancs-
nokságok általában l-l járás területét fogták át, székhelyük általában főszolga-
bírói székhelyre került. a szakaszparancsnok fő feladatát jelentette beosztott 
őrseinek rendszeres ellenőrzése, kisebb fegyelmi ügyek intézése, valamint bo -
nyolultabb nyomozások esetén az ügyek felgöngyölítése. a szakaszparancs-
noknak emellett az őrsök szolgálati úton beküldött iratanyagát is át kellett 
néznie, majd a szárnyparancsnokhoz kellett őket továbbítania.

Őrsparancsnokság: az őrs volt a csendőrség legkisebb, de legfontosabb alaku-
lata, ténylegesen ennek keretében zajlott a csendőrség tevékenysége. a lakos-
ság számára az őrs, az ott szolgáló állomány jelentette „a” csendőrséget. egy-
egy őrs állománya 6–25 fő között mozgott, élén egy tiszthelyettes állt. Körzete 
több kis- és nagyközséget fogott át.

az őrsök kötelesek voltak a területükön előforduló következő bűncselek-
ményeket – a hatóságokhoz teendő jelentésektől függetlenül – az illetékes ke -
rületi nyomozó alosztálynak is azonnal bejelenteni:

1. amelyek a helyi jelentőséget meghaladták;
2. amelyek közfeltűnést keltettek; 
3. amelyeknek nyomozása szövevényes voltuknál fogva bonyolultnak 

ígérkezett; 
4. amelyekre nézve az a gyanú állt fenn, hogy másutt elkövetett sorozatos 

bűncselekményekkel álltak összefüggésben;
5. amelyeknél a nyomozás megindításához, vagy a gyanúsított személyé-

nek megállapításához minden támpont hiányzott. 74

74 rektor, i. m. 176. oldal.
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iV.

a politikai nyomozásoknál jelentősége volt hírszerzés, kémelhárítás szerve-
zeti összehangolására és hatékonyabbá tételére az 1942 óta működő Állam -
védelmi Központtal való együttműködésnek a Magyar Királyi Csendőrség,  
a Magyar Királyi rendőrség és a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke 
hírszerzési és katonai elhárító szervei részéről, de értelemszerűen, szükség 
szerint a nyomozószervek részéről is.75

a belügyminiszter 1944. évi június hó 9-én kelt 4213/1944. eln. számú ren-
deletével a Vii. osztály kebelében „VIL/d. – politikai – alosztály” elnevezéssel 
új szervet létesített a következő ügykörrel:

„Az ország egész területén a politikai szervezkedések és mozgalmak meg-
figyelésének, felderítésének és nyomozásának egységes vezetése, irányí-
tása és ellenőrzése.”

a belügyminiszter a rendőrség és csendőrség politikai rendészeti tevékeny-
ségének egységesítéséről 1944. június 21-én úgy rendelkezett – címezve  
a Magyar Királyi rendőrség budapesti és vidéki főkapitányának, a határ -
vidéki Magyar Királyi rendőrkapitányság és a határvidéki Magyar Királyi 
rendőrkirendeltségek vezetőinek, az Állambiztonsági rendészet Vezetőjé-
nek, valamennyi Magyar Királyi Csendőrkerületi Parancsnokságnak és  
a Magyar Királyi Csendőrség Központi nyomozó Parancsnokságának –, 
hogy:

„Célom, hogy a m. kir. rendőrség és a m. kir. csendőrség egységes, egymást 
kiegészítő politikai rendészeti tevékenységét az alosztály útján biztosít-
sam. Az alosztály vezetésével: Vitéz Ugray Gábor m. kir. csendőr alezre-
dest, helyettesítésével, valamint a rendőrségi tagozat vezetésével Dr. vitéz 
Zurányi F. Rudolf m. kir. rendőrtanácsost, ugyancsak helyettesítésével, 
valamint a b) csendőrségi tagozat vezetésével Beodray Ferenc m. kir. 
csendőr alezredest bíztam meg.”

75 Parádi, i. m. 63. oldal.
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a feladatkör ellátásának szervei:
1. „a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságának politikai rendészeti 

osztálya,
2. a m. kir. rendőrség vidéki főkapitányságának hatósági területén megszer-

vezett politikai rendészeti szolgálat,
3. (a határvidéki m. kir. rendőrkapitányság és a határvidéki m. kir. rendőr-

kirendeltségek),
4. a m. kir. csendőrség központi nyomozó parancsnoksága.”

az új alosztály megalakulásával a közelmúlt rendkívüli eseményei által felve-
tett rendkívüli feladatok elvégzésére az Magyar Királyi rendőrség politikai 
rendészeti osztálya keretében 1944. évi március hó 28-án Hain Péter vezeté-
sével létesített „Állambiztonsági rendészet” működését egyidejűleg meg-
szüntette.

felhívta a Magyar Királyi rendőrség budapesti főkapitányát, hogy a poli-
tikai rendészet egységes irányításának és végrehajtásának biztosítása érdek-
ében a belügyminisztérium Vii. osztály és Vii./d. politikai alosztály vezető-
jével egyetértésben létesítsen politikai rendészeti osztályt, a vidéki főkapitányt 
pedig arra, hogy valamennyi rendőrkapitányság és kirendeltség szervezet-
ében a követelményeknek megfelelő politikai rendészeti szolgálatot rendsze-
resítsen.

a politikai rendészeti szolgálatra rendelt rendőrségi szervek a szolgálat 
egysége és eredményessége biztosítása érdekében a vezetése alatt álló mi -
nisztérium Vii. osztály, illetőleg Vii./d. politikai alosztály vezetőjének irányí-
tása és utasítása szerint látják el feladatukat és jelentéseiket közvetlenül  
a Vii./d. alosztályhoz terjesztik fel, s ennek másolatát egyidejűleg az illetékes 
főkapitányhoz is felterjeszteni tartoznak.

Hasonlóképpen az Magyar Királyi Csendőrség központi nyomozó pa -
rancsnoksága is jelentéseit közvetlenül a Vli./d. alosztály vezetőjéhez teszi 
meg és politikai rendészeti szolgálatának ellátása terén a Vii. osztály, illetőleg 
a Vli./d. alosztály vezetőjének irányítása alatt áll.

„A politikai rendészeti szolgálat feladata különösen
1. a politikai, nemzetiségi szervezkedések és mozgalmak felderítése és 

figyelemmel kísérése,
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2. olyan politikai, társadalmi, nemzetiségi stb. (nyílt vagy földalatti) szer-
vezkedéseknek és mozgalmaknak megakadályozása, melyek a fenn-
álló jogszabályokkal ellenkeznek,

3. állandó tájékoztatás minden előforduló politikai, társadalmi meg -
nyilvánulásról.”76

Még az előbbi intézkedés előtt az Állambiztonsági rendészet Wayand tibor 
detektív-főfelügyelő vezetésével tapasztalt politikai nyomozókból álló cso-
portot küldött a csendőrnyomozó központ törzsalosztálya baloldali alcso-
portjának segítésére, közös nyomozásokra. ennek a csoportnak volt a tagja 
Cselényi antal politikai detektív, aki a Csillaghegyen székelő baloldali alcso-
portban figyelő szolgálatot teljesített juhász istván csendőrnyomozó alhad-
nagy irányításával.

Általában csendőrtiszteket neveztek ki csoportvezetőknek. amint emlí-
tettük: a baloldali alcsoportnak is volt csendőrtiszt parancsnoka. a tényleges 
operatív végrehajtó szolgálat vezetésére az ún. altiszti parancsnok beosztásá-
ban a szegényparaszti származású juhász istván alhadnagy működött.

„Juhász István hat elemit végzett, apja gazdasági cseléd volt. Négy test-
vérével együtt nélkülözésben, nyomorban nőtt fel. A húszas évek köze-
pén lett csendőr. A szokásos utat járta végig: próbacsendőr volt, majd 
csendőrjárőr-iskolára kerülve évekig csendőrőrsön portyázott. A csend-
őrőrsön felfigyeltek a jó eszű, talpraesett csendőrlegényre, s elküldték az 
első csendőrnyomozói tanfolyamra. Majd miután 1930 márciusában 
létrejött a csendőrség központi nyomozó apparátusa, Juhász István  
a törzsalosztály – pontosabban még abban az időben az ún. VIII. alosz-
tály – baloldali alcsoportjának lett a nyomozója, őrmesteri rangban. 
Részt vett az összes nagy jelentőségű nyomozásokban, Szolnokon, Mis-
kolcon, Körmenden, Heves megyében, Kecskeméten. Az első években 
beosztott nyomozóként működött, de Hajnácskőy László, a csendőr-
nyomozó központ egyik vezetője, később a VKF 2. K. (nemzetvédelmi) 
alcsoport alosztályparancsnoka hamar felfigyelt rá. Juhásznak igen jó 
érzéke volt az összetett, többtényezős műveletekhez. Nemcsak a részle-

76 MOl K-149 1944-651/5. 26.ő.e. idézi: svéd lászló: ságvári endre mártíriumának körül-
ményei dokumentumok tükrében. in: Múltunk. 2008. 1. szám. 124–126. oldal.
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tekben történő, bizalmas felderítésekhez értett, hanem a nagyobb jelen-
tőségű összefüggéseket is meglátta.”77

„Juhász István tiszthelyettes rendelkezett a baloldali pártok felderítésénél 
a legnagyobb áttekintéssel, a megelőző években szerzett gyakorlati ta -
pasztalatai, valamint személyi ismeretei is hozzájárultak ehhez. A többi  ek 
is jól megfeleltek és igyekvő emberek voltak, de nem volt még gyakorlatuk, 
és személyi ismereteik is hiányoztak. A központi parancsnokság egész 
városok baloldali szociáldemokrata, kommunista csoportjainak a vizsgá-
latát bízta Juhászra. Főtörzsőrmesterként 1939-ben a baloldali alcsoport 
vezetője lett. Későbbi kiemelkedő sikerei, főként az 1940-es nyomozások 
tették lehetővé, hogy külön belügyminisztériumi és honvédelmi miniszté-
riumi engedéllyel tisztté léptették elő, anélkül, hogy ehhez a formális isko-
lai végzettséget megszerezte volna. Ez szinte egyedülálló esetnek számított 
az ő területén. Alhadnagyként vezette a baloldali alcsoportot, és valójá-
ban, mint a gyakorlati nyomozások nagy szakértője, ő volt az 1940. ápri-
lisban kezdődő s az egész ország területére kiterjedt ún. alagi nyomozások 
egyik gyakorlati vezetője. Ott volt Erdélyben, majd Munkácson 1941–
1942-ben, részt vett a délvidéki nyomozásokban is. Az 1942-es Andrássy-
laktanyai nyomozásokban szintén vezető szerepet játszott. Neve hírhedtté 
vált a kommunista munkásmozgalomban, annak ellenére, hogy éveken 
keresztül Jánosi István álnéven szerepelt. A kommunista hatalomátvétel 
után népbírósági ítélet alapján kivégezték.”78

juhász istvánról elmondhatnánk, hogy a ságvári-ügy ötödik halálos áldozata 
volt Kristóf, Pétervári, Palotás és az „öngyilkos ságvári” után. az 1946-os 
népbírósági ítélet szerint ugyanis „1944-év őszén egy razzia alkalmával egy 
cukrászdában vádlott elfogta Ságvári Endre illegalitásban élő személyt és ott 
helyben parancsot adott az embereinek és azok le is lőtték nevezettet”. ez az 
ítélet, amely bizonyítási eljárásról alig ad számot, nem más, mint felhívás 
emberölésre. a halálbüntetést 1946. augusztus 24-én végrehajtották a népbí-
ráskodás gyalázatára.79

77 Hollós, i. m. 106. oldal.
78 Hollós, i. m. 107. oldal.
79 nb.iii.4778/1946/10. abtl „V” 142819.
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„Juhász Istvánnal együtt, az ő irányításával Wayand és Cselényi is tagja 
lett a Belügyminisztérium VII. (közbiztonsági) osztály kebelében létre-
jött, Ugray csendőr ezredes által vezetett „VIL/d. politikai alosztály” nevű 
szervnek. A politikai ügyek nyomozása tekintetében 1944 júliusában, az 
általunk vizsgált események idején formálisan még mindig az Állam-
védelmi Központ végezte az irányítást katonai, rendőri, polgári ügyek-
ben. A központ irányította a kommunistaellenes nyomozásokat akkor 
is, amikor a német bevonulás után letartóztatott Újszászi vezérőrnagy, 
a központ addigi vezetője helyét Kuthy László csendőrezredes vette át, 
helyettese Kudar Lajos csendőrezredes lett, akit később a Gestapo letar-
tóztatott és meggyilkolt. Rendszeresek voltak az egyeztető megbeszélé-
sek politikai nyomozásokat folytató rendőri, csendőri, katonai szervek 
között az Államvédelmi Központ közreműködésével.

A szóban lévő szolgálatra beosztottak, illetve kijelöltek helyzetét legjob-
ban a VII/d. alosztályt létrehozó rendelkezés azon fordulata fejezi ki, 
amely szerint a beosztottak »alá- és fölérendeltségi, valamint felügyeleti 
és fegyelmi viszonyait ez a rendelet nem érinti«.”80

a politikai ügyekben folytatott nyomozásoknak leírt, meglehetősen szövevé-
nyes szervezeti háttere ellenére vagy talán éppen ezért hatékony kommunis-
taellenes nyílt és titkos nyomozások zajlottak. elég csupán a tatabányán le -
tartóztatott több mint 60 bányász ügyét tekinteni.81

Kristóf lászló ebből annyit tudott és értett, hogy tagja egy nagytekintélyű 
és múltú, alkotmányosan létrehozott közbiztonsági szervezetnek, s hogy kö -
telessége az állam és a nemzet ellenségeinek törvényes eszközökkel való üldö-
zése. tehát eljárás mindazok ellen, akiket élettapasztalatai és az általa kapott 
parancsok szerint így – mint üldözendő bűntetteseket – ismert szolgálata során. 

80 MOl K-149 1944-651/5. 26. ő.e. idézi: svéd lászló: ságvári endre mártíriumának körül-
ményei dokumentumok tükrében. in: Múltunk. 2008. 1. szám. 124–126. oldal.

81 Hollós, i. m. 396–398. oldal.
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5. fEJEZET, 
 
amelyben szólunk a csendőrség által érvényesített büntetőjogi szabályokról.

i.

a csendőrség a jogrend széles területeinek védelmezője és érvényre juttatója 
volt közbiztonsági, közrendvédelmi, bűnüldözési feladatai körében. ebben az 
értelemben bibliaként tekintett az 1878. évi V. törvénycikkre, a bűntettekről 
és vétségekről szóló magyar büntetőtörvénykönyvre. Mégis: az adott korban,  
a két világháború vészterhes idején, s különösen a második világégésben szól-
nunk kell másik két sarkalatos büntető törvényről.

az egyik a rendtörvénynek is nevezett atv. az állami és társadalmi rend 
hatályosabb védelméről szóló 1921:iii. tc., amelynek alapgondolata az állam 
és társadalom törvényes rendjének védelme erőszakos felforgatás vagy megsem-
misítés ellen, különösen tekintettel valamely társadalmi osztály kizárólagos 
uralmának erőszakos létesítésére irányuló törekvésekre. Vezérszavai: erőszak, 
osztályuralom és társadalmi kizárólagosság (mint önkényuralomra törekvés) 
elutasítása, mint az 1918–1919. évi tömegmozgalmakra adott válasz.

a másik a Katonai büntetőtörvénykönyvet életbe léptető 1930. évi iii. tc., 
amely a hűtlenség tekintetében állapít meg új tényállásokat, s a kémtevékeny-
ségre vonatkozóan is intézkedik. a hűtlenségi szabályokra alapítottan pedig 
a kor leghatékonyabb államvédelmi bírósága, az Magyar Királyi Honvéd Ve -
zér  kar főnöke különbírósága látta el ítélkező feladatait, sommásan és gyors 
eljárásokban, a háborús viszonyoknak megfelelően az állam ellenségeivel 
szemben.

a rendtörvény

a rendtörvénynek is nevezett atv. (Átv. = 1921:iii. tc. az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről) értékeléséről írja 1928-ban a kor nagy büntető-
jogásza angyal Pál:
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„…látásom szerint a büntetőjog egyik eszköze és módozata a társadalmi 
és állami rend kialakításának s karöltve a többi pedagógiai hatásténye-
zőkkel megteremtője e rend stabilitásának. A büntetés és a büntetőjog 
nyilván nem fogja a gyilkosokat, rablókat, csalókat és tolvajokat a föld-
kerekségéről kiirtani, nem fogja a forradalmakat sem minden időre meg-
előzni, de egészen bizonyos, hogy ha nem lenne büntetőjog, a nevelő fék 
hiányában több lenne a gyilkos, rabló, csaló és tolvaj, s ha az Átv. nem 
1921-ben, hanem csak pár évvel azelőtt lépett volna életbe, talán kikerül-
hető lett volna mindaz, ami hazánkra nehezedett. Sőt kérdem: bizonyo-
sak lehetünk-e a felől, hogy az Átv. hiányában a fel-fellobbanó forra-
dalmi előkészületek nem söpörtek volna-e végig pusztító tűzként az 
ország testén?”

az Átv. mindama rendelkezései, melyek az állami és társadalmi rend felfor-
gatására és megsemmisítésére irányuló bűncselekményeket pönalizálják, 
tehát hiányt pótoltak, azokra szükség volt, mert ha az államnak joga van, sőt 
erkölcsi kötelessége védekezni a külháború, az idegen ellenség támadásai 
ellen, éppoly feltétlen joga és kötelessége a kommunista vagy anarchista pro-
paganda folytán az állami és társadalmi rendet fenyegető, a fennálló jogrend 
fanatikus ellenségei ellenében is fellépni.82

az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921:iii. tc. érdem-
leges büntetőjogi rendelkezései a következőképpen szólnak:

„1. § Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforga-
tására vagy megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály 
kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy 
szervezkedést kezdeményez, vagy vezet, bűntettet követ el és öt évig ter-
jedhető fegyházzal büntetendő.

Aki ily mozgalomban vagy szervezkedésben tevékenyen részt vesz, úgy-
szintén, aki ily mozgalmat vagy szervezkedést előmozdít, vétséget követ 
el és három évig terjedhető fogházzal büntetendő.

82 angyal Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve. i–XXi. budapest, 1927–1943. (vö. finkey: 
A magyar anyagi büntetőjog jelen állapota. 1923. 178. oldal)
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A kezdeményezők és vezetők büntetése tíz évtől tizenöt évig terjed-
hető fegyház, a többi résztvevőké és előmozdítóké pedig öt évig terjedhető 
börtön, ha a mozgalom vagy szervezkedés céljára nagyobb mennyiségű 
fegyvert, lőszert, robbanó- vagy az emberi élet kioltására alkalmas más 
szert vagy anyagot szereztek be, amennyiben erről tudtak, vagy azt kellő 
gondosság mellett előre láthatták volna.

2. § Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforga-
tására vagy megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály 
kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalommal 
vagy szervezkedéssel összefüggően és annak céljára bűntettet vagy vétsé-
get követ el, annak büntetése:

1. halál, ha a bűntettre a törvény halálbüntetést állapít meg;
2. életfogytig tartó fegyház, ha a bűntettre a törvény tíz évet megha-

ladó szabadságvesztés büntetést állapít meg;
3. tíztől tizenöt évig terjedhető fegyház, ha a bűntettre a törvény tíz 

év  nél enyhébb vagy legfeljebb tíz évi szabadságvesztés büntetést álla-
pít meg;

4. tíz évig terjedhető fegyház, ha a cselekmény a törvény szerint 
vétség.

Ugyane büntetés alá esnek az előbbi bekezdésben említett mozgalom 
vagy szervezkedés kezdeményezői és vezetői, az említett mozgalom vagy 
szervezkedés többi résztvevői és előmozdítói pedig az előbbi bekezdés 1. 
és 2. pontjának esetében öt évig terjedhető börtönnel, 3. és 4. pontjának 
esetében pedig öt évig terjedhető fogházzal büntetendők, feltéve, hogy  
a bűncselekmény elkövetéséről előzetesen tudtak, vagy azt kellő gondos-
ság mellett előre láthatták volna.

3. § Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforga-
tására vagy megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály 
kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalomról vagy 
szervezkedésről hitelt érdemlő tudomást szerez és erről a hatóságnak, 
mihelyt lehetséges, jelentést nem tesz, az, amennyiben részesség nem ter-
heli, vétség miatt egy évig terjedhető fogházzal büntetendő.

Az előbbi bekezdés alapján nem büntethető a tettesnek vagy a részes-
nek hozzátartozója. (1878:V. tc. – Btk.- 78. §)
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Nem büntethető a cselekmény akkor sem, ha a mozgalomról vagy 
szervezkedésről a hatóságnak valamely köztudomású tényből, különö-
sen sajtóközleményből értesülnie kellett.

4. § Az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatá-
sára vagy megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály 
kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalom vagy 
szervezkedés miatt nem büntethető az, aki előbb, mintsem azt a ható-
ság felfedezte volna, a mozgalomtól vagy szervezkedéstől eláll és elállá-
sát társainak nemcsak tudomására juttatja, hanem azokat a mozgalom 
vagy szervezkedés felhagyására bírni törekszik, vagy pedig a mozgalmat 
vagy szervezkedést és annak előtte ismert adatait a hatóságnál feljelenti.

5. § Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felfor-
gatását vagy megsemmisítését, különösen valamely társadalmi osztály 
kizárólagos uralmának erőszakos úton való létesítését követeli, erre izgat 
vagy mást felhív, vétséget követ el és három évig terjedhető fogházzal 
büntetendő.

Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforga-
tására vagy megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály 
kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló bűncselekmény 
elkövetésére nyilvánosan vagy több – habár nem együtt levő – személy 
előtt egyenes felhívást intéz, vétséget követ el és öt évig terjedhető fogház-
zal, ha pedig a bűncselekményt elkövették, felbujtóként büntetendő.

6. § Aki a katonaság intézménye, a magyar fegyveres erő, a m. kir. csend-
őrség vagy a m. kir. államrendőrség ellen gyűlöletre, vagy ezeknek szolgá-
lati fegyelme ellen izgat vagy alakilag és tartalmilag egyaránt törvényes 
rendelkezésük ellen engedetlenségre hív fel, vétséget követ el és öt évig 
terjedhető fogházzal büntetendő.

A büntetés öt évig terjedhető börtön, ha a cselekményt abból a cél-
ból követték el, hogy a szolgálati fegyelem megbontassék; ha pedig ennek 
következtében a szolgálati fegyelembe ütköző bűntettet követek el, a bün-
tetés öt évig terjedhető fegyház.”
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angyal az előbbiekhez a következő magyarázatot fűzi:

„az. Átv. 1–6. §-ait tartalmazó első fejezetben öt rendbeli típusos cse-
lekvési szabályt, éspedig négy tilalmat és egy parancsot ismerhetünk 
fel. ezek: 1. tiltva van: az állam és társadalom törvényes rendjének erő-
szakos felforgatására vagy megsemmisítésére, különösen valamely tár-
sadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló 
mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményezni, vezetni, ilyenben tevé-
kenyen részt venni, vagy ilyent előmozdítani; aki e tilalmat megszegve 
oly cselekményt követ el, mely, mint tényálladék magán hordja az Átv. 
1. § 1. vagy 2. bekezdésében meghatározott törvényes fogalom ismérveit, 
megvalósítja a most hivatkozott törvényhely megkonstruálta bűncse-
lekményt, melyet rövidség okából a következőkben az államfelforgatás 
bűntette és vétsége megjelöléssel fogok illetni; 2. általános parancs, hogy 
aki a most leírt mozgalomról vagy szervezkedésről hitelt érdemlő tudo-
mást szerez, tartozik erről, mihelyt lehetséges, a hatóságnak jelentést 
tenni; aki e parancsnak nem tesz eleget, mulasztásával az Átv. 3. §-ába 
ütköző feljelentés elmulasztásának vétségét követi el; 3. további tila-
lommal találkozunk az Átv. 5. §-ának I. bekezdésében, mely lényegileg 
imigyen szól: tiltva van az állam és társadalom törvényes rendjének 
erőszakos felforgatását vagy megsemmisítését, különösen valamely tár-
sadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos úton való létesítését 
követelni, erre izgatni vagy mást felhívni; e tilalommal szembehelyez-
kedő cselekményével – ismét röviden szólva – az államfelforgatásra 
irányuló izgatás vétségét követi el; 4. tiltva van bárminemű oly bűn-
cselekmény elkövetésére nyilvánosan vagy több – habár nem együtt levő 

– személy előtt egyenes felhívást intézni, mely az állam és társadalom 
törvényes rendjének erőszakos felforgatására vagy megsemmisítésére, 
különösen valamely, társadalmi osztály kizárólagos uralmának erősza-
kos létesítésére irányul; aki e tilalmat megszegi s cselekményével az Átv. 5. 
§ 2. bekezdésében meghatározott bűncselekmény törvényes fogalmának 
elemeit magán hordó tényálladékot létesít, elköveti az államfelforgató 
bűncselekményre irányuló egyenes felhívás vétségét, illetőleg az elkö-
vetett bűncselekmény felbujtásának bűntettét vagy vétségét; 5. tiltva van 
utolsó rendben a katonaság intézménye, a magyar fegyveres erő, a m. kir. 
csendőrség vagy a m. kir. államrendőrség ellen gyűlöletre vagy ezeknek 
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szolgálati fegyelme ellen izgatni, vagy alakilag és tartalmilag egyaránt 
törvényes rendelkezésük ellen engedetlenségre felhívni; e tilalom meg-
szegője, amennyiben cselekményének tényálladéki elemei megegyeznek 
az Átv. 6. §-ában leírt bűncselekmény törvényes fogalmának ismérveivel, 
elköveti – összefoglaló kifejezést használva – az antimilitarista izgatás 
vétségét, mely súlyosabb esetben bűntettként minősül.

Az állami és társadalmi rend felforgatására vagy megsemmisítésére irá-
nyuló bűntettek és vétségek az előbbiek szerint a következők:

1. az államfelforgatás bűntette és vétsége;
2. a feljelentés elmulasztásának vétsége;
3. az államfelforgatásra irányuló izgatás vétsége;
4. az államfelforgató bűncselekményre irányuló egyenes felhívás;
5. az antimilitarista izgatás.

Az állami és társadalmi rend felforgatására vagy megsemmisítésére irá-
nyuló bűntetteket és vétségeket érintő büntethetőséget kizáró okok:

1. a hozzátartozók büntetlensége a feljelentés elmulasztása esetében;
2. büntetlenség a feljelentés elmulasztásánál a hatóság tudomása esetén;
3. elállás az államfelforgatás bűncselekményétől.”

a rendtörvény a rágalmazás és a becsületsértés tényállásához hasonló vétsé-
geket hozott létre a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülésének 
védelmére.

a korabeli büntetőjogászok – így angyal mellett finkey ferenc is – azt vall-
ják, hogy e deliktumoknak jogi tárgya az állam és társadalom törvényes 
rendje, tehát politikai tárgy, s figyelemmel arra, hogy e tárgy sérelmére elkö-
vetett bűncselekmények elkövetőjének szándékát politikai célzat festi alá, 
mert arra törekszik, hogy a fennálló állami és társadalmi rend megdöntésével 
új állami és társadalmi rendet teremtsen: nem fér kétség ahhoz, hogy az Átv. 
első fejezetében meghatározott öt bűncselekmény mindenike tipikus politikai 
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deliktum.83 e felfogás szerint a rendtörvény 1–6. §-a politikai bűncselekmé-
nyekről szól, s járulékosan szerintünk ilyenek a 7–8. § rendelkezései is.

e szakaszokkal szemben a korabeli liberális és kommunista bírálók a hatá-
rozatlanság, a visszaélésszerű jogalkalmazás veszélyével érveltek. Valójában 
jól megalkotott, csiszolt büntető tényállások ezek. Pontosan meghatározzák  
a célzatot (a cselekménynek az állam és társadalom törvényes rendjének erő-
szakos felforgatására vagy megsemmisítésére kell irányuljanak), rögzítik azt, 
hogy csakis akkor valósul meg a bűncselekmény, ha erőszakra irányul, to -
vábbá előírják azt, hogy a cselekménynek különösen valamely társadalmi 
osztály kizárólagos uralmára kell irányulnia. e feltételek együttes megléte 
elég határozott korlátokat és keretet ad a büntetőjogi üldözésnek.

a rendtörvénynek a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen 
irányuló bűntettek és vétségek néven ismert 7–8. §-a így szól:

„7. § Aki olyan valótlan tényt állít, vagy terjeszt, amely alkalmas arra, 
hogy a magyar állam vagy a magyar nemzet megbecsülését csorbítsa 
vagy hitelét sértse, vétséget követ el és öt évig terjedhető fogházzal bün-
tetendő.

A büntetés tíz évig terjedhető fegyház, ha a cselekményt abból a cél-
ból követték el, hogy valamely külföldi állam vagy szervezet a magyar 
állam vagy a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttassék; 
ha pedig ennek következtében valamely külföldi állam vagy szervezet  
a magyar nemzet ellen ellenséges cselekményre indíttatott, a büntetés 
életfogytig tartó fegyház.

8. § Aki a magyar állam vagy a magyar nemzet ellen meggyalázó kife-
jezést használ vagy ily cselekményt követ el, vétség miatt három évig ter-
jedhető fogházzal büntetendő.” 

ez utóbbi büntető tényállások alapjául szolgáltak a népi írók féja géza, Ko -
vács imre, nemkülönben józsef attila, stb. felelősségre vonására, ami nem 
érte el a súlyos mértéket, inkább jelképes jellegű volt. ez azonban nem a tör-
vény hibája, inkább az akkori bevett társadalmi értékrendet képviselő jogal-

83 74 angyal, i. m.
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kalmazó ügyész, bíró értékrendje és a vádlottak értékrendje közötti eltérés 
következménye.”

Különösen megmutatkozik e tényállások jogállami keretekben maradása, ha 
összevetjük az 1946. évi „hóhértörvény” rendelkezéseivel.

Példaképpen említjük ez utóbbi törvény legsúlyosabb tényállását, aminek 
alapján százakat ítéltek halálra vagy súlyos börtönre: 

„Bűntett miatt büntetendő, aki az 1946:I. törvénycikkben megalkotott 
demokratikus államrend vagy demokratikus köztársaság megdöntésére 
irányuló cselekményt követ el, mozgalmat vagy szervezkedést kezdemé-
nyez, vezet vagy azt lényeges anyagi támogatásban részesíti.” 1. § (1)84

ez a tényállás, eltérően a rendtörvénytől, már nem tartalmazza az erőszakos 
változtatásokra irányulás feltételét, az erőszakra irányuló célzat hiánya  

– rendszerváltozás akarása erőszak nélkül is – végtelenül szélessé teszi a bün-
tethető magatartások körét. ekképpen a rendszer megváltoztatásáról való 
megbeszélések, értekezések megalapozhatták a bűncselekményt. nem kellett 
a szervezkedésnek egy társadalmi osztály kizárólagos hatalmára sem irá-
nyulnia még szavakban sem, e nélkül is megállapítható volt a főbenjáró bűn-
tett. ezt a jogvédte tárgyat azután 1949-ben törvénymódosítás nélkül népi 
demokratikus államrendnek minősítették azok, akik egy társadalmi osztály 
kizárólagos hatalmára, valójában egy állampárt egyeduralmára irányuló ön -
kényuralmat hoztak létre, s ezzel elkövették a demokratikus államrend vagy 
demokratikus köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekményt, szervezke-
dést, mozgalom kezdeményezését és vezetését. ebből az következett, hogy 
elítélhetők voltak mindazok, akik polgári demokráciát akartak létrehozni  
a proletárdiktatúra helyett. a Hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivata-
los összeállítása (bHÖ) 1952-ben a következő magyarázatot fűzi a törvény 
nélküli szövegváltoztatáshoz:

„1946:VII. tv. 1. § alkotott demokratikus államrend vagy demokratikus 
köztársaság szavak vannak. Az országgyűlés politikai, valamint alkot-

84 Vii. tÖrVÉnyCiKK a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelmé-
ről. 1946. évi Országos törvénytár 1946. évi március hó 23. 3. szám.
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mányjogi és közjogi bizottságának 1949. évi augusztus hó 12-én tar-
tott együttes ülésében tett jelentése szerint: az 1946:VII. törvénycikkben  
a magyar köztársaság védelmére törvénybe iktatott büntető rendelkezé-
sek ezután értelemszerűen a Magyar Népköztársaság büntetőjogi védel-
mét szolgáló rendelkezésekként alkalmazandók.”85

a törvény valójában egy ravasz csapda volt, amit a kommunisták állítottak fel. 
Politizáló baráti asztaltársaságokra pedig ráfoghatták, hogy összeesküvést 
terveznek. a paragrafusokat úgy fogalmazták meg, hogy az szűkítette a szó-
lásszabadság jogát. Ha valaki például bíráló megjegyzéseket tett egy hivatal 
működésére, azt izgatás vádjával el lehetett ítélni. a törvény megsértői felett 
a korábban létrehozott népbíróságok ítélkeztek, amelyekben a kommunista 
pártnak döntő befolyása volt. a törvény ellen csak néhány ellenzéki politikus 
szólalt fel. egyikük – sulyok Dezső – felszólalásában „hóhértörvénynek” mi -
nősítette a jogszabályt. Drámai különbség, hanyatlás, politikai eszközszerep 
elsődlegessé tétele jellemzi a két korszak államvédelmi büntetőjoga közötti 
összehasonlítást az 1944-től létező prekommunista időszak terhére, bizony-
ságául annak, hogy a kommunista diktatúra – bár 1948-tól vált nyilvánva-
lóvá – nem 1949-ben kezdődött, mint azt a „lex biszku” néven közismert 
2011. évi CCX. törvény állítja, hanem meghatározó elemeiben, az erőszak-
szervezetekben és a törvényhozásban felismerhető volt 1944-től kezdve.86

a két világháború között már számos külföldi példája van az államvéde-
lemre irányuló törvényeknek, amint angyal is bemutatja. számos külföldi 
törvényben is megtaláljuk az állam és társadalom törvényes rendjét mint  
a büntetőjog eszközeivel védett jogi tárgyakat.

jugoszlávia 1920. november 1-jén 36166/1920. számú szükségrendeletet 
adott ki „az állami közrend és munka védelméről”, melynek több rendelke-
zése lényegileg az államfelforgató mozgalmaknak gyökerükben való elnyo-
mására irányul. büntetés alá esik e rendelet értelmében olyan könyveknek, 
hírlapoknak vagy hirdetményeknek megírása, kiadása nyomtatása és terjesz-
tése, melyek arra irányulnak, hogy a közbékét felforgassák, és a közrendet 

85 Hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása. budapest, 1952. 60. oldal. 
2. lábjegyzet.

86 2011. évi CCX. törvény az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és 
elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűn-
cselekmények üldözéséről.
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veszélyeztessék, továbbá mindennemű oly propaganda, melynek célja az 
állam politikai vagy gazdasági rendjének bűncselekménnyel, erőszakkal vagy 
a terror bármely eszközével való megváltoztatása. büntetendő minden oly 
társulat szervezése és támogatása, valamint az abba való belépés, melynek 
célja a kommunizmus, anarchizmus, terrorizmus terjesztése, illetve amely 
arra irányul, hogy az államhatalmat törvénytelen vagy imparlamentáris úton 
magához ragadja; bűncselekmény az épületek vagy helyiségek bérbeadása, 
vagy bármely formában való átengedése oly egyének gyülekezetének, kiknek 
célja a fent megjelölt cselekmények előkészítése vagy végrehajtása. büntetés 
éri a katonai intézmények ellen irányuló mindennemű propagandát, különö-
sen az oly szervezkedést, egyesülést, mely arra irányul, hogy katonai lázadás, 
zavargás vagy elégedetlenség törjön ki; büntetést von maga után a külföldi 
személlyel vagy társulattal összeköttetés létesítése abból a célból, hogy az 
illető külföldi szerv a forradalmat vagy a létező rend erőszakos megváltozta-
tását, vagy más, előbb említett cselekmények elkövetésének előkészítését tá -
mogassa.

az 1923. március 29-én kelt cseh-szlovák rendtörvény, melynek címe: 
„a köztársaság védelme”, sokban egyezik az Átv.-vel. így minket e helyütt 
érdeklően a védett jogtárgy: a Cseh Köztársaság, tehát a cseh állam rendje.  
e törvény büntetés alá vonja a köztársaság elleni merénylet megkísérlését, 
ennek előkészítését, általában a köztársaság rendjének veszélyeztetését s min-
den erre irányuló szövetkezést; súlyos büntetés alá esik, ki önhatalmúlag 
egyedül vagy másokkal szövetkezve a köztársaság elnökének, a törvényhozó 
testületnek, a kormánynak stb. joghatóságát bitorolja; itt mondja ki e törvény, 
hogy: a kommunista uralom hivatalosnak állított közegei büntetőjogi felelős-
ségre vonhatók, még ha nem is követtek el valamely a büntetőtörvénykönyv 
rendelkezéseibe ütköző bűncselekményt. büntetés éri a feljelentés elmulasztó-
ját, valamint azt, aki a köztársaság elleni bűncselekmények elkövetésének 
megakadályozását elmulasztja, holott azt a maga vagy hozzátartozóinak ve -
szélyeztetése nélkül megtehette volna; büntetés alá esik az, aki az állam önál-
lóságának, alkotmányos egységének vagy demokratikus köztársasági formá-
jának felbontását célzó titkos szervezetet alapít, aki e célok tudatában ily 
szövetségbe lép, azzal összeköttetésben áll, annak működésében bármi mó -
don részt vesz, azt vagy annak tagjait bármi módon támogatja, s itt kiemeli  
a törvény, hogy titkos szervezet az is, mely bár más célt színlel, valójában 
azonban az alkotmány megváltoztatását tűzi ki.
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az 1924. december 19-én kelt romániai rendtörvény, melynek címe: A köz-
csend elleni egyes új bűncselekmények megtorlása, azonkívül, hogy bünteti 
a bűncselekmények előkészítésére irányuló egyesülést, egyenes felhívást, fegy-
verek beszerzését, levelezést, propagandát, feldicsérést, jelképek, jelvények, 
zászlók, falragaszok használatát, kitételét és viselését, 11. §-ában büntetés alá 
vonja azt, aki külföldi személlyel, egyesülettel érintkezésbe lép kommunista 
forradalom előkészítése vagy a társadalmi és politikai rend megváltoztatása 
céljából, továbbá, aki a most említett célokból külföldi egyesületet tudva segít, 
s aki ilyen egyesületnek, ennek céljáról tudva, tagjává lesz; 12. §-ában bünteti 
a katonasághoz intézett egyenes felhívást, mely arra irányul, hogy a fegyveres 
erőhöz tartozók kötelességüket ne teljesítsék, vagy, hogy rendzavarást idéz -
zenek elő.

figyelmet érdemel az 1926. november 26-án kelt olasz rendtörvény, mely 
bünteti azokat, kik a király, régens, királyné, trónörökös vagy kormányfő 
élete, testi épsége vagy személyes szabadsága ellen irányuló, illetőleg a hűtlen-
ség fogalma alá eső (codice 104., 107., 108., 252, art.-ok) bűncselekmények 
el  követésében megegyeznek, – e bűncselekmények elkövetésére nyilvánosan 
vagy nyomtatvány útján felhívnak, izgatnak vagy biztatnak, – vagy e bűncse-
lekményeket s azok elkövetőit feldicsérik; bünteti továbbá azt, aki a hatósági-
lag feloszlatott pártokat, egyesületeket és szervezeteket – bár változtatott 
alakban – újraszervezi, valamint azt, aki ily egyesületekben, szervezetekben 
vagy pártokban részt vesz, ezeknek programját, rendszerét, működését bármi 
módon terjeszti.

jelentős a korabeli olasz büntetőtörvénykönyv javaslatának Progetto di un 
nuovo codice penale) idevonatkozó álláspontja; a 270. art. bünteti a politikai 
és katonai, a 272. art. a gazdasági defetizmust; a 271. art. a katonai személyek-
nek felhívását a törvények elleni engedetlenségre; de különösen figyelemre-
méltó a javaslat 275. art.-a, mely szerint súlyos büntetés éri azt, ki a belföldön 
oly egyesüléseket készít elő, alapít vagy szervez, melyeknek célja valamely tár-
sadalmi osztálynak a többi felett gyakorlandó diktatúráját erőszakkal meg-
alapozni, vagy valamely társadalmi osztályt erőszakkal elnyomni, vagy 
egyáltalában az államban a gazdasági vagy társadalmi rendet erőszakkal fel-
forgatni; hasonló súlyos büntetés alá esik az is, ki oly egyesülést kezdeményez 
vagy alapít, mely arra irányul, hogy a politikai és jogi társadalmi rendet az 
államban erőszakkal felborítsa; a büntetés súlyosabb, ha valaki az ily felosz-
latott egyesülést hamis néven vagy burkolt formában újból megszervezi;  
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a 276. art. az ily egyesülésekben való részvételt, a 277. art. az ily célokra tobor-
zást bünteti, és pedig súlyosabban, ha az nyilvánosan vagy sajtó útján követ-
tetett el, a 278. art. a nemzetközi egyesülések és intézmények engedély nélküli 
szervezését, a 279. art. az ily egyesülésekben való részvételt vonja büntetés alá.

említendő Hollandiának 1920. évi augusztus havában hozott törvénye 
„a forradalmak megelőzéséről”, Svájcnak 1922. évi január 11-én kelt törvénye, 
melynek címe „Verbrechen gegen die verfassungsmässige Ordnung und die 
innere sicherheit”, New-York-nak 1922. évi törvényei, melyek a kommunista 
és anarchista propagandát büntetik; Németországnak 1922. évi július 21-én 
kelt „gesetz zum schutze der republik” című törvénye, mely egyebek között 
büntetés alá vonja azt, ki oly titkos vagy államellenes egyesülésben vesz részt, 
melynek célja a birodalomnak vagy valamelyik tartománynak alkotmánysze-
rűen megállapított köztársasági államformáját aláásni, és aki ily egyesülést 
vagy annak tagját e törekvésben tanáccsal vagy tettel, különösen pénzzel 
támogatja (7. § 4. p.). nem érdektelen felemlíteni, hogy az 1924. évi december 
1-jén történt szovjet puccskísérlet visszhangjaként Észtország 1925. évi feb-
ruár 12-én törvényt hozott az állami rend védelméről (vö. Csekey, Die Verfas-
sungsentwicklung estlands, 1928. 241. l.), melyben halálbüntetéssel sújtja az 
államvén (riigivanem), az államgyűlés elnöke, a hadseregparancsnok és  
a miniszterek szándékos megölését, valamint a kormányforma, az állam füg-
getlensége és az államterület sértetlensége ellen irányuló felségsértő cselek-
ményeket; záradékul utalok még az 1909. évi osztrák büntető javaslatra, mely-
nek 113. §-a az állami létet veszélyeztető anarchista merényletekben való 
részvételt bünteti és ugyancsak büntetéssel sújtja azt, ki az állami vagy társa-
dalmi rend felforgatását célzó szövetséget létesít, ilyennek megalakulását elő-
segíti, ilyenbe belép vagy annak céljait előmozdítja, továbbá, aki az ily célú 
összejövetel lehetőségét biztosítja. némileg ideesnek az 1926. évi török btk. 
146. és köv. §-ai, melyek az államhatalom ellen elkövetett cselekményeket 
vonják büntetés alá, valamint a 313. §, mely a tilos egyesületekben való rész-
vételt bünteti, és az 1928-ban ismertté vált görög btk. javaslata, mely 156. art.-
jában minden oly egyesülésben való részvételt büntet, melynek célja a bünte-
tőjogi rendelkezésekkel szembehelyezkedni.

Megalapozott vélemény szerint, az 1921. évi iii. tc. az állami és társadalmi 
lét érdekeit védő oly törvény, mely eminens szükségleteket elégített ki s nem 
csekély mértékben járult hozzá a konszolidáció útján való előrehaladáshoz. 
Ha van jogtárgy, mely elsősorban védelmet igényel, ez az állam és társadalom 
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törvényes rendje. Mihelyt e rend megbomlik, nincs biztonságban sem az élet, 
sem a testi épség, sem a vagyon, sem a becsület.87

ii.

a hűtlenség bűntettének új tartalma és szemlélete 1930-ban

a Katonai büntetőtörvénykönyvet életbe léptető 1930. évi iii. tc., a hűtlenség 
tekintetében állapít meg új tényállásokat, s a kémtevékenységre vonatkozóan 
is intézkedik. büntetőjogi szempontból is új elemeket tartalmaz az 1939. évi 
ii. tc. a honvédelemről, és az utána rövidesen megjelenő 1940. évi XViii. tc. 
„a magyar állam biztonságáról és nemzetközi érdekeit veszélyeztető egyes bűn-
cselekmények büntetéséről”. 

a katonai büntetőtörvénykönyv életbe léptetéséről és a közönséges bünte-
tőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegé-
szítéséről rendelkező 1930. évi iii. törvénycikk 57. §-a az 1878. évi V. törvény 
második részének a hűtlenségről szóló iii. fejezete helyébe egyebek mellett 
beiktatta a hűtlenség új tényállását, amelynek a VKf bírósága által alkalma-
zott, az 59. §-ában rögzített tényállása így szól: 

„A hűtlenség bűntettét követi el és tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegy-
házzal büntetendő, aki háború idején 1. a magyar állam vagy szövetsé-
gese fegyveres erejének vagy a velük közösen működő fegyveres erőnek 
szándékosan hátrányt vagy az ellenségnek szándékosan előnyt okoz;  
2. aki ily cselekmény véghezvitelét megkísérli; 3. aki e végből az ellenség-
gel érintkezésbe bocsátkozik; 4. aki az 1. vagy a 3. pontban meghatáro-
zott cselekmény elkövetésére mással szövetkezik, mást reábírni törekszik 
vagy a Btk. 134. §-ában meghatározott módon eredménytelenül felhív. 
Életfogytig tartó fegyház a büntetés, ha a tettes a bűntettet hivatali vagy 
szolgálati kötelességének szándékos megszegésével követte el. Ha azon-
ban a bűntett következtében a fegyveres erő egy vagy több tagja hadifog-
ságba esett, életét vesztette, súlyos sérülést szenvedett vagy súlyos beteg-

87 angyal Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve. 4. az állam és társadalmi rend hatályo-
sabb védelméről szóló 1921:iii. tc. 1929.
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ségbe esett, vagy ha a cselekményből nagy hátrány származott vagy az  
a hadviselés érdekét nagy fokban veszélyeztette, a büntetés halál.”

Valamennyi – a kémkedés eseteit is felölelő – rendelkezést nem ismertetjük.
ezen tényállások alapjait és jellegét külhatalom kormányával vagy kül-

földi szervezettel ellenséges célú érintkezés, továbbá a magyar állam vagy 
szövetségese fegyveres erejének vagy a velük közösen működő fegyveres erő-
nek szándékosan hátrány vagy az ellenségnek szándékosan előny okozása; 
katonai vagy egyéb titok idegen állam hatóságának, külföldi szervezetnek, 
megbízottjuknak vagy érdekükben működő személynek hozzáférhetővé 
tétele adja meg.

ezek a veszélyeztetett érdekek meghatározták az állambiztonsági ügyek-
ben nyomozó hatóságok tevékenységét. a baloldali nyomozások súlyát az 
adta meg, tette még nyomatékosabbá, hogy a kommunista párt tagjait meg-
alapozottan tartották külföldi szervezet ügynökeinek, a szovjetunióval össze-
fonódott nemzetközi bolsevizmus ágenseinek, és így az állam elszánt ellensé-
geinek.

a polgári büntetőbíráskodás alá tartozó egyéneknek bizonyos cselekmé-
nyeit a honvéd büntetőbíráskodás alá helyezte az 1941. évi 4850. Me számú 
rendelet az ország hadba lépését bejelentő nyilatkozat közzétételének napjá-
tól. a rendelet 3. §-a a hűtlenség bűntettének és vétségének eseteit a honvéd 
büntetőbíráskodás alá vonta.

a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke bíróságát a m. kir. miniszté-
rium 1941. évi 7650. Me számú rendelete „a honvéd büntetőbíráskodásban 
a hűtlenség bűntettének üldözésére vonatkozó egyes jogszabályok módosításá-
ról” hozta létre 1941. október 28-án. rendes eljárásában ez a bíróság a hűtlen-
ség elbírálására volt jogosult.

az 1941. évi 7650. Me számú rendelet, meghozatala és kihirdetése az 1939. 
évi ii. tc. /a Honvédelmi törvény/ 141. § (2) bekezdésén, az 1930. évi iii. tc. /
Ktbtk. hatályba léptetése/ 50. §-ában kapott felhatalmazáson alapult. Mint 
minden hadviselő országban, nálunk is hatályban voltak a háború idejére 
szóló különös büntetőjogi rendelkezések. 

a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke bíróságát létrehozó 1941. évi 
7650. Me számú rendelet értelmében az 1930. évi iii. tc. 59. §-ában meghatá-
rozott bűntett esetében, úgyszintén az ily cselekmény útján elkövetett szigo-
rúbban büntetendő cselekmény miatt gyakorolja a bűnvádi üldözés elrende-
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lésére illetékes parancsnok jogait a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke, 
aki tehát csak hűtlenség, illetve azzal kapcsolatos súlyosabban büntetendő 
cselekmény esetén járhatott el. 

ez kizárólagos illetékességet jelentett, s ebből következően egységes jog- 
gyakorlatot tett lehetővé. a létrehozott VKf különbíróság megfelelt a katonai 
különbíráskodásról szóló törvényeknek és jogszabályoknak.

ezen meglehetősen sommás eljárásban a nyomozást folytató hadbíró volt 
a tárgyalásvezető, valamint az ítélet megerősítésének s a kegyelmezésnek  
a joga a vezérkar főnökét, mint illetékes parancsnokot illette meg. az eljárás 
nélkülözte a békeidőben bevett eljárásjogi biztosítékokat.

a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke bírósága politikai célt is szolgált, 
létrejöttének körülményei, rendeltetése, eljárási rendje miatt, s különösen 
azért, mert egy háborút vívó ország államának és fegyveres erejének akkor és 
ott hatékonyan és gyorsan védendő érdekeit, majd az adott időszakban a nyu-
gati angolszász irányú béke előkészítés követelményeit érvényesítette, a rög-
tönbíráskodást megközelítő egyszerűsített eljárással. 

a törvényhely alapján számos terrorcselekményekre szervezkedő kommu-
nistát ítélt el a VKf bírósága.

ez a tényállás alkalmas volt köztörvényi bűncselekmények tág körének, 
így az emberölésnek és a rablásnak hűtlenségként való megítélésére és minő-
sítésére, s a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke bírósága illetékességi 
körébe vonására hűtlenség címén, amint ezt az újvidéki razzia során elköve-
tett bűntettek kapcsán is történt a feketehalmy-Czeydner ferenc és társai 
ellen indult büntetőügyben.88

iii.

a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága egyebek mellett elvi jellegű meg-
állapítást tett a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnöke bírósága létrehozá-
sáról és felállításának jogi környezetéről több mint ötven év elteltével. 1994. 
március hó 7-én megtartott nyilvános ülés alapján meghozta, és március 
16-án kihirdette a bfv. X. 3628/1993. számú ítéletét, amelyben a háborús bűn-
tett miatt szombathelyi (Knausz) ferenc volt vezérezredes ellen folyamatban 

88 lásd bővebben: Zétényi Zsolt. A Képíró-ügy. budapest, 2013. 135–153. oldal.
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volt büntetőügyben a legfőbb ügyészség által benyújtott felülvizsgálati indít-
vány elbírálása során a budapesti népbíróság 1946. március 30-án kelt nb. 
XX. 653/1946. számú, valamint a népbíróságok Országos tanácsa 1946. 
május 22-én kelt nOt.1.3162/1946/11. számú ítéletét hatályon kívül helyezte 
és szombathelyi /Knausz/ ferenc volt vezérezredest az ellene háborús bűntett 
miatt emelt vád alól felmentette, mert a terhére rótt bűncselekményt nem 
követte el.89 Megállapította, hogy 

„Budapesti Népbíróság ítéletében … írt események és terhelti tevékenység, 
amely a VKF különbíróságának felállításával függ össze – nem valósítja 
meg az említett háborús bűncselekmény tényállási elemeit. Az 1941. évi 
7650. ME számú rendelet meghozatalára és kihirdetésére az 1939.évi II. 
tc. /a Honvédelmi Törvény/141.§ (2) bekezdése alapján, az 1930. évi III. 
tc. /Ktbtk. ha tályba léptetése/ 50. §-ában kapott felhatalmazás folytán 
került sor.” 

„A terhelt javaslatára meghozott és kihirdetésre került 7650/1941. ME 
szá  mú rendelet a minisztertanács döntésén alapult. Ez kimondotta egye-
bek mellett, hogy a már egyébként is katonai bíráskodás hatálya alá vont 
hűtlenség bűntette miatt a bűnvádi üldözés elrendelésére az illetékes pa -
rancsnok jogait kizárólag a Magyar Királyi Honvédvezérkar főnöke gya-
korolja. Hatáskörébe tartozott továbbá halálbüntetés esetén a kegyelmi 
jog gyakorlása is.

A Legfelsőbb Bíróság megállapítja, hogy Szombathelyi Ferencnek az  
e körben tanúsított magatartása nem alkalmas az Nbr. 11. §-ának 1. pont-
jában írt háborús bűncselekmény megállapítására, ezzel ellentétes állás-
pont alapvetően téves. Ez a tevékenysége ugyanis nem eredményezte és 
nem is eredményezhette az ország háborúba való fokozottabb belesodró-
dását és nem is irányult arra, hogy azt elősegítse, így a felhívott háborús 
bűntett egyetlen tényállási elemét sem valósítja meg Ezek a rendelkezé-
sek és végrehajtásuk a kérdéses bűncselekmények elbírálásánál az egysé-
ges megítélést biztosították. Ez mellett a hadban álló országban, a fegye-
lem erősítésére és az állam biztonságának a megóvására voltak hivatottak. 
Megállapítható továbbá az is, hogy ezen események és Szombathelyi Fe -

89 legfelsőbb bíróság bfv. X. 3628/1993. számú ítélete.
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rencnek azokban tanúsított magatartása nem minősíthető az Nbr. 15. § 
1. pontjában meghatározott népellenes bűntettnek sem. A javaslatára 
született miniszterelnöki rendelet nem a nép, hanem azoknak a szemé-
lyeknek az érdekeit sértette, akik a törvényes rendelkezéseket megszegték 
és a hűtlenség bűntettének törvényi tényállását valósították meg. Szüksé-
ges kiemelni továbbá azt is, hogy a létrehozott VKF különbírósága az 
akkori katonai különbíráskodásra vonatkozó törvényeknek és jogszabá-
lyoknak megfelelt.”90

90 lb uo.
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6. fEJEZET,
 

amelyben szólunk, a teljességre való törekvés igénye nélkül  
dr. ságvári endréről.

i.

Dr. ságvári endre (eredeti családneve spitzer) (budapest, józsefváros, 1913. 
november 4. – budapest, 1944. július 27.) jogász, az illegális kommunista moz-
galom tagja, budapesti magyar zsidó polgári családban született. Édesapja, dr. 
ságvári sándor világháborút megjárt jó nevű ügyvéd volt, édesanyja, ságvári 
sándorné erdős rozália tanítónő, ismert mecénás, a nagyfuvaros utcai 
nőcsoport elnöke és a MinOsZ (Magyar izraelita nők Országos szövetsége) 
alelnöke is volt. a tormay Cécile alapította Magyar asszonyok nemzeti szö-
vetsége Értesítője 1935-ben arról számol be, hogy Viii. és iX. ker. csoportjuk-
ban dr. ságvári sándorné alelnök lett, s mások mellett előadást tartott.91 Húga, 
ságvári Ágnes történész-levéltáros 1970 és 1985 között budapest főváros 
levéltára igazgatója volt. ezt írta róla 1989-ben kiadott könyvében: 

„Endre nem volt a mozgalom mániákusa. A szó szoros értelmében népne -
velő volt. A börtönben írt meséit születésnapomra nekem ajándékozta. Ezek 
ma kicsit tanmese jellegűnek tűnnek, olyan iskoladarabok, mint Brecht 
színpadi munkái. De a 30-as években ez volt a modern irányzat: az iskolá-
 ban, színházban, dramaturgiában egyaránt. Meséinek mondanivalója a ma -
terialista világnézet, a cselekvés szükségességének tudatosítá  sa, az istenhit 
és a csodavárás leleplezése volt. Kimondva-kimondatlanul a szüleimtől 
kapott nevelés hatásának ellensúlyozására szánta. Hányféleképpen ma -
gyarázta: nem isten, hanem a természeti erők alakítják az ember életét.”92

Érdekes adalék: ságvárinak a rákosi-korban magas piedesztálra emelése  
– amikor intézményeket, tereket, utcákat neveztek el róla mint kommunista 

91 A Magyar Asszony. 1935. május 1., 3. oldal.
92 ságvári Ágnes: Mert nem hallgathatok. egy jóházból való pártmunkás emlékei. Magyar 

Hírlap Könyvek. budapest, 1989. 227. p. 15. oldal.



122

példaképről – megváltozott Kádár idején. ekkori megítéléséről húga azt su -
gallja, Kádár nem kedvelte ságvárit. egyszer ki is fakadt Kádár: „elég volt már 
a sok Ságvári-ünnepségből, beszéljünk többet Kulichról, Kiliánról.” az ok: 
Kádár oszlatta fel az illegális pártot, s ezzel ságvári endre nem értett egyet. 
Mivel rákosiék vádja Kádár ellen épp a pártfeloszlatás volt, ezért később 
Kádár rákosiékkal azonosította ságvárit. „Perben-haragban lehetett Endrével 
életében, mert szuverén volt, halálában, mert emlékeket ébresztett.”93

nagynénje, ságvári spitzer jozefina pedig a világhírű magyar fizikus, 
Orován egon édesanyja volt.

ii.

egyetemi évei alatt ismerkedett meg a marxizmussal. 1935-ben a Magyar 
izraeliták egyetemi és főiskolai Hallgatók egyesületének keretében létreho-
zott Haladó Diákok Pártja (HDP) egyik vezetője lett. 1936-ban az államtu-
dományok doktorává avatták. tisztviselő lett a fővárosi elöljáróságon. első-
sorban előadásokat tartott, a baloldali ifjúsági mozgalom szervezésével 
foglalkozott. 1937. július 25-én feleségül vette egyik pártbéli társát, bars Mag-
dát, aki meghatározó szerepet töltött be életpályája alakulásában. 1945 után, 
dr. ságvári Magda néven, a rákosi, majd kádári terror idején az igazságügyi 
Minisztérium kegyelmi osztályának vezető munkatársa, illetve vezetője volt. 

ságvári Magda dr. (született: bars) női szabó, jogász, miniszteri főtanácsos 
(budapest, 1916. július 12.) magyar zsidó kisiparos családból származott. az 
1930-as évek közepén bekapcsolódott a baloldali diákmozgalomba. 1936-tól 
vett részt a szociáldemokrata Párt Vii. kerületi szervezet ifjúsági csoportjá-
ban. 1939-tól a végrehajtó bizottság tagja, majd a budapesti szociáldemokrata 
nőbizottságában végzett pártmunkát. az 1940-es évektől férjével, ságvári 
endrével dolgozott együtt. részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártja 
illegális munkájában. 1942-ben és 1944-ben letartóztatták. Kistarcsára inter-
nálták, ahonnan novemberben sikerült megszöknie. 1945–1947-ig az MKP 
országos központjában dolgozott, majd az Magyar nők Demokratikus szö-
vetsége néven működő, pártállam által létrehozott szervezet budapesti bizott-
ságának osztályvezetője lett, 1949 szeptemberétől az igazságügyi Miniszté-

93 ságvári Ágnes, i. m., 123–124. oldal. szalay lászló közlései.
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rium különböző vezető beosztásaiban működött, így a kegyelmi osztály 
vezetőjeként, illetve helyetteseként, és ő készítette a halálraítéltek kegyelmi 
kérvényeinek igen sokszor, legtöbbnyire elutasító javaslatait a miniszter szá-
mára. 27 éven keresztül több száz halálos ítélet ment át a kezén. jellemző, 
annak ellenére, hogy férjét általa kikényszerített tűzharcban lőtték le a „hor-
thysta” nyomozók, a mindenkori kommunista vezetés látszólag nem tartotta 
kegyelmi ügyekben jogi értelemben elfogultnak, azaz tárgyilagos megítélésre 
képtelennek. Valójában nagyon is annak tartotta, személye biztosítéka volt  
a pártállam büntetőpolitikája által megkövetelt könyörtelen, osztályharcos, 
gyűlöletvezérelt, elfogult, törvénytelen megtorlásnak. az akkor hatályos jog-
ban is létező elfogultsági tilalom, a hatóság tagjának kizárásáról szóló szabály 
egyáltalán nem érvényesült az önkényuralom joggyakorlatában. beosztásá-
ban rákosi és Kádár is megfelelőnek tartotta, holott a minisztériumban csak 
a „halál angyalának” nevezték. 1976-ban, mint miniszteri főtanácsos vonult 
nyugállományba.

Dr. ságvári endre 1936-ban lépett be a szociáldemokrata Pártba, csakha-
mar tisztségviselő lett. 1937-ben ő irányította a baloldali ifjúmunkások rob-
bantó akcióját a tompa utcai nyilas körzet ellen. 

„A Tompa utcai véres szociáldemokrata támadás ügyében hétfőn délután 
meglepő fordulathoz érkezett a rendőri nyomozás. Az előállított és to  lonc-
 házba utalt nyolcvannyolc ifjúmunkás kihallgatása után a politikai osztály 
nyomozói kiderítették, hogy az R.-gárdisták megújuló me  rényletei mögött, 
mint szervező Ságvári Endre dr. fővárosi tisztviselő áll. Ő tervezte a me -
rényleteket és ő volt a láthatatlan vezére annak a felelőtlen csoportnak, 
amely az utóbbi időkben napirenden lévő véres verekedéseket megrendezte.”94 

ezért 8 hónapi börtönbüntetésre ítélték. 1941. január 19-én szabadult a bu -
dapesti gyűjtőfogházból. a Népszava Kiadóhivatala, ahol korábban dol -
gozott, ismét státusba vette. 1940. december 10-én szabadult, majd rövid 
hódmezővásárhelyi katonai munkaszolgálat után a Népszava alkalmazta 
terjesztési osztályán. MsZDP ifjúsági tagozata az Oib (Országos ifjúsági 
bizottság) titkára lett, ami idejének jelentős részét lekötötte. Életének nagy 

94 „fiamban oly ösztönök lappanganak, amiket nem tudtam közömbösíteni” – mondta 
ságvári apja. Új Magyarság. 1937. szeptember 21., kedd. 4. oldal.
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fordulata volt, hogy 1940 végén csatlakozott a Kommunisták Magyarországi 
Pártjához. 1942-től illegalitásba vonult, és továbbra is az ifjúsági mozgalom-
mal foglalkozott.

a szociáldemokrata Párt fővárosi pártértekezlete 1941. április 4-én a vég-
rehajtó bizottság póttagjává, az sZDP Országos ifjúsági bizottsága (Oib) 
pedig április közepén titkárává választotta. ságvári 1941 elejétől tagja volt  
a Kommunisták Magyarországi Pártjának, amely őt bízta meg az illegális 
kommunista ifjúsági mozgalom újjászervezésével.95 

1944-ben a KMP egyik legfelsőbb vezetője.

iii.

1942 februárjától az év áprilisáig a debreceni Vi. csendőrkerület 6. nyomozó 
alosztálya – a Vi. honvédhadtest kémelhárító osztályának irányításával – 

„bizalmas felderítést”, majd „nyílt nyomozást” folytatott endrődön kommu-
nista szervezkedés ügyében. ennek kapcsán 1942. március végén mintegy 30 
kommunistagyanús személyt vettek őrizetbe. az endrődi nyílt nyomozás 
1942. április 13-i befejezése után a csendőrnyomozó alosztály a Vezérkari 
főnökségnek küldött jelentésében azt írta, hogy uhrin istván, ságvári endre 
és társai a függetlenségi mozgalom szervezésével kimerítették a „hűtlenség 
bűntettének tényálladéki alkatelemeit”. javasolta: „ságvári endre és társai 
budapesti lakosok ellen a nyomozó eljárás szintén folyamatba tétessék”. ság-
vári endrével szemben 1942–1944 között többirányú nyomozás folyt, ellene 
ez idő alatt három ízben adtak ki elfogatóparancsot. a világháborús magyar 
részvétellel szemben végzett politikai tevékenysége miatt háromszor keletke-
zett vele szemben az 1930. évi iii. tc.-ben foglalt hűtlenségi bűntett alapos 
gyanúja (1942. május és június, 1944. március eleje). az utolsó nyomozásban 
az 1921. évi iii. tc. is szerepel. feltehetőleg azért is, mert a kommunisták köz-
vetlenül a német megszállás előtt súlyosan becsmérelték Kállay Miklós 
miniszterelnök bel- és külpolitikáját, s leváltását követelték.96 

95 lásd: svéd, i. m. 81. oldal.
96 lásd: svéd, i. m. 84. oldal. Hadtörténelmi levéltár. 610. f. Honvéd Vezérkar főnökének 

bírósága. 1942-H-193. 98., 173., 186., 193.
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a budapesti királyi ügyészség elnöke 1944. március 13-án kelt jelentés-
ében beszámol a Béke és Szabadság című lap szerkesztője elleni nyomozás 
elrendeléséről. 

„Tisztelettel jelentem, hogy Budapesten a Békepárt nyomdájában előál-
lított Béke és Szabadság című lap 1944. évi március hó keltezésű 1. szá-
mának tartalma által elkövetett az 1921. évi III. tc. 5. § -a első bekezdése 
alá eső az állam és társadalom erőszakos felforgatására és megsemmisí-
tésére irányuló izgatás vétsége és az 1930. évi III. tc. 59. §-ának 1. pont-
jába ütköző hűtlenség bűntette miatt a nyomozást a Bp. 84. §-a alapján 
elrendelem s egyidejűleg a vád tárgyává tett sajtótermék bárhol található 
összes példányainak és a vád tárgyává tett sajtóközlemény kéziratának 
a lefoglalását indítványoztam. […] A vizsgálóbíró e lefoglalást a B. L. 
3473/1944. számú végzésével elrendelte.”97

1921. évi iii. tc. 5. § -a első bekezdése szerint: 

„Aki az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatását 
vagy megsemmisítését, különösen valamely társadalmi osztály kizáróla-
gos uralmának erőszakos úton való létesítését követeli, erre izgat vagy 
mást felhív, vétséget követ el és három évig terjedhető fogházzal bünte-
tendő”.

1930. évi iii. tc. 59. §-ának 1. pontja szerint: 

„A hűtlenség bűntettét követi el és tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegy-
házzal büntetendő, aki háború idején:

1. a magyar állam vagy szövetségese fegyveres erejének vagy a velük közö-
sen működő fegyveres erőnek szándékosan hátrányt vagy az ellenségnek 
szándékosan előnyt okoz.”

97 bfl főügyészségi iratok, 1944. 244. cs. Vii. 4–13. Közli: Markovits györgyi–tóbiás 
Áron (szerk.): A cenzúra árnyékában. Magvető Könyvkiadó. budapest, 1966. 551. idézi: 
svéd, i. m. 121. oldal.
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a szerkesztő dr. ságvári endre volt.

Végül egy történészi vélemény 2015-ből ságvári védelmében:

„Mindenki felelős döntéseiért, így Ságvári is azért, hogy az antifasizmust 
éppen a kommunista párt moszkovita csoportjában és pl. nem másutt 
képviselte, holott lett volna más választék is. A Moszkvából Magyar-
országra küldött Schönherz Zoltán titkos feljegyzéseinek köszönhetően 
tudjuk, hogy ez a csoport a szociáldemokráciában 1941 előtt a fasizmus 
szekértolóját látta és politikai célja a világháború, illetve a polgárháború 
kirobbantása volt annak érdekében, hogy ezzel előidézze a Szovjetunió 
katonai intervencióját, illetve a proletárforradalmat. Mi sem jellemzi ezt 
jobban, hogy Ságvári pártjának 1939-es belső eligazítása szerint »Sztá-
lin zsenialitásának köszönhetően« tört ki a második világháború. 1941 
után mindez zárójelbe került, de a kommunista párt politikai szövet-
ségeseit továbbra is csak »hasznos idiótáknak« tekintette. Ságvári ezzel 
kapcsolatos felelőssége azonban úgy érzem, eltörpül ahhoz képest, hogy 
életét is kockáztatta, ráadásul soha sem volt hatalmi pozícióban és arról 
is csak hipotéziseket állíthatunk fel, hogy mennyiben azonosult pártja 
álláspontjával.”98

iV.

ságvári endre sorsához – s némileg a Kristóf-ügyhöz – kapcsolódik a róla 
elnevezett közterületek 2015-ben nagy hangsúlyt kapott ügye

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXiX. törvény 
(Ötv.) 13. § (1) bekezdése 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a hely-
ben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat 
a közterületek elnevezése. a közterületek elnevezéséről kizárólag a helyi 
önkormányzatok dönthetnek. 

2012. november 19-én az Országgyűlés elfogadta az „Egyes törvényeknek 
a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával 

98 http://hvg.hu/velemeny/20150305_ungvary_Krisztian_Pontositas
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összefüggő módosításáról”99 szóló 2012. évi ClXVii. törvényt. ennek 4. §-a 
szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) be -
kezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény egyebek 
mellett nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában 
részt vett.100 

Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, 
hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar 
tudományos akadémia állásfoglalását.101

az Mta ságvári endre tekintetében a következőképpen foglalt állást.

„Jogász, fővárosi tisztviselő (1913–1944). Az 1930-as évek második felétől 
kapcsolódott be az antifasiszta illegális kommunista mozgalomba. Az 
Or  szágos Ifjúsági Bizottság egyik vezetője. 1942-től illegalitásba vonult. 
1944-ben a Békepárt Béke és Szabadság című lapjának szerkesztője. 
Tevékenységét a csendőrség felfedte, és a letartóztatására tett kísérletkor 
fegyveres harcban halálos sebet kapott. Neve a kommunista áldozatvál-
lalás jelképe lett, így közterület elnevezésére nem ajánljuk, mivel értel-
mezésünk szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján XX. századi önkény-
uralmi politikai rendszer fenntartáshoz kapcsolható.”102

99 a törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el.
100 2011. évi ClXXXiX. törvény (Ötv). 14. §. (2) bekezdés a) pont.
101 2011. évi ClXXXiX. törvény (Ötv). 14. §. (3) bekezdés.
102 http://mta.hu/data/cikk/13/13/63/cikk_131363/osszefoglalalo__XX._szazadi_onkeny-

uralmi_rendszerek_b.pdf
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7. fEJEZET,
 
amelyben szólunk a Magyar Királyi rendőrség és a Magyar Királyi Csendőr-
ség fegyverhasználati jogáról, s arról, hogy 1944-ből nézve hogyan érvénye-
sültek ezen szabályok a dr. ságvári endre és társa ellen 1944. július 27-én 
végrehajtott intézkedésnél. szólunk az 1944. július 27-i „budakeszi úti csata” 

jogi értékeléséről.

i.

az 1944-ben a Magyar Királyi rendőrség és a Magyar Királyi Csendőrség 
által kötelezően alkalmazott fegyverhasználati szabályok megismerése előtt 
összefoglaljuk azt a korabeli eseményt, – amint a büntetőjogász mondja – az 
ügy történeti tényállását, amelyen keresztül meg kell ítélnünk számos kulcs-
fontosságú kérdést, így a felelősség alapkérdését: jogszerű volt-e a dr. ságvári 
endre és társa ellen 1944. július 27-én végrehajtott intézkedés során való 
fegyverhasználat?

a budapesti Katonai bíróság az 1959. szeptember hó 12. napján kelt b.i. 
065/’1959. számú, illetve a legfelsőbb bíróság Katonai Különtanácsa az 1959. 
november hó 25. napján kelt Katf. Kt.094/1959. számú ítéletében magállapí-
tott – számos iratellenes, indokolás nélküli megállapítással terhes, megalapo-
zatlan – tényállás lényege szerint Kristóf lászló i. rendű terhelt és vele együtt 
eljárt társai 1944. július 27-én a következőképpen intézkedtek dr. ságvári 
endrével és társával szemben:

„A csoport tagjai csőre töltött pisztollyal beléptek a cukrászdába, s Cselé-
nyi Ságvári Endrét, Kristóf László I. rendű terhelt pedig Szabados Lajost 
igazoltatta.

Szabados Lajos nem tanúsított ellenállást, Ságvári Endre azonban 
„az ott keletkezett zűrzavarban” kivette a táskájából a pisztolyát és mene-
külni igyekezett. Kristóf László I. rendű terhelt Cselényi segítségére sie-
tett, dulakodni kezdett Ságvári Endrével, akit a földre szorított. Ságvári 
Endre ekkor több lövést adott le, de lövöldözni kezdtek a nyomozók is. 
Egy lövés derékon találta az I. rendű terheltet, aki ekkor elengedte Ság-
vári Endrét, akinek az egyik lövése eltalálta a gépkocsivezetőt.
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Ságvári Endre akkor kimenekült a cukrászdából. Követte őt Cselényi 
Antal, aki végül lelőtte Ságvári Endrét.

A sebesültek kórházba kerültek, s ott Ságvári Endre és a rendőr gép-
kocsi-vezető meghalt.

Kristóf László I. rendű terhelt túlélte a sérülést.”103

a teljesebb ismeretszerzés szükségességére tekintettel ismertetjük annak a – 
Magyar Királyi rendőrség budapesti főkapitánya által 1944. évi július 28-án 
tett, a Kristóf lászló és társai ellen folyt a Hadtörténelmi levéltárban lévő 
büntetőügy iratában, másolatban található – előterjesztésnek a történeti tény-
állásra vonatkozó részét, amely kitüntetésre javasolja az intézkedésben részt 
vett rendőröket:

„Folyó év július hó 27-én 19 óra 45 perckor a csillaghegyi nyomozó csoport-
nál szolgálatot teljesítő Cselényi Antal detektív, Kristóf László és Palotás 
Ferenc csendőrnyomozók, hosszú megfigyelés után, Budapest területén 
nyomára jutottak dr. Ságvári Endrének, aki már mintegy hét éve föld-
alatti baloldali szervezőmunkát végzett és vezetett. Nyomon követték és 
a XII. ker. Szép Ilonai villamosvasúti kocsiszín mellett levő Nagy Béla 
féle cukrászdában egy állítólagos Szabados nevű kommunista társával 
figyelés alá vették, majd őket elfogni igyekeztek. Elfogásuk után moto-
zás, illetve bilincselés közben dr. Ságvári Endre, aki izmos férfi, hirtelen 
dulakodni kezdett és a szomszéd asztalon lévő aktatáskájához kapott, 
onnét önműködő pisztolyát előrántotta és rögtön tüzelt. Lövéseivel Cse-
lényi Antal detektívet a jobb vállán, Kristóf László csendőrnyomozót 
a jobb combján súlyosan megsebezte, míg a hatósági közegek segítségére 
siető Pétervári János rendőrőrmester gépkocsivezetőt haslövéssel életve-
szélyesen találta.

A lövések leadása után dr. Ságvári Endre a helyiségből kimenekült, de 
a Palotás Ferenc csendőrnyomozó és a sebesülten utána futó Cselényi 
Antal detektív lövéseitől eltalálva holtan összeesett. Dr. Ságvári Endre 
Szabados nevű társát sikerült elfogni.

103 a legfelsőbb bíróság bfv. X.1.185/2005/7. számú, 2006. március 6-án kelt, felülvizsgálat 
tárgyában hozott ítélete így foglalta össze a felülvizsgálati eljárásban nem érinthető 
1959-es ítéletek ténymegállapításait. 3–4. oldal.
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A sérültek közül Pétervári János rendőrőrmester állapota haslövése 
következtében annyira súlyos, hogy életben maradása kétséges.”104 

ii.

a szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. Csendőrség számára (sZut). 
Hivatalos kiadás 1941. 49. § 330. pontja szerint:

„A szolgálatban álló csendőr fegyverét jogosult mindenki ellen használni:
1. aki őt tettlegesen megtámadja, vagy támadással veszélyesen fenye-

geti …

Ellenben köteles használni …
5. ha az elfogott vagy elfogandó veszélyes gonosztevő menekül, a fegy-

verhasználattal fenyegető rákiáltás dacára meg nem áll és feltartóztatá-
sára más mód nincs;

7. ha valaki háború idején vagy rendkívüli viszonyok között magát 
gyanússá teszi és a felhívásra kielégítő válasz nélkül elszalad;”.105

Van olyan vélemény a legfelsőbb bíróság 2006-évi ítéletéről, mely szerint  
„A Legfelsőbb Bíróság nem idézi a csendőrség Szervezeti és Szolgálati Utasítá-
sának azt az alpontját, amely szerint a csendőrök akkor is használhatták  
a fegyverüket, ha »valaki magát gyanússá teszi, és a felhívásra kielégítő válasz 
nélkül elszalad«. A csendőrnyomozók akkor is »jogosan« lőtték volna le Ságvá-
rit, ha megpróbált volna elszaladni”.106 

nos, ez tévedés, a legfelsőbb bíróság nem is idézhette ezt a 330. pont 7. alpon-
tot, mert e pont alkalmazása olyan szigorú feltételhez volt kötve, ami nem 
volt meg a nevezetes időszakban. sZut 342. pontja így szól: 

104 Ol bM eln. 2. tét. 5715.1944. eredeti tisztázat. 
105 szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (sZut), 1941. 
106 Karsai lászló: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/mult-fegyvert-

rantott-majd-lelotte-egy-rendor-533206
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„A 330. pont 7. alpontjához: Az ebben a pontban foglalt rendelkezés csak 
a közrendet vagy az állami rendet veszélyeztető nagyobb arányú moz-
galmak, vagy háború esetében a m. kir. kormány által külön rendelet-
tel megjelölt területen és időpontban lép érvénybe. Ennek a rendeletnek 
kihirdetése iránt annak kiadásával egyidejűen a belügyminiszter intéz-
kedik.” 

1944. július 27-én, budapesten nem volt olyan rendelkezés, amely megnyi-
totta volna a csendőrség vagy rendőrség rendkívüli fegyverhasználati jogát.

a Magyar Királyi Minisztérium 1943. évi 4620. Me számú rendelete  
a Magyar Királyi Csendőrség rendkívüli fegyverhasználati jogáról pontosan 
megszabta ennek helyét a legjobban veszélyeztetett területeken, s nem a fő -
városban: 

„a SZUT 49.§-ának 342. pontja értelmében elrendeli, hogy a 49. §. 330. 
pontjának 7. alpontjában a szolgálatban álló csendőr számára megál-
lapított rendkívüli fegyverhasználati jogot a jelen rendelet kihirdetését 
(1943. okt. 3.) követő ötödik napon kezdődő hatállyal

a) a visszafoglalt délvidéki területnek Bács-Bodrog vármegyéhez tar-
tozó részén fekvő valamennyi, 

b) a Horvátországgal szomszédos határ mentén, valamint 
c) a visszacsatolt kárpátaljai terület határa mentén fekvő egyes csend-

őrőrsök működési területén alkalmazni kell.”107

a katonai bíróság által 1959-ben megállapított tényállás, s az alapjául szolgáló 
vallomások szerint, továbbá a korabeli jelentések szerint is ságvári endrével 
szemben Cselényi antal detektív – aki az iratok szerint az államrendőrség 
állományába tartozott – biztosan használt lőfegyvert, ságvári életét szinte 
bizonyosan az Ő golyója oltotta ki, így fegyverhasználatára a Magyar Királyi 
rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló rendelkezések alkalmazandók.

a Magyar Királyi rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1932. évi Xiii. 
törvénycikk szerint:

107 Magyarországi rendeletek tára. 1943. 1854. oldal.
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„1. § (1) A m. kir. rendőrségnek fegyverviselésre jogosult tagja vagy közege 
hivatásának jogszerű teljesítése közben fegyvert használni jogosult:

1. támadás elhárítása végett, vagy az életet, testi épséget, személyes 
szabadságot veszélyeztető magatartás esetén;

2. az életet, testi épséget vagy a személyes szabadságot veszélyeztető fe -
nyegetésben vagy tettlegességben nyilvánuló ellenszegülés legyőzése vé  gett;

3. olyan felfegyverzett egyén lefegyverezése végett, akit el kell fogni, ha 
lefegyverezése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek;

4. súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy e miatt elítélt 
olyan egyén kézrekerítése végett, akit el kell fogni, ha kézrekerítése fegy-
verhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek;

5. súlyos bűncselekmény elkövetésének meggátlása végett, ha az más-
kép, mint fegyverhasználat útján, nem gátolható meg;

6. oly néptömeg szétoszlatása végett, amelynek szétoszlatását a ható-
ság elrendelte, vagy amelynek szétoszlatása a közbiztonság érdekében 
szükséges.

(2) Az (1) bekezdés 6. pontja esetében a fegyverhasználatot oszlásra 
való felhívásnak kell megelőznie; ezt csak akkor szabad mellőzni, ha  
a tömeg magatartása annyira fenyegető, hogy a késedelem súlyos veszély-
lyel járhat.”

az m. kir. belügyminiszter 1932. évi 185 100 számú rendelete a Magyar Kirá-
lyi rendőrség fegyverhasználatának részletes szabályozásáról egybefoglalja  
a törvény és a végrehajtási rendelet szövegét az előbb idézett 4. pont tekintet-
ében a következőképpen: 

„5. §. Fegyverhasználatnak van helye súlyos bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított, vagy e miatt elítélt olyan egyén kézre kerítése végett, akit el 
kell fogni, ha kézrekerítése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetsé-
gesnek (T. 1. §. (1) bek. 4. p.).

Súlyos bűncselekménnyel gyanúsított az, akit oly bűntett gyanúja terhei, 
amelyet a közfelfogás a személyi és vagyonbiztonság komoly megháborí-
tásának tart. Feltétlenül ilyen azonban a felségsértés, a hűtlenség, a láza-
dás, az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatá-
sára irányuló bűntett, a gyilkosság, a szándékos emberölés, az életet vagy 
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a testi épséget közvetlenül veszélyeztető bántalmazás, robbantás, gyújto-
gatás, vasút vagy hajó szándékos közveszélyes megrongálása, vízáradás 
szándékos okozása, rablás, betöréses vagy bemászásos lopás. Ha rögtön-
bíráskodás van kihirdetve, minden, olyan bűncselekményt is súlyosnak 
kell tekinteni, amelyre a rögtönbíráskodás kiterjed…”

„III. A fegyverhasználat módja és mértéke. 14. §. Ha a súlyos bűntett 
elkövetésével gyanúsított, vagy e miatt elítélt egyén, akit akár a szolgálati 
szabályok rendelkezéséhez képest, akár kifejezett parancsra el kell fogni 
(5. §), elrejtőzik, védett helyzetbe húzódik, vagy megfutamodik és más-
képpen kézre keríteni nem lehet: az ilyen egyént fel kell szólítani, hogy 
adja meg magát, illetőleg rá kell kiáltani, hogy azonnal álljon meg, mert 
különben fegyverhasználat következik. Ha nagyon gyorsan kell csele-
kedni, a rákiáltást a levegőbe irányzott lövés is pótolhatja […]”108

az ismert történeti helyzetben a ságvárival szemben leadott lövés egybeolvad 
a megelőző lövöldözéssel, tűzharccal, az utolsó ságvári-lövések és az ő lelö-
vése között tíz–húsz, legfeljebb harminc másodperc telhetett el. a szökés 
veszélye közvetlen volt, ennek elhárítására a fegyverhasználat elkerül hetetlen 
és kötelező volt, azt szabályosnak lehetett ítélni figyelmeztető lövés nélkül is. 
ságvári önkéntes megállása, azaz megadása az adott helyzetben elképzelhe-
tetlen volt, hiszen a tűzharcot éppen menekülése végett kezdeményezte. egy-
részt azért, mert a rendőri fegyverhasználat egybeolvadt a megelőző lövöldö-
zéssel, másrészt a szökés sikere másodperceken múlott, értelmetlen lett volna 
megelőző figyelmeztető lövés vagy rákiáltás. ez megnyugtatóan állítható, 
tekintettel arra, hogy a fegyverhasználat kivizsgálásának iratai ugyan nem 
lelhetők fel, de a vizsgálat eredménye a körülmények alapján, a fennmaradt 
jelentések és kitüntetési javaslatok szerint kedvező volt az érintett rendvé-
delmi szolgálattevőkre. ezekre az iratokra érthetően nem volt szükség a ko -
holt eljárásban. a tanúk és szereplők egy része a rendvédelmiek által leadott 
több lövésről szólnak a menekülő, majd egy lövéstől talált körözött személy 
távozása után. e lövések egyike akár figyelmeztető lövés is lehetett.

lényegét illetően ezt a véleményt fejezi ki a legfelsőbb bíróság 2006-os 
felmentő ítélete is, anélkül, hogy erre a kérdésre külön kitérne.

108 a m. kir. belügyminiszter 1932. évi 185 100 számú rendelete a m. kir. rendőrség fegy-
verhasználatának részletes szabályozásáról. Belügyi Közlöny. 1932. évi 30. szám. 
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iii.

Milyen fegyverek szerepeltek történetünkben? Ki használta ezeket, hogyan  
s ki ellen?

„Cselényi Antal rendőrdetektívnél két pisztoly volt: egy Walther PP 22. 
pisztoly109 és egy a csendőrnyomozóknál rendszeresített Liliput (From-
mer-Liliput öntöltő pisztoly) 6,35 űrméretű-pisztoly110. Ságvári pisztolya 
9 mm-es volt.”

Mit mondanak erről az 1958–1959-es eljárás adatai?
ezt mondja a jegyzőkönyv Palotás ferenc második kihallgatásáról (buda-

pest, 1958. február 2. bM Vizsgálati Osztály):

„[…] Kérdés: Kik szálltak ki a helyszínre és ki vezette le a vizsgálatot  
a fegyverhasználattal kapcsolatban?

Felelet: Emlékezetem szerint Juhász István cs. alhdgy. és Rakó Sándor 
cs. alhdgy. jöttek ki a helyszínre, miután én telefonon jelentettem a tör-
ténteket. Hárman voltak, de hogy ki volt a harmadik, már nem tudom.  
A vizsgálatot másnap Botond cs. fhdgy. alosztályparancsnok vezette. Itt el 
kívánom mondani, hogy a vizsgálat során Cselényi elárulta, hogy nálam 
nem volt pisztoly és Kristófnál pedig nem volt kötözőszíj. Ezzel kapcsolat-
ban később oktatólagos parancsot adott ki a csendőrség felügyelője arról, 
hogy hogyan nem szabad szolgálatba indulni. Ezt igazolásomra hozom 
fel, bár a parancsba név szerint nem jelentem meg. 

Kérdés: Kristóf Lászlónál milyen fegyver volt Ságvári Endre elfogása, 
illetve meggyilkolása alkalmával?

Felelet: Nem tudom, nem emlékszem, hogy volt-e Kristófnál fegyver, 
vagy sem. Azt tudom, hogy kötözőszíj nem volt nála, mert megmondta 
Cselényinek, amikor az kijelentette, hogy elfogjuk a két kommunistát. 
Azt azonban nem említette Kristóf, hogy fegyver van-e nála.

109 Parádi józsef (főszerk.): Magyar Rendvédelem-történet. budapest, 1993. 121. melléklet, 
61. számú ábra.

110 uo. 1993. 114. melléklet, 54. számú ábra. 
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Kérdés: Ha nem lett volna fegyver Kristóf Lászlónál, közölte volna azt 
Cselényi Antallal, amikor arról volt szó, hogy el kell fogni a két kommu-
nistát?

Felelet: Ha nem lett volna fegyver Kristófnál, megmondta volna Cse-
lényinek, hogy nincs nála, mint ahogy azt is megmondta, hogy kötöző 
szíja nincs. Annál is inkább megmondta volna, mert én is közöltem Cse-
lényivel, hogy nincs nálam fegyver és kötözőszíj. 

Kérdés: 1944. július 27-én reggel, amikor Sugár György figyelését meg-
kezdték, melyikük, hogyan volt felfegyverezve?

Felelet: Nekünk, csendőröknek, „szabvány” pisztolyunk volt, „liliputi” 
6,35 mm.”

1959. augusztus 5-én Kristóf a katonai ügyészségi vallomásában ezt állítja:

„Cselényi is visszajött a telefonálásból s közölte velem, hogy Juhász nem 
áll el a letartóztatástól. Ekkor mondtam neki, hogy egyikünknél sincs 
pisztoly. Azt mondta, nem baj, nála van kettő. Ekkor kivette a zsebéből 
a liliputi pisztolyt, azt átadta vagy nekem, vagy Palotásnak, de végered-
ményben Palotásnál maradt a pisztoly, majd kivett egy másik pisztolyt  
a zsebéből, ami előttem ismeretlen gyártmányú volt, s kérésemre meg-
magyarázta, hogy az milyen pisztoly. Levente tölténnyel működő pisztoly 
volt, úgy emlékszem 12 töltény fért bele.”

az 1959. szeptember 3-i tárgyalási jegyzőkönyv szerint Palotás ferenc vádlott 
ezt vallja a budapesti Katonai bíróságon: 

„A lövöldözés befejezése után 3 db pisztolyt szedtem össze a helyszínen, 
míg Cselényinél volt a negyedik pisztoly. Két kicsi és 1 db nagy pisztolyt 
találtam, a kis pisztolyok egyike Kristófé, másika pedig Pétervárié volt, 
míg a nagy pisztoly, mely teljesen üres volt, Ságvári Endréé volt. Össze-
sen nem 3, hanem 4 db pisztoly volt ott. Cselényinél Longriffe töltényes 
pisztoly volt, ezzel lőtte le Ságvári Endrét.”

erre válaszol ugyanekkor Kristóf lászló vádlott: 
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„A helyszínen nem 3, hanem 2 db pisztoly volt, az egyik egy 9 mm-es 
fegyver, az volt Ságvárié, a másik pedig egy kis liliput pisztoly, ez Palotás 
kezében volt. Összesen 3 db fegyver volt ott, a harmadik Cselényi Walt-
her rendszerű, Longriffe töltényes pisztolya volt.”111

bagdi Péter, az 1958. február 25-én a nyomozóhatóságnál tett tanúvallomása 
– amelyet bagdi Mihály akkor 11 éves tanuló később ismertetendő vallomása 
megerősít – közelíti meg legjobban ságvári lelövésének pillanatait, s a fegy-
verhasználatra is enged következtetést: 

„1944. július 27.-én délután én itthon tartózkodtam a lakásban, amikor 
lövéseket hallottam. A lövések hallatára azonnal az utcára szaladtam. 
Az utcán láttam, hogy egy sötétruhás férfi szalad be a szomszédba, II. 
Budakeszi u. 5. sz. alatti Nagy cukrászda kapuján, a következő pillanat-
ban újra lövést hallottam, s ezután egy férfi szaladt ki kék ingben, vászon-
nadrágban a kapun és lefelé a Budakeszi u. 1.sz. irányába szaladt. Így 
szaladt és még a cukrászda telke előtt a villanyoszlopnál elesett. Ez a férfi 
Ságvári Endre elvtárs volt. Ságvári Endre elvtárs után egy férfi futott, 
nem az a férfi, aki előbb befelészaladt, hanem egy másik. Azt a férfit, 
akit befelé láttam szaladni, azt sebesülten később elszállították. 

Én odamentem Ságvári elvtárshoz és a hátára fordítottam. Több em -
ber is odasereglett. Vizet akartunk neki adni. Az a férfi, aki Ságvári elv-
társ után szaladt, az elzavart bennünket. Megkérdezte ezután a földön 
fekvő Ságvári elvtársat, hogy hívják. Ságvári elvtárs azt felelte, hogy 
„harminckét nevem van, találjátok ki”. Amikor pedig betették a mentőko-
csiba, kiabált egyet, hogy „éljen a magyar szabadság”.

ugyanez a tanú, aki a budakeszi út 1. szám alatt, a cukrászda szomszédságá-
ban lakott, ezt is vallja: 

„Közvetlenül Ságvári elvtárs után futott egy hatósági személy, akit a felis-
merési jegyzőkönyvben a 3.sz. alatt vélek felismerni. Ságvári elvtársat 
azonnal körülvették a kíváncsiskodó emberek. A jóérzésűek vizet akar-

111 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. bírósági 
tárgyalási anyag.
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tak adni neki, azonban a hatósági személyek durván visszautasították 
ezt, ill. nem engedték. Közben Ságvári elvtársat a hátára fordították és 
sérülését nézték. Arra határozottan emlékszem, hogy a lövés, melyet ka -
pott, a szíve fölött elölről ment be a golyó a mellkasán és a hátán jött ki, 
mivel a seb ezt mutatta. A hátán sokkal nagyobb sebet okozott, mint  
a mellkasán. Közben odajött intézkedni az a hatósági személy, akit a fel-
ismerési jegyzőkönyvben 1. sz. alatt felismertem.”112 

a 3. számú fénykép Cselényi antalt ábrázolta.113 

iV.

Dr. ságvári endre 1944. augusztus 3-i boncolási vizsgálatának „Vélemény” 
része szerint „Dr. ságvári (spitzer) ernő [sic] halálának oka heveny belső 
elvérzés volt, ami tüdőlövés folytán jött létre. a bemeneti nyílás a mellkas 
baloldalán, a ii. bordaközben volt feltalálható és minősége, az ovális-alakú 
hámhorzsolásos udvar miatt azt a látszatot keltheti ugyan, hogy a lövés fer-
dén érte a testet, de a lőcsatorna egyenes lefutása azt határozottan megcáfolja. 

„A bemeneti nyílás körüli ovális alakú hámhorzsolásos udvar úgy kelet-
kezhetett, hogy a lövés pillanatában a bal felső végtag előre volt nyújtva. 
A lövedék a II. bordaközben fúrta át a mellkas falát és innen egyenesen, 
a gerincoszloppal párhuzamosan haladva elölről hátrafelé átfúrta a bal 
tüdő felső és alsó lebenyét, a rekeszt, a gyomorboltozatnak elülső és hátsó 
falát, átütötte a lépet és a rekeszen újra áthatolva visszakerült a mel-
lüregbe és itt a III. borda magasságában, mégpedig a lapockavonalban 
volt feltalálható a hát bőre alatt a 6 mm-es »Long-Rifle« ólomlövedék, 
melynek felszínén 6 huzag lenyomata észlelhető. A nyomozati adatok, 
különösen a helyszínnek ismerete hiányában a lövési sérülés mechaniz-
musát illetőleg határozottan nem nyilatkozhatunk. A bemeneti nyílás 
minősége és a lőcsatorna lefutása alapján az a valószínű, hogy a lövés 

112 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. gépiratos 
másolat. Vizsgálati iratok. b. 020/1959. iii. D. 186. o. az idézetben az 1. szám elírás.

113 uo.
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Dr. Ságvárit szemtől szembe érte, mikor is nevezett, vagy előre dőlt test-
helyzetben volt, vagy pedig a lövést leadó egyén sokkal magasabb helyen, 
például lépcső tetején állt. Kmf. Dr. Tamáska Lóránd rendőrboncnok.”114

a belügyminisztérium Politikai főosztálya megkeresése alapján bM Orszá-
gos rendőr-főkapitányság technikai alosztály, Kecsmár istván r. százados 
igazságügyi fegyverszakértő budapesten, 1959. április 27-én kelt fegyverszak-
értői véleményében a következőket olvassuk:

„Kérdés: Kristóf László bal felsőkarjából kioperált lövedék milyen űrmé-
retű pisztolyból lett kilőve, és a lövedék deformációját mi okozhatta? 
Volt-e a rendőrségnél 1944-ben 6 mm-es Walther pisztoly rendszeresítve? 
[…]

Vélemény: Kétséget kizáró módon megállapítottam, hogy a bűnjellö-
vedék 6,35 mm-es pisztoly – mégpedig 6,35 mm-es pisztolyból kilőtt – 
lövedék. A deformálódás homorú voltáról ítélve a lövedék érhetett cson-
tot. A gyönge energiájú és minőségű lövedék az erős csontba ütközve 
ellapult és évek múlva onnan kissé lejjebb vándorolt.

A volt magyar királyi államrendőrség egyenruházott tagjainak 1938 
óta rendszeresítve volt a 7,65 mm-es, Walther PP pisztoly. Ezekhez  
a pisztolyokhoz gyakorláskor – az olcsó töltény miatt – rendszeresítették 
a 6 mm-es Walther PP pisztolyt. A 6 mm-es Walther PP pisztoly külsőleg 
majdnem teljesen megegyezett a 7,65 mm-es pisztollyal.”115

az előbbiekből – figyelembe véve az eljárás során tett tanúvallomásokat és 
fegyverszakértői véleményt, továbbá a terheltek vallomásait is – a következő 
megállapításokra juthatunk:

1. a dr. ságvári endre és társa őrizet bevételére tett intézkedésnél a karha-
talmi személyeknél egy 6 mm-es Walther PP pisztoly volt (Cselényinél),  

114 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. iX.D. 11. 
gépelt másolat. bM bélyegzővel, a hitelesítő aláírásával.

115 577/1959. fe. számú fegyverszakértői vélemény. Hadtörténelmi levéltár. budapesti 
Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. Vizsgálati iratok.
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 s egy vagy kettő liliput (frommer-liliput öntöltő) 6,35 űrméretű pisz-
toly volt (Palotásnál és/vagy Kristófnál).

2. ságvári pisztolya 9 mm-es volt.
3. Kristóf lászló egy 6,35 mm-es lövedéktől sérült meg.
4. Cselényit egy 9 mm-es lövedék sebezte meg.
5. ságvári 6 mm-es ólomlövedéktől sérült meg.
6. ságvárit az előbb említett egyetlen ólomlövedéket testébe juttató, életét 

kioltó lövés érte.
7. tekintettel arra, hogy Cselényi az intézkedés alatt végig magánál tartotta 

a 6 mm-es Walther PP pisztolyát, az eljárás adatai szerint azt másnak 
nem adta át, hanem ságvári igazoltatása megkezdésekor, a nevezett 
megadását észlelve zsebébe tette, s ságvári fegyverhasználata és a vele 
történt dulakodás után vette ismét elő, a halálos egyetlen lövést ő adta le.

8. ságvári életét Cselényi fegyveréből kilőtt lövedék oltotta ki.

ezt állapíthatta meg a fegyverhasználat 1944-ben volt kivizsgálása, mert erre 
utalnak a kitüntetési előterjesztések, melyek során Cselényit javasolták a négy 
intézkedő személy közül a legnagyobb kitüntetésre. a m. kir. rendőrség buda-
pesti főkapitánya Cselényi antal X. fiz. osztályú detektívnek a Magyar arany 
Érdemkereszt a hadiszalagon kitüntetést javasolta, melyet a Kormányzó úr, 
mint adományozó elfogadott, s a kitüntetés adományozása iránt a belügymi-
niszter a miniszterelnökhöz fordult a minisztertanács hozzájárulásának meg-
adása iránt.

a főkapitányi javaslat szerint a kitüntetési alkalom: rendkívüli helyzetben 
önfeláldozó és bátor magatartás. nincsen adat a minisztertanács döntéséről. 

Walther PP 22 6mm. ilyen fegyverrel lőtt Cselényi antlal detektív
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ugyanakkor az eljárás során juhász antal azt vallotta, hogy Cselényi antal 
signum laudist116 kapott. az érdem: 

„Mint detektív egy 1937. év óta illegalitásban élő kommunista – ki a kom-
munisták Magyarországi Pártja, majd a Béke Párt központi bizottságá-
nak titkára volt – 1944. július hó 27-én 19 óra 45 perckor Budapesten 
történt elfogásánál, dacára, hogy a kommunista pisztolyából reá tüzelt 
és jobb vállán súlyosan megsebesítette, még sebesülése után is a kommu-
nistát a további ellenállásban megakadályozni igyekezett, majd mikor 
az szökést kísérelt meg –, lelőtte.

Cselényi detektív határozott, bátor és önfeláldozó magatartásával 
vele küzdő társaival együtt lehetővé tette, hogy a lövöldöző kommunista 
a rajta kívül megsebesített Kristóf László csendőrőrmester és Pétervári 
János rendőrőrmesteren kívül még másokban is kárt ne tehessen, illetve 
meg ne szökhessék, miből kifolyólag lehetővé vált, hogy a kommunistával 
még sértetlenül küzdő Palotás Ferenc csendőrtörzsőrmester szökni akaró 
kommunista társát elfoghatta.”117

a Cselényi által leadott, ságvári életét kioltó egyetlen halálos lövés tényét álla-
pította meg az 1959-ben eljárt pártállami bíróság, a budapesti Katonai bíró-
ság is, miközben minden nyomozói, ügyészi és bírói törekvés Kristóf lászló 
minden eszközzel, legsúlyosabban való terhelésére és diabolizálására irányult. 
ezen, a tényeknek megfelelő megállapítástól nem zavartatva juttatták hóhér-
kézre Kristóf lászlót.

V.

adódik a kérdés, ennek az ügynek talán legfontosabb kérdése: hogyan jutha-
tott ságvári endre abba a helyzetbe és arra a végzetes döntésre, amely görög 
sorsdrámához hasonlítóan vezetett elháríthatatlan erővel a végkifejletig?

116 “signuM lauDis”, vagyis “a DiCsÉret jele”, kiemelkedő érdemekért adott kato-
nai érdemérem.

117 Ol K-148-1944-2-5715. főkapitányi előterjesztés.
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ságvári Ágnes – amikor éppen gyors- és gépíró a politikai rendőrségen – 
1947-ben ismerkedett meg Péter gáborral. így emlékezik:

„Péter Gábor elmondta nekem azt a történetet, amit a későbbiek folya-
mán újra és újra annyiszor hallottam, hogy ő is egyike volt azoknak, akik 
ellenezték Endrének a fegyver viselését, és ő is egyike volt azoknak, akik 
a fegyverviselésben Endre fegyelmezetlenségének a jelét látták, jóllehet 
végül megkapta a fegyverviselési engedélyt a párttól.

Számomra, aki Endrét nemcsak hogy tiszteltem, szerettem és bálvány-
ként imádtam, hanem az ő magyarázatából értettem meg a fegyveres 
ellenállási mozgalom szükségességét is 1944-ben, ez a közlés döbbenetes 
élmény volt; még évek múlva is arra a gondolatra riadtam fel éjszaka, 
hogy ha Endre nem fogott volna fegyvert, akkor életben maradt volna.”118 

ezzel a közléssel összecseng az igen gyenge kommunista mozgalom akkori 
tagja, Hegedüs andrás miniszterelnök (1955–1956-ban) visszaemlékezése: 

„1944 augusztusában, Ságvári meggyilkolása után, a Központi Bizottság-
 tól még mindig olyan utasítást kapok, hogy ne hordjak pisztolyt magam-
nál. Pisztolyom akkoriban még nem is volt. Ságvárit is hibáztatták, mond-
 ván: talán élve megúszta volna, ha nem bocsátkozik tűzharcba. A párt 
előbbi álláspontját Kende István közölte velem 1944 augusztusában”. 

ugyanakkor 1966-ban megjelent könyvében már ezt írja: „Ságvári 
külön elbírálást harcolt ki magának; neki személy szerint engedélyezte  
a párt a fegyverviselést” (eszerint Kende mintha maga sem helyeselte volna 
Ságvári magatartását ezen utolsó akciója során). Kállai Gyula emlékira-
tában is olvasom, hogy ugyanebben az időben, sőt szeptemberben sem 
hordott még fegyvert.”119

ezen, dr. ságvári endre által tanúsított, egy kötelességét teljesítő ember halá-
lát, másik kettő súlyos testi sértését okozó, mások életét veszélyeztető „hősies 

118 ságvári Ágnes: Mert nem hallgathatok. egy jóházból való pártmunkás emlékei. Magyar 
Hírlap Könyvek. budapest, 1989. 227. p. 36–37. oldal.

119 Hegedüs andrás: A történelem és a hatalom igézetében. Kossuth Kiadó. budapest, 1988. 
84. oldal.
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viselkedés” a korabeli büntető törvénykönyv és bírói gyakorlat szerint nagy 
valószínűséggel az 1878. évi V. törvény, azaz a büntető törvénykönyv 279. 
§-ába ütköző és a 280. §-a szerint minősülő – több emberen elkövetett – szán-
dékos emberölés kísérlete, majd Pétervári jános halála után – több emberen 
elkövetett – befejezett szándékos emberölés volt, halmazatban négyrendbeli 
hatósági közeg elleni erőszak bűntettével. a Magyar Királyi Kúria 932. sz. 
elvi Határozata szerint pedig ennek „a több emberen elkövetett szándékos 
emberölésnek véghezvitele már akkor befejeződik, tehát túlhaladja a kísérlet 
körét, ha csupán egy embernek a halála is bekövetkezett. (1821/1929)”120 az 
előbbi bűncselekményt, illetve annak kísérletét (attól függően, hogy legalább 
egy ember meghalt-e) megalapozta volna önmagában az a tény is, hogy nagy 
hatóerejű lőfegyverből emberekre irányított lövéseket ad le az elkövető, s ese-
tünkben ehhez az a többlet is járult, hogy a sértettek életfontosságú testrésze-
ire, mellére, hasára irányultak a testközeli lövések, továbbá, hogy mások éle-
tét is veszélyeztette a lövöldözés. 

a Kúria évszázados gyakorlatra épülő 3/2013. bje jogegységi határozata szerint 

„Az emberölés bűncselekménye aktív magatartással (tevéssel) és mulasz-
tással egyaránt megvalósítható. Aktív tevékenység az is, ha az elkövető 

– a halálos eredményt kívánva vagy abba belenyugodva – olyan helyzetbe 
hozza a sértettet, amelyben a halál szükségszerű bekövetkezésének elma-
radása már csak a puszta véletlenen múlik.”

„Az olyan különösen veszélyes eszközök, mint például a lőfegyver, 
hosszú nyelű balta, nagy pengehosszúságú kés, jelentős adag méreg stb., 
megfelelő irányítottsággal, erővel, illetve mennyiségben történő alkal-
mazásuk esetén – jellegüknél fogva – általában az emberölésre irányuló 
szándékra engednek következtetni.” 

„Az életfontosságú szervekre célzottság szinte kivételt nem tűrően 
emberölési szándékra utal.”

„A sérülés helye és jellege is következtetési alap lehet az elkövető szán-
dékára. Az emberi testnek vannak olyan részei (pl. a fej, szív-, has- és 
mellüreg, nyaki területek stb.), amelyek önmagukban életfontosságú szer-
 vek, vagy ilyeneket tartalmaznak. Az ezeket ért sérülések általában  

120 a mostani bírói gyakorlatban ez több emberen elkövetett emberölés kísérlete.
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a sértett azonnali vagy rövid idő alatt bekövetkező, esetleg csak műtéti 
úton elhárítható halálához vezethetnek. Ezt figyelembe véve, a sérülés 
helyéből – az erőbehatással összefüggésben – rendszerint következtetést 
lehet levonni arra nézve, hogy az elkövető ölésre avagy testi sértésre irá-
nyuló szándékkal cselekedett-e.”

természetesen ságvári magatartásának jogi megítélése végső soron a függet-
len jogállami bíróság által történhetett volna meg. Véleményünk kifejtésének 
célja nem a megbélyegzés volt, hanem a fegyverhasználat feltételeinek mérle-
geléséhez adalék nyújtása. a mérlegelés szükséges volt, a lövések sértettjeinek, 
mint hatósági közegeknek az adott helyzethez és viszonyokhoz kellett iga-
zodniuk, másodpercek alatt kellett dönteniük a ságvárival szemben követen-
 dő eljárást illetően, hogy az eredményes legyen, s hogy a fegyverhasználatot 
kivizsgáló parancsnok, majd az ügyész vizsgálata ne találjon terhükre szóló 
kötelességszegést.

Cselényi antal rendőrdetektív fegyverhasználatára az 1932. évi Xiii. törvény-
cikk idézett 1. § (1) 4. pontja alkalmazandó. a fegyverhasználat feltételei 
megvoltak azért, mert ságvári endre

- súlyos, államellenes bűncselekmény miatt háború idején körözött sze-
mély volt;

- elfogásakor, menekülése előtt az őt parancsra letartóztató, hatósági kö -
zegnek minősülő személyekkel szemben megadást színlelt, majd e hely-
zetet kihasználva lőfegyvert használt, hármukat megsebesítette, ebből 
kettőt súlyosan megsebzett, ezek egyikét felismerhetően halálosan, ez -
zel több emberen elkövetett emberölés kísérletét is elkövette,

- kézre kerítéséhez, elmenekülésének megakadályozásához kiemelkedő-
 en fontos államérdek fűződött, a sikeres menekülés az intézkedés meg-
hiúsulását, az eljáró nyomozók súlyos felelősségre vonását jelentette 
volna.

Cselényi antal maga is megsebesült. amikor döntött a fegyverhasználatról, 
Pétervári jános rendőr őrmester életveszélyes haslövéssel megsebesítve tán-
torgott vagy már a földön feküdt, láthatóan harcképtelen volt, Palotás ferenc 
csendőrnyomozó törzsőrmester szabados lajos szökését kellett megakadá-
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lyozza, Kristóf lászló csendőrnyomozó őrmester két lövéstől találva, súlyos 
sérüléssel a földön feküdt. az elfutó ságvári endre fizikai erővel való megál-
lítása, megbilincselése (megkötözése) ilyen helyzetben lehetetlen volt. gyor-
san kellett cselekedni, mert a szilágyi erzsébet fasor felé, a lejtőn lefelé  
a budakeszi út 1. szám felé futva egy percen belül eltűnt volna a sarkon. 

Másodpercek alatt kellett dönteni kiemelkedően fontos intézkedés befeje-
zéséről, ezáltal további veszélyek elhárításáról és egy ember sorsáról, aki 
ekkor már nemcsak az 1921. évi III. tc. 5. §-a első bekezdése alá eső az állam 
és társadalom erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló izgatás 
vétsége és az 1930. évi III. tc. 59. §-ának 1. pontjába ütköző hűtlenség bűntette 
miatt volt kötelezően letartóztatandó, hanem újabb főbenjáró bűntett miatt is.

Valójában az intézkedés, a lőfegyverhasználat az adott körülmények köze-
pette kötelező volt, a rendőr számára nem volt tényleges választási lehetőség.

Vi.

nincsen adat arra, hogy a fegyverhasználatot megelőző intézkedés, felszólítás, 
figyelmeztető lövés volt-e. Különösen utóbbira valószínűleg megvolt a lehető-
ség. a körülményekből az is következhetett, hogy egyrészt a megelőző intéz-
kedéssel járó késedelem meghiúsíthatta volna az intézkedés befejezését, ezért 
megelőző intézkedésre nem volt idő, másrészt az intézkedés alá vont személy 
magatartása alapján a megelőző intézkedés értelmetlennek, mert eleve ered-
ménytelennek látszott. ennek eredetileg az lett volna az értelme, hogy a cél-
személyt megállásra késztesse, tudomására hozza, hogy élete közvetlen ve -
szélyben van. ságvári azonban akkor, amikor tűzharcot kezdeményezett, 
szakított ezen megfontolásokkal. azzal, hogy a kiürült tárú pisztolyát eldobta, 
korántsem szűnt meg az intézkedő hatósági emberek kötelme elfogására, ami 
futásával meghiúsulni látszott.

téves feltételezés az, hogy 1944-ben laza fegyverhasználati szabályok lettek 
volna, s felelőtlen eljárást tettek volna lehetővé. a szabályok a békeidőben meg-
szokottak voltak, a fegyverhasználat kivizsgálása minden esetben szigorú volt. 

Minden fegyverhasználatot, akár történt sérülés, akár nem, az arról szóló 
jelentés vétele után a közvetlen tiszti elöljáró a helyszínen azonnal kivizsgált, 
a rendelkezésre álló bizonyítékok biztosításáról gondoskodott és jelentését a 
kerületi parancsnoksághoz közvetlenül felterjesztette. a kerületi parancsnok 
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ügyésze három kirendelt csendőrtiszt közreműködésével írásbeli véleményt 
szerkesztett arról, hogy a csendőr jogosan használta-e fegyverét vagy sem.  
a kivizsgáló jelentés és az ügyészi vélemény alapján a kerületi parancsnok  
a bűnvádi eljárás meg- vagy meg nem indítása ügyében határozatot hozott. 
erről az a Csendőrség felügyelőjének, a belügy- és honvédelmi miniszternek 
részletes jelentést tett.

egyes fegyverhasználati esetekben a vizsgálatot vegyes – polgári és csend-
őrségi egyénekből alakult – bizottság is megejthette. ilyen esetekben az elnök 
csendőrtörzstiszt volt, a bizottsági tagokat pedig polgári egyénekből és csend-
őrökből egyenlő arányban állították össze. a vegyes bizottság polgári tagjait 
a belügyminiszter, csendőrségi tagjait pedig a honvédelmi miniszter jelölte 
ki.121 ez a kivizsgálás esetünkben törvényszerűen, kellő szigorúsággal meg 
kellett történjen, s valamennyi rendvédelmi személy kitüntetésre felterjeszté-
sére tekintettel nem lehetett más az eredménye, mint a jogszerű fegyverhasz-
nálat megállapítása, ellenkező esetben kitüntetés nem, hanem fegyelmi eljá-
rás következett volna. a vizsgálati iratok jelenleg nem lelhetők fel. ez a tény 
is az említett eredményt valószínűsíti, hiszen a jogszerű fegyverhasználatot 
megállapító vizsgálati eredmény az érintettek ártatlansága mellett szólt, ezért 
annak eltitkolása vagy eltüntetése a pártállami időben nyomozati érdek volt. 
ellenkező értelmű vizsgálati iratokat bizonyára felhasználtak volna az 1958–
1959-es eljárásban. természetesen nem vethető el bizonyossággal, hogy az 
irat valamely korábbi iratmegsemmisítés vagy irat megsemmisülés martalé-
kává lett.

a tanúként kihallgatott, a vádlottakkal egy szolgálati helyen működő ju -
hász antal v. csendőrnyomozó törzsőrmester, a letartóztatási parancsot kiadó, 
később kivégzett juhász istván csendőrnyomozó alhadnagy öccse 1959. már-
cius 18-i belügyminisztériumi kihallgatása jegyzőkönyvéből (továbbá bíró-
sági tanúvallomásából is) tudjuk, hogy: 

„A fegyverhasználat kivizsgálását az I. cső. kerület ügyésze és Cselényi 
Antalra vonatkozóan a politikai rendőrség részéről megbízott civil ügyész 
végezte. Határozottan tudom, hogy a vizsgálat során fel sem merült, hogy 
a cső. nyomozóknál – Palotás és Kristóf – ne lett volna velük a szolgálati 
pisztolyuk, valamint az sem, hogy a fegyverüket ne használták volna az 

121 SZUT, 1941. 346–348. pont. lásd: 79. lábjegyzet.
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ellenálló Ságvári leküzdésére. Ha ilyen körülmény felmerült volna, akkor 
sem Palotás, sem Kristóf nem kapott volna kitüntetést, sőt súlyos bünte-
tést kaptak volna, mivel a tűzharc során megsebesült Pétervári r. örm. 
2-3 nap múlva a kórházban meghalt. Megállapítást nyert az is, hogy Cse-
lényinek »Walter« rendszerű pisztolya volt, valamint az is, hogy a 6.35-ös 
kaliberű pisztolyok nem hatásosak tűzharc esetén. Ezen megállapítások 
következtében be is vonták tőlük a 6.35-ös pisztolyokat és helyettük  
9 mm-es kaliberű honvédségi pisztolyokkal lettünk ellátva, sőt a Csillag-
hegyi épületünk biztonságos őrzésére 4 db géppisztolyt is adtak.”122

az előbbiekre tekintettel önellentmondást hordoz svéd lászló feltételezése, 
amely szerint:

„Talán az időközben lefolytatott ügyészi vizsgálat megállapította a sza-
bálytalan fegyverhasználatot, a gyilkosságot. Tudnunk kell, hogy a m. 
királyi rendőrség és csendőrség illetékes szervei mindenkor roppant szigo-
rúan ítélték meg és büntették a szabálytalan fegyverhasználatot.”123 

az utóbbi megállapítással korabeli rendvédelmi szervek javára elfogultnak 
semmiképpen nem tekinthető szerző tollából is messzemenően egyetértünk. 
az első mondat feltételezése a gyilkosságról azért is lehetetlen, mert a kitün-
tetésekre való felterjesztés és Pétervári, Kristóf és Cselényi kitüntetése, illetve 
a kitüntetés vissza nem vonása teljes képtelenség lett volna szabálytalanság, 
különösen gyilkosság megállapítása esetén. az ügy körülményeire tekintet-
tel a fegyverhasználat vizsgálatát azonnal, legkésőbb másnap végre kellett 
hajtani. 

Korábban idéztük Palotás ferenc második kihallgatásáról (budapest, 1958. 
február 2. bM Vizsgálati Osztály.) szóló jegyzőkönyvet, melyben megemlíti, 
hogy a fegyverhasználat vizsgálatát másnap botond cs. fhdgy. alosztálypa-
rancsnok vezette. ezzel összecseng az intézkedése napján, helyszínen tájéko-
zódó juhász istván akkor csendőr alhadnagy önvallomása. amint említet-
tük, a csillaghegyi nyomozócsoportnál bakonyi istván csendőrszázados volt 

122 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. Vizsgálati 
iratok. b. 020/1959. 212. oldal.

123 svéd, i. m. 95. oldal.
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a tiszti parancsnok, az altiszti parancsnok pedig juhász istván, akinek utasí-
tása szerint történt ságváriék őrizetbevétele. a magát testvére érdekében 
Péter gáboréknak önként feladó, s így bizonyára reményeket tápláló, 1946. 
augusztus 24-én nagyobbrészt koholt vád alapján kivégzett ember 1945. 
augusztus 12-én írt önvallomásában leírja, hogy Ő telefonon adott parancsot 
a nyilvános telefonfülkéből jelentkező Cselényi antal politikai detektívnek 
ságváriék őrizetbevételére azért, mert a megfigyeltek észrevették követőiket, 
s ilyen esetben előírás volt az előállítás. juhász szerint a vizsgálat eredményé-
ről a vizsgálatot lefolytató botond főhadnagy azt mondotta neki: „ha az eljáró 
közegek kellő elővigyázatossággal jártak volna el, akkor nem került volna sor 
lövöldözésre, s a halottak is élve maradhattak volna.”124 emlékezzünk Kristóf 
lászló szavaira, vallomására már az 1958-as nyomozás során, amikor el -
mond  ta, hogy Ő ellenezte az intézkedést a kötözőanyagok és kellő számú 
pisztoly hiánya miatt. ezért is kellett eligazítást kérni az illetékes elöljárótól.  
a történtekért elsőrendűen a parancskiadó volt a felelős, a parancs végrehaj-
tása sem volt teljesen kifogástalan, s mindenekelőtt ságvári viselkedése volt 
teljességgel váratlan és minden ésszerűséget nélkülöző, ami nélkül szabályo-
san lezajlott volna az őrizetbe vétel. Mindez nem érintette az intézkedés,  
s különösen a fegyverhasználat jogszerűségét.

Vii.

Vessük össze az ismertetett, 1944-ben hatályos szabályokat a most 2014-ben 
hatályos magyarországi rendelkezésekkel. az egyszerűség kedvéért korlátoz-
zuk vizsgálatunkat a Magyar Királyi rendőrség fegyverhasználati jogáról 
szóló 1932. évi Xiii. törvénycikk 1. § (1) bekezdés 4. pontjának arra a rendel-
kezésre, hogy fegyverhasználatnak helye van „súlyos bűncselekmény elköveté-
sével gyanúsított vagy e miatt elítélt olyan egyén kézre kerítése végett, akit el 
kell fogni, ha kézre kerítése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek;”

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXiV. törvény – alkotmánybírósági 
felülvizsgálat után – hatályos szövege szerint: 

124 abtl Vii./20-a.
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„A rendőr lőfegyvert használhat… az emberi élet kioltását szándékosan 
elkövető elfogására, szökésének megakadályozására (54. § g. pont);”  

„A lőfegyverhasználatot megelőző intézkedések részben vagy teljesen mel-
lőzhetők, ha az eset összes körülményei folytán a megelőző intézkedé-
sekre már nincs idő, és a késedelem az intézkedés eredményességét,  
a rendőr vagy más személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti 
(56. § (2) bekezdés).” 

az összehasonlítás alapján vitathatatlan, hogy egyéni szabadságjogokra leg-
alábbis deklaráltan nagy gondot fordító, „alkotmányos jogállami” korunk-
ban több joga van a rendőrnek az adott viszonylatban, mint 1944-ben volt, 
mert ma már – ha a késedelem veszéllyel jár – írott szabály alapján mellőz-
hető a fegyverhasználatot megelőző intézkedés az 1944. évihez hasonló ese-
tekben, ám ez korábban is értelemszerűen érvényesült gyakorlat írásba fogla-
lása volt, s ez érvényesült 1944-ben is.





151

8. fEJEZET,
 
amelyben bepillantást kapunk a csendőrség második világháború utáni szen-
vedéstörténetébe, a testület feloszlatásába, tagjainak büntetőjogi meg  hur  co-
lásába és felemás rehabilitációjába, abba az eseménysorba, amelynek része 

volt Kristóf lászló kálváriája.

i.

a csendőrség helyzetét 1945-ben döntően és végzetesen meghatározták a kö -
vetkező körülmények:

1. feltétel nélkül, vasfegyelemmel védte a mindenkori magyarországi 
alkotmányos rendszereket, s ezáltal olyan értékeket, mint a haza és polgárai 
biztonsága, szeretete és szolgálata, istenfélelem, a magántulajdon szentsége.

2. Helyzetéből következően parancsra részt vett – a rendőrséggel, pénz-
ügyőrséggel, honvédséggel, vasutasokkal – közösen a zsidók és baloldaliak 
ellen folytatott jogfosztó intézkedések (deportálás, munkaszolgálat, tulajdon-
fosztás) végrehajtásában, ami a vidéki zsidóság deportálásában mutatkozott 
meg legjobban.

3. a két világháború között eljárt vidéken az ellenzéki pártok (Kisgazda, 
szociáldemokrata Párt, szakszervezetek, polgári demokraták, jobboldali pár-
tok) vezetői, képviselői ellen. (Választási gyűlések feloszlatása, korlátozása, stb.)

4. Következetesen küzdött a kommunista szervezkedések ellen ugyanúgy, 
mint a szélsőjobb mozgalmak ellen.

az 1944-től zajló politikai folyamatok, így az erőszakszervezetek kemény kom-
munista vezénylése, okszerűen vezettek az előbbi ismérveket mutató csend-
őrség és csendőrök ellen jogellenes feloszlató, kollektív felelősségre vonó,  
a fizikai megsemmisítésig terjedő jogalkotási, népbírósági, közigazgatási meg-
torláshoz.125

125 Zétényi Zsolt: a Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállása 1945-ben és az -
után. (egy elfelejtett szervezet és jelmondat: „Híven, becsülettel, vitézül!”). Rendvéde-
lem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis). XXi. évf. (2011) 24. szám. 159–
170. oldal.
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az 1944 végén Debrecenben megalakult úgynevezett „ideiglenes nemzeti 
Kormány” első ténykedései közé tartozott a Csendőrség könyörtelen felszá-
molása. a felelősségre vonást – szovjet nyomásra – a ”Magyar nemzeti füg-
getlenségi front” határozta el. e szerint 

„a demokratikus pártok kiküldöttei úgy döntöttek, hogy a Csendőrséget 
mint testületet, kollektíven teszik felelőssé az elkövetett háborús bűnö-
kért és a Csendőrség tagjait nem fogják igazolni”. 

ebből a célból a kormány már 1945 márciusában megalkotta 1690/1945. Me 
számú rendeletét, amely a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség 
megszervezéséről szólt. a rendelet szerint a Különleges igazoló bizottság 
értelemszerűen csak akkor igazolhatta a volt csendőrségi személyt, ha ez tar-
talmilag a maga idején súlyos fegyelmi vétséget vagy bűncselekményt köve-
tett el, ami viszont már az elkövetés idején súlyos büntetéssel, de mindenkép-
pen a testületből való eltávolítással járt volna. ezért az igazolás a lehetetlennel 
volt határos. 

faragho gábor, az ideiglenes nemzeti kormány tagjaként, bizonyára úgy 
is mint a csendőrség volt felügyelője az elsők között protestált a kollektív fele-
lősség kimondása ellen, s e törekvésében támogatta még két régebbi bajtársa 

– Vörös jános és Miklós béla – mellett Valentiny igazságügy- és Vásáry pénz-
ügyminiszter. így azután a kormány a kollektív felelősséget egyhangúlag  
a „csendőrségnek mint testületnek a felelősségé”-re változtatta. a szankciók 
mégis megdöbbentően szigorúaknak voltak: teljes egészében megvonták 
azoknak a csendőröknek (és özvegyeiknek) nyug- és kegydíjait, akik 1939. 
szeptember 1. után is szolgálatot vállaltak.

a Csendőrség felelősségre vonására vonatkozó rendelkezés híven tükrözte 
sztálin elgondolásának, az egyéni bűnösség nélküli felelősség „filozófiája” 
szellemiségét. Winston s. Churchill Closing the Ring című könyve szerint 
a vörös diktátor teheránban azt javasolta szövetségeseinek, hogy a fegyverle-
tétel után irtsanak ki (egyéni felelősség vizsgálata nélkül) ötvenezer német 
tisztet. a szovjet diktátornak minden kedvében járó amerikai elnök ezt a szá-
mot negyvenkilencezerre kívánta csökkenteni. a tervet az angol miniszter -
elnök közbelépésére elvetették. a fentieket W. averell Harriman – aki a tár-
gyalásoknál szintén jelen volt – Special Envoy to Churchill and Stalin című 
könyvében megerősítette.
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ez a szándék fejeződött ki a Vörös Hadseregnek kiadott parancsokban, 
amelyek a csendőrökkel szemben kíméletlen, szigorú bánásmódot írtak elő: 

„Mint a kommunista életforma és a szovjet haza ellenségeit, el kell őket ta -
posni!”126

az igazolási eljárás alapján készült egy névjegyzék a Magyarországon élő 
csendőrségi személyekről; a nem igazolt csendőröket a közalkalmazásból 
kizárták, s egyéb kenyérkereseti lehetőségeiket is megnehezítették, csak az 
ötvenes évek közepén foglalhattak el jobb szakmunkás állást; az igazolásra 
nem jelentkezetteket a politikai rendőrség zaklatta, internálta, velük szemben 
nyomozásokat folytattak, és súlyos büntetéseket szabtak ki.

a Magyar Közlöny 1946. 192. száma, augusztus 25-én azt közölte, hogy 
5000 megjelent személyből 233 főt igazoltak a bizottságok.

elképzelhetjük a nem igazolt nagy többség helyzetét, ha tudjuk, hogy  
a kommunista rendszer az igazoltak mindennapi megélhetését is megnehezí-
tette például azzal, hogy:

„az igazolóbizottság által is jogosnak ítélt nyugdíjfolyósításokat megszün-
tette. Minderre talán a legkirívóbb eset Kudar Lajos csendőr ezredes 
özvegyéé, akinek 1949-ben megvonták a férje után járó nyugdíját, sőt  
a teljes családot kitelepítették lakhelyéről. A párt mindezt annak a tuda-
tában tette, hogy Kudar ezredest előzőleg a koalíciós kormány 1947-ben 
poszthumusz kitüntetéssel jutalmazta amiatt, hogy egyrészt a maga esz-
közeivel támogatta a magyar ellenállási mozgalmat, másrészt tevékenyen 
részt vett az 1944-es fegyverszüneti delegáció megszervezésében. A nyilas 
hatalomátvételt követően – 1944. december 5-én – letartóztatták, majd 
a Budáról való kitörés napján (1945. február 11.) a HM várbéli pincéjé-
ben agyonlőtték. Göncz Árpád köztársasági elnök 1992-ben altábornagy-
gyá léptette elő. Érdemei a Rákosi-rendszert nem érdekelték, s csak azzal 
foglalkoztak, hogy egykoron Kudar Lajos az Államvédelmi Központ he -
lyettes vezetője, majd Ujszászy után annak tényleges parancsnoka volt, 
s e beosztásában vélhetően számos esetben eljárt az illegális kommunista 
mozgalom ellen”.127

126 Dr. rektor béla, i. m. 481. oldal.
127 Kovács Zoltán andrás, i. m. 128. oldal.
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a 86/1987. (Xii. 29.) Mt rendelet az 1960 előtt kibocsátott kormányszintű 
jogszabályok rendezéséről kimondja: 

„1. § Az 1960 előtt kibocsátott hatályos kormány-, illetőleg miniszterta-
nácsi rendeletek és határozatok felsorolását a rendelet melléklete tartal-
mazza. 2. § A mellékletben fel nem sorolt, 1960. január 1-je előtt kibo-
csátott kormány-, illetőleg minisztertanácsi rendeletek és határozatok 
hatályukat vesztik.”

így veszítette hatályát, mint fel nem sorolt, elavult szabály, s nem, mint alkot-
mányellenes és családok ezreinek jogfosztását okozó, az 1690/1945. (V. 10.) 
Me számú rendelet.

ii.

az alkotmánybíróság 44/1991. (Viii. 28.) ab határozata lehetővé teszi  
a csendőr közszolgálati idejének figyelembevételét azáltal, hogy 

„megállapítja, hogy a társadalombiztosításról szóló 89/1990. (V. 1.) MT 
rendelet 150. §-ában foglalt azon rendelkezés, amely szerint a csendőr-
ség volt tagjának a csendőrségi és az ezt megelőző közszolgálati idejét 
csak akkor lehet szolgálati időként figyelembe venni, ha a volt csendőrt 
az 1690/1945. (V. 10.) ME rendelet szerint létesített bizottság igazolta, 
alkotmányellenes, ezért azt a jogszabály kihirdetése napjára visszamenő 
hatállyal megsemmisíti és feljogosítja az alkotmányellenesnek talált jog-
szabályi rendelkezés által érintetteket, hogy alkalmazásának felülvizs-
gálatát utólag kérhessék és igényüket az 1975. évi II. törvény 98. § (1) 
bekezdése szerint érvényesíthessék.”

a csendőrségi igazolás főbb jellemvonásai, alkotmányellenességének jellem-
zői ezek szerint a következő tények voltak: 

1. a Csendőrséget a törvények és rendeletek maradéktalan végrehajtásá-
ért, mint testületet (egyetlen bűnös testületként) mondták ki bűnösnek, 
bár tagjait egyénileg, valamely bűntettben való (többnyire koholt) 
bűnösségük miatt vonták felelősségre. 
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2. az igazolási eljárást pártemberekre bízták, ahol a vezető szerepet  
a kommunisták kapták. 

3. a csendőröket visszaható hatállyal felelősségre vonták olyan ügyek 
nyomozásáért, amelyekben való eljárás az akkor hatályban lévő törvé-
nyek és rendeletek szerint kötelességük volt. ebben a körben emberek 
törvénytelen megkínzásáért vagy kivégzéséért, mint háborús bűntet-
tért voltak felelősségre vonhatók, de ezen bűntetteket politikailag elfo-
gult bíróság burkolt bűnösségi vélelem alapján, sokszor nem megfelelő 
bizonyítási eljárásban állapította meg, aránytalanul súlyos büntetése-
ket szabva ki.

4. a Csendőrség felállításáról szóló törvényt rendelettel törölték el. 
5. a rendeletet az ideiglenes kormányelnök – egy m. kir. (honvéd) tábor-

nok – adta ki, akinek közellátási minisztere előzőleg a Csendőrség fel-
ügyelője volt.

a népbíróságok 1945–1948 közötti korszakában a Magyar Királyi Csendőr-
ség tagjai sorából az egyik forrás szerint128 hét, volt csendőrt ítéltek halálra 
háborús és népellenes bűntettek vádjával – az ítéletek időrendi sorrendjében: 
Zöldi Márton csendőr századost, ferenczy lászló csendőr alezredest, Orendy 
norbert csendőr ezredest, dr. radó endre csendőr századost, Balassa Bálint 
csendőr századost, Juhász István csendőr zászlós helyettest és végül Hajnács-
kőy (Halbich) László csendőr ezredest. balassa bálint kegyelmet kapott.

az igazoltak között volt faragho gábor vezérezredes, a csendőrség és 
a rendőrség korábbi felügyelője, az igazolási eljárás idején az ideiglenes nem-
zeti Kormány tagja. igazolták dr. Papp jános csendőr ezredest, sólyom lászló 
apósát, akit előbb 1949-ig a Honvédelmi Minisztériumban alkalmaztak ezre-
desi rendfokozatban (később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték), vala-
mint balázs-Piri gyula csendőr ezredest, aki a nyilas-hungarista hatalomát-
vétel után „kivonta magát a szolgálat teljesítés alól”.129

tizenhét egykori tábornok és csendőr törzstiszt került a különböző népbí-
róságok, illetve törvényszékek elé. a jogerős ítéletek egy személynél, beöthy 
Kálmánnál mondtak ki felmentést. 

128 Kovács Zoltán andrás, uo.
129 szakály sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Magyar 

napló. budapest, 2013. 52–53. oldal.
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szakály sándor adatai szerint tizenöt személy esetében a következő ítéle-
tek születtek. a halálbüntetéssel sújtottak köre így alakult: Kötél által végre-
hajtandó halálbüntetésre ítéltek el négy fő törzstisztet – ferenczy lászlót, 
Hajnácskőy lászlót, láday istvánt, szilády gyulát. Péterffy jenő csendőr 
ezredest agyonverték a kihallgatások során. ehhez hozzátesszük előzőleg 
közölt adatainkat, és megállapíthatjuk, hogy Péterffy jenőt is ideszámítva, öt 
vezető csendőrtiszt, s három őrnagynál alacsonyabb rendfokozatú csendőr, 
összesen nyolc ember vált a népbírósági eljárások halálos áldozatává 1948-ig. 
Ha az Újvidéken kivégzett Zöldi Mártont nem számítjuk ide, valóban hét  
a Magyarországon kivégzettek száma.

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték dr. Papp jánost, tizenöt évi sza-
badságvesztésre Paksy-Kiss tibort, tízévi szabadságvesztést kapott Czigány 
józsef, dr. Preszly lóránd és temesvári Márton. nyolcévi szabadságvesztést 
róttak ki raskó alfréd, hétévi szabadságvesztést finta józsef és liptay lászló, 
hatévi szabadságvesztést nemerey Márton, kétévi szabadságvesztést Holló  dy 
jános terhére, aki 1950-ben még kétévi és háromhavi szabadságvesztést kapott 

„izgatás” vádjával. tízhavi szabadságvesztést kapott fonyó lászló, hathavit 
sebesta Ottokár. a hétévi szabadságvesztésre ítélt finta józsefet 1950-ben is -
mét elítélték, és akkor a szabadságvesztés időtartama tizenkét esztendő lett.

a Magyarországon maradt és oda visszatért tábornokok és csendőr törzs-
tisztek közül 1945–1946-ban és 1957–1958-ban sokakat internáltak. az 1951 
után budapestről, valamint más nagyobb városból történt kitelepítések széle-
sebb körben érintették az alacsonyabb rendfokozatúakat. a kirepítettek kö -
zött volt az egykori „debreceni miniszter”, faragho gábor is, aki a kitelepítést 
saját, Kecskemét közeli tanyáján tölthette, szovjet közbenjárásra.

1951-ig összesen 2473 (9%) csendőr ellen hoztak valamilyen elmarasztaló 
ítéletet, míg az összes elítéltek száma 26 997 volt. az összes kivégzettek száma 
1951. február 24-ig 227 fő volt, míg a kivégzett csendőrök száma az előbbiek 
szerint hét.130 

az elítélt, nem igazolt csendőrök nyugellátás nélkül, többnyire segédmun-
kásként, napszámosként, éjjeliőrként tengették életüket rendőri felügyelet alatt. 

a Magyarországon maradt egykori csendőri vezetők több mint 85%-át 
érte a megtorlás valamilyen formája az 1945 és 1949 közötti időszakban, ám 

130 Törvénytelen szocializmus. (a tényfeltáró bizottság jelentése). Zrínyi Kiadó–Új Magyar-
ország. budapest, é. n.
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később ez az arány már 95%-os. „Úgy vélem, ez a »felelősségre vonás« a magyar 
történelemben példa nélküli!” – állapítja meg szakály sándor a felsőbb csend-
őri vezetőkkel kapcsolatban.

az 1956-os forradalom és szabadságharc után az egykori, még élő csend-
őri vezetők szinte kivétel nélkül Magyarországon maradtak.

a csendőrök ellen egészen a hetvenes évekig, sőt – dr. Képíró sándor perét 
tekintve – 2011-ig folytak eljárások elsősorban a népbírósági jog alapján.

a nagyobb pereket – Kovács Zoltán andrás felosztása szerint – három 
tagolásban célszerű vizsgálni. 

az első csoportot azok a csendőrök alkotják, akiket a folyamőrök és hon-
védtisztek mellett az újvidéki „hideg napok” kapcsán ítéltek el. 

a második csoportot az ún. „nyilas csendőrség”, vagyis a nemzeti szá-
monkérő szervezettel kapcsolatos vizsgálatok alkották.

a harmadik csoportba tartoznak azok a csendőrnyomozók, akik koráb-
ban politikai nyomozásokat vezettek, vagy annak résztvevői voltak. az 1942 
januárjában lezajlott, „újvidéki vérengzésként” ismert, valójában a délvidéki 
razziasorozatot felölelő eseményekkel kapcsolatos eljárások 1942-től 1967 
márciusáig elhúzódtak. a vizsgálatokat jelentős részben aktuálpolitikai célok 
vezérelték, s koholt elemekkel voltak terhesek. a délvidé ki ügyek vizsgálatát 
Kádár jános utasítására – Hadihajósok iii. fedőnéven – 1967. március 1-jén 
zárták le131, egy, a Kádár és tito között az 1960-as évek közepén lezajlott meg-
beszélést követően.132 a történet nem ért véget, mert radnai lászló és társai 
ellen 1970-71-ben 1942-es délvidéki cselekmények miatt folytattak le nagyobb 
szabású büntető eljárást, ahol a legsúlyosabb büntetés 15 év szabadságvesztés 
volt. a dr. Képíró sándor volt csendőrszázados ellen 2011-ben újvidéki tevé-
kenysége miatt indult, elsőfokon felmentő ítélettel végződött, majd a történeti 
tények szerint is ártatlan vádlottnak az eljárás izgalmai miatt bekövetkezett 
halála miatt megszűnt eljárás bizonyítja, hogy mennyire rányomta bélyegét 

131 tHa-1116. 319. o.
132 e megbeszélésen tito azt ajánlotta Kádárnak, hogy Magyarország adjon ki olyan szemé-

lyeket, akik jugoszláviai viszonylatban háborús bűnökkel vádolhatók és ezzel egyfajta bel-
politikai tisztogatás válik lehetővé. Cserébe a Magyar népköztársaságnak a délszláv állam 
olyan háborús, illetőleg politikai elítélteket adott volna át, akiket Kádár itthon szintén 
felhasználhatott volna a belső ellenfeleivel való leszámoláshoz. Kádár azonban ezt az aján-
latot nem fogadta el, sőt utasította a belügyminisztériumot, hogy zárja le végleg az Újvidé-
ken történtek vizsgálatát (Zinner tibor szíves közlése alapján, Kovács Zoltán andrás).
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az újvidéki ügyet magában foglaló délvidéki ügy a csendőrök sorsára több 
mint fél évszázadon át. a belügyminisztérium iii/iii. (belső reakció elhá-
rító Csoportfőnökség) 3-b. alosztályának saját becslései alapján összesen 
körülbelül 320 embert vontak büntetőjogilag felelősségre a délvidéki esemé-
nyek kapcsán. az elítéltek kisebb hányadát a csendőrök, a nagyobbik részét 
pedig honvédek és folyamőrök tették ki.

a második világháborút követő számonkérés során a 31 háborús főbűnös-
nek nyilvánított csendőr ellen megfogalmazott vádpontokban, 23 esetben 
(74%) délvidéki eseményekben való részvételt emelték ki. 

iii.

az Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára adatai szerint az 1950-
ben nyilvántartott csendőrök Magyarországon:

Megfigyelés alatt:

az államapparátusban tevékenykedik 144
ipari centrumokban dolgozik 629
saját földjén dolgozik 2485
fölműves napszámos 2587
bányákban dolgozik 198
Könnyűiparban dolgozik 442
Kereskedelmi vállalatnál dolgozik 118
MDP-tag (funkcionárius) továbbá 178 (2)
fKP-tag 139
nPP-tag 68
MrP-tag 2
PDP-tag 2
földműves szövetkezeti funkcionárius 12
Összesen (fő): 7006130

xxx133

133 tHa-618. 2-4.0.
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az adatok szerint demokráciaellenes tevékenységet fejt ki:

szervezkedés 249
Kémkedés 11
rémhírterjesztés 287
fegyverrejtegetés 12
Összesen (fő): 559

Őrizetben van:

szervezkedés miatt 26
Kémkedés miatt 6
rémhírterjesztés és izgatás miatt 23
fegyverrejtegetés miatt 28
népellenes és háborús bűncselekmény elkövetéséért 142
Köztörvényes bűncselekményekért, melyeket 1945 után követett el 11
Összesen (fő): 236

eljárás alatt voltak, de jelenleg szabadlábon:

büntetve volt az 1945 előtt elkövetett cselekményeiért 2331
büntetve volt az 1945 után elkövetett cselekményeiért 107
Összesen (fő): 2438

a nyugati hírszolgálatoknak dolgozik:

szervezkedésben vesz részt nyugaton 27
Különböző lágerekben, mint kutatóügynök működik 11
az usa, angol és francia titkosszolgálatok tagja 54
Összesen (fő): 92

indokolva összesen a 15 828-ból 10 331 fő.134

134 lásd: 39. lábjegyzet.



160

iV.

az MsZMP ideiglenes Központi bizottsága 1956. december 5-i ülése határo-
zatában a forradalmat kiváltó, négy pontban felsorolt okok között a harma-
dik szerint a régi rend hívei, az ún. „belső reakció”, s köztük a csendőrök 
jelentették az egyik fő ellenforradalmi okot. a belügyminisztérium ii. főosz-
tálya vette át az ÁVH ügyköreit és személyeit, így a belső reakció elleni harc, 
a volt csendőrök tevékenysége feltárásának és felelősségre vonásának felada-
tait, mely utóbbi a ii/5. alosztály feladata volt. a főosztály elkészítette a poli-
tikai szándékoknak és irányelveknek megfelelően a „tervezet. az ellenforra-
dalom elleni harc további feladatai”135 című iratot, amely az ellenforradalom 
elleni harc négy irányát ha  tározta meg, úgymint: 1. a forradalmi szervezetek 
vezetői és tagjai; 2. a volt uralkodó osztály tagjai; 3. „A fasiszta és burzsoá 
pártok, a Horthy-rezsim vezetői, politikai és katonai személyei, valamint olyan 
volt fegyveres szervek vezetői és tagjai, mint a csendőrség, VKF/2 horthysta 
tisztek”; 4. a forradalom oldalán fegyverrel harcolt személyek, akik nem tar-
toztak az előző csoportokba.

a ii/5-g. csoport által készített összefoglaló jelentés 1959. április 16-ára 
elkészült, s a benne lévő kimutatás 148 csendőrt, 18 politikai detektívet és 21 
VKf-2-es hadbírót jelöl meg, majd ez a kör másfél hónap alatt 495 főre nő úgy, 
hogy júniusra 126 fő esetében láttak jó esélyt a büntetőeljárásra. 10 ún. nyílt 
politikai nyomozás, ún. kommunistaellenes nyomozás miatt, 1959 végéig 129 
személyt, köztük 71 csendőrt tartóztattak le, s 59 csendőrt adtak át a katonai 
ügyészségnek, egyet a fővárosi főügyészségnek. Hollós ervin alosztályve-
zető levélben közli az ügyészséggel, hogy a nyomozást elrendelte az 1944. 
október 15-e után elkövetett főbenjáró háborús és népellenes bűntettek elkö-
vetői ügyében.136

135 MOl XiX.a-q-4g-920/1957. idézi Kahler–M. Kiss: Kinek a forradalma? Püski. buda-
pest, 1997. 213. oldal.

136 Kovács Zoltán andrás: Csendőrsors Magyarországon 1945 után. in: Katonai Perek 
a kommunista diktatúra időszakában. 1945–1958. történeti Hivatal. budapest, 2001. 
103–140. oldal. lásd még: Kahler frigyes: bírói gyakorlat a hétköznapok koncepciós 
ügyeiben. 1949–1959. in: Szemtől-szembe a múlttal. Válogatott írások. Kairosz. buda-
pest, 1999. 
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az 1959. július 17-i jelentés szerint kommunistaellenes nyomozásokban részt 
vevő csendőrök:

Ok felderítve felderítés 
alatt

Külföldön Összesen

1. Délvidéki nyomozás 5 11 2 18
2. erdélyi nyomozás 1 1 2 4
3. andrássy laktanyai nyomozás 2 2 1 5
4. felvidéki nyomozás - 1 1 2
5. svábhegyi nyomozás 2 1 1 4
6. Csillaghegyi nyomozás - - 1 1
7. nemzeti számonkérő szervezet 2 1 - 3
8. egyéb ügyek 3 1 1 5
Összesen: 42137

xxx137

a bM balos, ÁVH-s állománya az MsZMP ideológiájára építve hajlik arra az 
álláspontra, hirdeti, hogy a régi Horthy- és nyilas fegyveres testületek szer-
vezték az „ellenforradalmat”. Kommunistaellenes nyomozások miatt 66 em -
bert ítéltek el a katonai bíróságok, 1959–1961 között 22 volt csendőrt végre-
hajtott halálbüntetéssel sújtottak, 9 életfogytiglani szabadságvesztést szabtak ki, 
17 csendőrt 15 évi, vagy annál kisebb tartamú börtönbüntetéssel sújtottak.138

a katonai bíróságok volt csendőrök ellen hozott ítéletei 1959 és 1961 között: 

Végrehajtott halálos ítéletek: 
Bárdos János (ny. ftm), 
Bori János (szkv.),
Csapó Bálint (ftm.), 
Csergő Endre (százados), 
Farkas Gáspár (szkv.),
dr. Félegyházi Meggyesi Ágoston (szds.), 

137 tHa-i 112. 39. o.
138 tHa-1114. Kovács Zoltán andrás, i. m. 136. oldal, az adat dátum megjelölése nélkül. 

Minden bizonnyal 1959-ből, mert a főbenjáró cselekmények büntethetőségének elévü-
lése akkor 15 év alatt következett be. (a továbbiakban: KZa)
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Gonda András (ftm.),
Horváth Sándor (ny. ftm.), 
Igéczi Károly (ny. ftm.), 
Izsó András (cs.), 
Jóo Lajos (szkv.), 
Juhász András (ftm.), 
Karabélyos Imre (őrnagy),
Mikulich Tibor (páncélos százados),
Kristóf László (ny. tm.),
Komár József (ny. ftm.),
Major János (tm.), 
Monostori Lajos (őrm.), 
Nagy Mihály (ny. tm.), 
Ökrös Vince (ftm.), 
Palotás Ferenc (tm.),
Patkó István (tm.), 
Pesti István (alhdgy.), 
Pongrácz János (ftm.), 
dr. Sotonyi Jenő (szds.),
Török Ferenc (tm.). 

Összesen: 26 fő.

Életfogytiglan:  
dr. Binder Gusztáv (főhadnagy),
Bujdosó József (tm.),
Horváth Béla (ftm.),
dr. Láncz Imre (szds.), 
Lepsényi János (őrm.), 
Simon Menyhért (tm.),
Szigetvölgyi József (tm.), 
Szöllösi Antal (tm.),
Tézsla Mihály (ny. őrm.)

Összesen: 9 fő.
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15 évi börtön:  
Dukay János (ftm.),
Hunteleky József (z\s.)
Molnár Bertalan (ftm.)

Összesen: 3 fő.

12 évi börtön:  
Árvái István (őrm.),
Fráter János (fhdgy.).

Összesen: 2 fő.

5–10 évi börtön:  
Csonti Szabó László (fhdgy),
Csontos András (ny. ftm.),
Katona Lajos (ny. tm.), 
Kertész József (thtts.),
Kisfalvy Bertalan (ftm.),
Madarasi Papp Sándor (ftm.), 
Molnár Lajos (tm.), 
Nagy László (őrm.).

Összesen: 8 fő.

5 éven aluli börtön: 
Balassa Jenő (ny. ftm.),
Halász István (őrm.),
Horváth Lajos (őrm.), 
Kárpáti János (őrm.).

Összesen: 4 fő.

Összegzésként megállapítható, hogy 1945 és 1961 között a Magyar Királyi 
Csendőrség állományából eddig bizonyíthatóan 33 főt végeztek ki. a buda-
pesti népbíróság ítélete alapján 1950-ig 7, a katonai bíróságok ítéletei alapján 

– 1956 után – 26 halálra ítélt csendőrt küldtek bitóra.
a csendőr törzstisztek ellen folyt eljárások adatait szakály sándor: Akik 

a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették című könyve alap-
ján tekintettem át.
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a csendőrök teljes köre elítélésének tényeit és adatait, táblázatait Kovács 
Zoltán andrás: Csendőrsors Magyarországon 1945 után című tanulmánya 
alapján, kisebb részben saját kutatásomra alapítva közlöm. Kovács megálla-
pítja: „Az általam tanulmányozott csendőrök sorsa nem tekinthető egyedinek, 
nem öltött nagyobb méreteket, mint más horthysta szervezetek tagjai ellen 
1945 és 1956 után lefolytatott eljárások.”139

nos, ez a megállapítás bővebb indokolást igényelne. ugyanez a szerző írja, 
hogy nincsenek felderítve az összes, csendőrök ellen folytatott eljárások. Van 
még teendő a pártállami jogsértések feltárása területén…

a csendőrök ellen folytatott megtorlás valódi értelmét az egész társada-
lomra kiterjedő kíméletlen bosszúhadjárat részeként helyes keresni. goszto-
nyi Péter adatai szerint a kivégzettek száma 453 fő volt. (Összehasonlításul: 
az 1848/49 megtorlásaként végrehajtott halálos ítéletek száma nem érte el  
a 120 főt, s a különböző börtönökbe hurcoltak mintegy 1200-an voltak.)

Ma sem ismerjük pontosan az elítéltek – ezen belül a kivégzettek – számát. 
bizonyosnak tekinthető, hogy a megtorlás időszakában állam elleni és politi-
kai jellegű cselekmények címén Kahler szerint 23 761, Zinner adatai szerint 
26 621 embert ítéltek el és a kivégzett áldozatok száma kb. 250-400 volt.

az 50. évfordulón felavatott felvonulási téri emlékmű átadási ünnepségén 
már csak 228 mártír neve hangzott el. nezvál ferenc korabeli nyilatkozata 
szerint 259 halálos ítéletet hajtottak végre, de ennél vannak magasabb szá-
mok is. szakolczai attila történész 229 nevet azonosított a kivégzettek közül 
a kilencvenes évek elején, gosztonyi Péter ugyanakkor 453 áldozatról szól. 
Zinner tibor kutatásai a halálraítéltek számát 1963-ig 367 főre teszik (152 
embert katonai bíróságok ítéltek el). a bírói ítélet alapján kivégzettek száma 
Kahler frigyes kutatásai szerint is 300–400 között volt 1963-ig.

az 1956-os forradalom megtorlásának történetéhez tartozott a közbizton-
sági őrizet, magyarán internálás, amelyben 12 900 főt hurcoltak meg vád-
emelés nélkül.

a megtorlás sajátos eszközeként alkalmazták a tömeges elbocsátásokat, 
egyetemi felvételek meghiúsítását, s számos egyéb joghátrányt.140

139 a csendőrök elleni eljárásokat összegezi Kovács Zoltán andrás: Csendőrsors Magyaror-
szágon 1945 után. in: Katonai Perek a kommunista diktatúra időszakában. 1945–1958. 
történeti Hivatal. budapest, 2001. 103–140. oldal.

140 Kahler–M. Kiss: Kinek a forradalma? Püski. budapest, 1997. 210. oldal.
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„Az 1945 utáni egyéni sorsok alakulása egyértelműen azt igazolja, hogy 
az ’új’ Magyarország teljes mértékben elzárkózott a volt magyar királyi 
csendőrség egykori vezetői – de gyakorlatilag kivétel nélkül a csendőrség-
ben egykoron szolgáltak – elől. Kivétel nélkül kiközösítették, kitaszították 
őket a társadalomból, másodrendű állampolgárokként kezelve, gyakor-
latilag életük végéig, illetve az ún. ’rendszerváltoztatásig’.”141

V.

Huszonhat évvel a politikai rendszerváltozás kezdete óta nyoma sincsen 
olyan törekvésnek, hogy népbírósági elítélések miatt kárpótlást vagy a fogva 
tartás idejének társadalombiztosítási elismerését terveznék, vagy legalább  
a legkisebb súlyú bűntettek miatt elítéltek, így például az öt évnél nem súlyo-
sabb szabadságvesztéssel sújtottak elítélését semmisnek nyilvánítanák, vagy 
a könnyebb felülvizsgálat lehetőségét megnyitnák. 

így a volt csendőr az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 
1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint 
a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes sza-
badságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombizto-
sítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. sz. 
rendelet szerint nem igényelhet rendezést a semmisség alá nem eső népbíró-
sági elítéltetéséért, márpedig a népbírósági elítélést mindmáig kizárja a tör-
vény a semmissé nyilvánítás köréből.

Milyen esélye van ma valamely perújításnak vagy felülvizsgálatnak?
Visszás és igazságtalan helyzet az, hogy a kommunista önkényuralomban 

meghozott ítéletek felülvizsgálata semmiben nem különbözik valamely jelen-
kori ítélet felülvizsgálatától, mindkettőre érvényes a jogállami vélelem, amely 
helyesnek tartja a jogerős ítéletet mindaddig, amíg annak törvénysértő mivol-
tát, igen nehéz feltételeket teljesítve, be nem bizonyítják, nem valószínűsítik  
a törvényben jogosultak. Kivételes, nem általános helyzet az, hogy ilyen körül-
mények között is törvényes ítélet hozható. ez akkor is igaz, ha a legfelsőbb 
bíróság a törvényes keretek határáig számos felmentő ítéletet hozott ilyen 

141 szakály, uo.
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ügyekben is. az esetek nagyobb részében a történeti tényállás koholt valót-
lanságai, amelyek akár a hamis tanúvallomások, akár a tényállásnak a ható-
ság által való eltorzítása, megváltoztatása miatt keletkeznek, nem küszöböl-
hetők ki, s egy bűncselekményi törvényi tényálláshoz hamisított történeti 
tényállás utóbb lehetetlenné teheti a törvényességet helyreállító ítélet megho-
zatalát. Ötven–hatvan év elteltével a lehetetlenséggel határos a sikeres perújí-
tás, hiszen ennyi idő után új tényt állítani csaknem megoldhatatlan feladat. a 
felülvizsgálat lehetőségei valamivel na  gyobbak, de ezek is korlátozottak, mert 
a korabeli tényállás a törvény tilalma folytán nem vizsgálható felül, e nélkül 
pedig a törvénysértés sokszor nem állapítható meg.

a történelmi múltban keletkezett, önkényuralmi társadalmi környezet-
ben hozott ítéletek felülvizsgálatára sajátos eljárási szabályok szükségesek, 
olyanok, amelyek megkönnyítik a bíró tevékenységét. ebben a körben lehe-
tővé kell tenni, hogy a bíró az iratok tartalma alapján, megfelelő következte-
téssel tényállást állapíthasson meg akkor, ha bizonyos feltételeknek nem felel 
meg a megtámadott ítélet történeti tényállása, akár az emberi gondolkodás 
szabályai, akár az általános élettapasztalat, akár a köztudomású vagy hivata-
los tudomást jelentő tények alapján más tényállás állapítható meg. bizonyos 
együttesen meglévő körülmények, így pontosan meghatározott politikai 
nyomozószerv eljárása, meghatározott súlyú büntetés esetén lehetővé kellene 
tenni a felülvizsgálatot. az elítéltek és ügyek ezen körének pontos ismérvek 
szerint való meghatározása, a jelenkori és a történeti (példaképpen az 1990. 
május 2. az új, szabadon választott országgyűlés első ülésnapja előtt befeje-
zett) ügyek megkülönböztetése, az elítéltek hasonló csoportjai tagjainak 
(népbírósági és nem népbírósági elítélteknek) egyenlő méltóságú személyként 
kezelése a jogi szabályozásban megoldható orvoslást nyújtana számos múlt-
béli jogsérelemre.
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9. fEJEZET,
 
amelyben jellemezzük a Kristóf elítélésének alapjául vagy inkább ürügyéül 
szolgáló népbírósági jogot mint a szükségtelen, visszaható hatályú, politikai 

megtorlást szolgáló jogalkotás iskolapéldáját.

i.

Kristóf lászlót a népbírósági jog néven ismert, a ii. világháború után létreho-
zott büntetőszabályok alapján, azokra alapítottan vonták felelősségre, ezek 
jegyében ítélték halálra az 1958–1959-ben lezajlott eljárásban. Mi volt ez  
a népbírósági jog? a világháború előtt és alatt, majd utána súlyos, tömeges 
jogsérelmek történtek. a háború alatt és utána következő teljes társadalmi, 
politikai fordulat, és mi több, felfordulás, s az e mögött tornyosuló baljóslatú 
nemzetközi kényszerek, különösen az ország idegen birodalmi megszállása, 
korábban elképzelhetetlen közjogi-politikai fordulatokhoz vezettek. e válto-
zássorozatnak markáns vonulata volt a világháború előtt, illetve alatt nem 
üldözött bűncselekmények miatt való felelősségre vonás. s ami még fonto-
sabb, olyan cselekmények miatt való megtorló „igazságszolgáltatás” követke-
zett, amelyek nem léteztek a büntető törvényekben az úgynevezett népbíró-
sági jog létrehozása előtt. ennek mintegy vezérmotívuma, leglényegesebb 
oka a magyar zsidóság által elszenvedett súlyos jogfosztás, a zsidóság által 
arra adott történelmi válasz, ha úgy tetszik, „zsidó bosszú” volt 1944 után. 
ezzel nem mondtunk semmi szokatlant, hiszen a világháború alatt legkésőbb 
1943-ban tudni lehetett, hogy gyökeres társadalmi-politikai fordulat, nagy-
hatalmilag vezényelt és pártfogolt hatalomváltás következik, elég, ha németh 
lászlónak az 1943-as szárszói találkozón, a népi íróknak a háború utáni vár-
ható esélyekről szóló eszmecseréjén elhangzott felszólalására gondolunk.

az ország nemzetközi kényszerek közé szorítottsága, szuverenitás-vesz-
tése és a magyar tragédiába ágyazott zsidó tragédia az a két meghatározó 
elem, amely nélkül aligha érthető legújabb kori történetünk máig tartó, világ-
háború utáni eseménysorozata. a szovjet nagyhatalmi katonai megszállás 
által jelképezett totális idegen nagyhatalmi politikai, gazdasági, katonai befo-
lyás egyfelől, s az országon belül érvényesülő moszkovita-kommunista bel-



168

ügyi hatalom másfelől végzetes körbe zárta az országot, s meghatározta  
a jövendő lehetőségeit, s még inkább gúzsba kötöttségét. 

„Az illegális kommunista párt túlélői érthető módon szerették volna fele-
lősségre vonni azokat a rendőröket és csendőröket, akik 1945 előtt kihall-
gatásaikon és kínzásaikban részt vettek. Sokan részben ezért léptek be  
a politikai rendőrség, a későbbi ÁVH soraiba. Itt kezdettől fogva ugyan-
azokat a módszereket használták, mint az őket korábban kihallgatók. 
Lényeges különbség volt azonban, hogy a Horthy-rendszer rendvédelmé-
nek nem volt szüksége prekoncepciók gyártására ahhoz, hogy a kommu-
nistákat üldözze, míg a kommunisták számára a folyamatos koncepció-
gyártás határozta meg a felelősségre vonást, amelynek során ugyanazt  
a büntetést kapta bűnös és ártatlan.”142 

a korábbi üldözöttek 80–90 százalékos jelenlétével bíró állambiztonsági, 
rendőrségi, katonapolitikai hatalmi helyzet nehezen lenne megérthető Ma -
gyarország XiX–XX. századi története és a nemzetközi politikai erőviszo-
nyok korábbi állapota, németország két háború közötti meghatározó európai 
szerepe, az 1944. március 19-i nagyhatalmi katonai megszállás, majd a szov-
jetunió országunkra nehezedő totális nagyhatalmi elnyomásának ismerete 
nélkül.

a népbírósági jog és a népbíráskodás az 1945–1948. évi látszat-parlamen-
tarizmus, látszat-többpártrendszer viszonyai közt is egy jobb, igazságosabb 
kor ígéretének látszatát hordozta a kezdet kezdetén azok számára, akik nem 
látták már elejétől fogva, hogy az ország szekerét sötét szakadék felé repítik 
végzetes erők. az 1945. január 20-án megkötött fegyverszüneti egyezmény 
alapján, nemkülönben a békeszerződés szerint is, Magyarország vállalta  
a háborús bűncselekmények elkövetőinek megbüntetését, de nem vállalta, 
mert nem is volt olyan igény, hogy új jogrendet alakít ki a háborús és tágabb 
értelemben politikai indítékú korábbi bűncselekmények és kifogásolható 
magatartások megtorlására. az új jogrend mégis létrejött. bűncselekmények 
és téves politikai döntések, erkölcsileg kifogásolható magatartások kerültek 
egy csomagba akkor, amikor a megtorló büntetőjogi-politikai törvénykezés, 
bíráskodás kereteit létrehozták. a baloldali gyökerű, szociáldemokrata igaz-

142 ungváry Krisztián: egy emléktábláról… Élet és Irodalom. 2005. 31. szám.
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ságügyi kormányzás, miniszterség alatt létrehozott büntetőpolitika kialakí-
tói meghatározó kommunista befolyásra döntöttek úgy, hogy a felelősségre 
vonást nem a korábbi törvények alapján hajtják végre. tudvalévő, hogy a ko -
rábban is hatályos törvények büntetni rendelték az emberi élet és méltóság 
ellen elkövetett súlyos bűncselekmények jelentős körét. ennek ellenére meg-
szakították a büntetőjog történelmi folytonosságát ebben a tekintetben, új, 
jelentős részben visszaható hatályú (retroaktív) büntetőjogot hoztak létre. 
ennek a kodifikációnak formális felelőse és gazdája 1948-ig a szociáldemok-
rata igazságügyi vezetés volt ugyan, a meghatározó akarat azonban moszkvai 
volt. Meg kell állapítanunk, hogy a népbírósági jog létrehozásában szerepet 
játszottak olyan személyek, mint dr. réczey lászló, vagy dr. Kovács Kálmán, 
akik az igazságügyi miniszter, dr. Valentiny Ágoston mögött határozott 
kommunista, végső soron politikai megtorló büntetőjogi rendszert kreáltak 
mindazok elszámoltatására és súlyos megbüntetésére, akik a megelőző rend-
szerben valamennyire is jelentős szerepet töltöttek be, s ezt meghaladóan az 
előző rendszer erőszakszervezeteinek nem jelentős beosztású tagjait is fele-
lősségre vonták. 

a háborús bűnösök felelősségre vonásáról már a második világháború tar-
tama alatt több nemzetközi megállapodás, deklaráció született. így a szövet-
ségi nyilatkozat londonban 1942. január 13-án, a moszkvai deklaráció 1943. 
október 30-án. Kiemelkedő fontosságú a londonban 1945. augusztus 8-án 
aláírt egyezmény „A tengely európai háborús főbűnöseinek üldözése és meg-
büntetése” tárgyában. a megállapodások közös elve, hogy minden háborús 
bűnöst abban az országban vonjanak felelősségre, amelyben cselekményeit 
elkövette, és a felelősségre vonás az illető ország törvényei szerint történjék. 
azoknak a háborús főbűnösöknek, akiknek cselekményeit nem lehet föld-
rajzi helyhez rögzíteni – mert bűnös magatartásuk több országra is kihatott –, 
nemzetközi Katonai bíróság előtt kell felelniük. a londoni egyezménnyel 
egyidejűleg elfogadták a felállítandó nemzetközi büntetőbíróság szabályzatát, 
alapokmányát (Charter) is. 

a szövetséges hatalmak és Magyarország között 1945. január 20-án, 
Moszkvában jött létre a fegyverszüneti egyezmény. az egyezményt 1945. ja -
nuár 20-i visszamenőleges hatállyal az 1945. évi V. törvénycikk cikkelyezte 
be, amelyet az ideiglenes nemzetgyűlés 1945. szeptember 13-án fogadott el.  
a vizsgált téma szempontjából különösen fontos a fegyverszüneti egyezmény 
14. pontjának rendelkezése: 
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„Magyarország közre fog működni a háborús bűncselekményekkel vádolt 
személyek letartóztatásában, az érdekelt kormányoknak való kiszolgál-
tatásában és az ítélkezésben e személyek felett.” 

a fegyverszüneti egyezmény aláírása után az ideiglenes Kormány – az ideig-
lenes nemzetgyűléstől kapott felhatalmazás alapján – 1945. január 25-én 
kibocsátotta a népbíráskodásról szóló 81/1945. Me rendeletet, amely 1945. 
február 5-én lépett hatályba. ezt módosította és egészítette ki az 1945. április 
27-én elfogadott, és május 1-jétől hatályos 1140/1945. Me rendelet. a rendele-
teket két másikkal együtt az 1945. szeptember 16-án kihirdetett Vii. törvény-
cikk emelte törvényerőre. a törvény kodifikációs technikája szerint az alap-
rendeletet nem foglalta egységes szerkezetbe az utóbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel, hanem a törvényerőre emelés külön-külön, az 1945. évi Vii. 
törvénycikk i–iV. mellékleteiként történt. a népbíráskodással kapcsolatos 
egyes rendelkezésekről szóló 1947. évi XXXiV. törvénycikk több helyen vál-
toztatta az nbr. rendelkezéseit. e törvény 1. §-a érintette a büntetéseket, 5. §-a 
pedig kiegészítette a háborús bűntettek tényállásait is. 

a népbíróságok működésének megszűnése után (1950. április 1.) a népbí-
rósági anyagi büntetőjog sajátos – az általános és a különös rész szerint elkü-
lönült, illetve párhuzamos – szerkezetben élt tovább 1962-ig. 

1951. január 1-jén lépett hatályba a büntetőtörvénykönyv általános részé-
ről szóló 1950. évi ii. törvény (btá.). a hatálybalépéséről rendelkező 1950. évi 
39. tvr. kimondta, hogy a btá. hatálybalépésével hatályukat vesztik a fennálló 
jogszabályoknak mindazon rendelkezései, amelyek a btá. által szabályozott 
kérdésekre vonatkoznak. ugyanakkor a 3. § (3) bekezdésében kimondta, 
hogy a btá. nem érinti az 1945. évi Vii. törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945. 
(ii. 5.) Me rendelet 1. §-át, amely szerint 

„A jelen rendeletben körülírt bűncselekmények az esetben is büntethe-
tők, ha a cselekmény a rendelet életbeléptekor már befejeztetett s a cse-
lekmény befejezésének időpontjában fennállott törvényes rendelkezések 
alapján az büntethető nem volt.”
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ez egyértelmű megtagadása a nullum crimen sine lege és nulla poena sine 
lege elvének, melyek szerint büntetni az elkövetéskor bűncselekményként 
tilalmazott cselekmény miatt lehet, s az elkövetéskor létező törvény által 
megállapított büntetéssel sújtható az elkövető.

a rendelet 9. §-a kimondja 

„Az elévülés tekintetében a Btk. 106. §-a alkalmazandó azzal, hogy az 
1941. június 21. napja után a fegyverszünet megkötéséig elkövetett cse-
lekményekre az elévülés a fegyverszünet megkötésének napjával (1945. 
január 20.) veszi kezdetét.

Az 1919. évben és azt követően elkövetett azoknak a politikai bűn-
cselekményeknek elévülése, amelyeknek emberélet esett áldozatul, úgy-
szintén a sajtó útján elkövetett azoknak a bűncselekményeknek elévülése, 
amelyeknek tényálladékát a jelen rendelet határozza meg, – és amelyek 
üldözhetését az uralmon volt hatalom megakadályozta, az 1944. évi 
december hó 21. napján veszi kezdetét.”

ez a szabály pedig az elvülés nyugvását mondja ki a hatalom által tudatosan 
nem üldözött cselekmények esetén.

e rendelkezések alapján egyértelmű, hogy megtagadták, megsértették a ko -
rabeli büntetőjognak a visszaható hatályú jogalkotást tiltó szabályát és alap-
elvét, nem is annyira az elévülés nyugvásának utólagos kodifikálásával, mint 
az elkövetéskor nem büntethető cselekmények utólagos büntethetővé tételé-
vel nyíltan vállalva, deklarálva e tényt.

a törvényerőre emelt Me rendeleteknek, valamint az 1947. évi XXXiV. 
törvénynek a háborús és népellenes bűncselekmények tényállásaira, bünte-
tési tételeire és elévülésük kezdetének sajátos szabályaira vonatkozó rendel-
kezéseit az 1952. augusztus 31. napján hatályban volt anyagi jogszabályokat 
tartalmazó, a Hatályos anyagi büntetőjogi szabályok Hivatalos Összeállítása 
(bHÖ), a Különös rendelkezések első részébe, a népköztársaság elleni bűn-
cselekmények iV. fejezetének 81–94. pontjaiba építette be.
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ii.

a Kristóf-ügy elkerülhetetlenné teszi a népbírósági jog és a népbírósági jog- 
gyakorlat újra szemügyre vételét, a népbírósági és általában a pártállami bün-
tető ítélkezéshez való viszonyunk újragondolását.

az 1959-évi Kristóf-perben hozott ítéletek a népbírósági jog alapján, abban 
meghatározott tényállás mérlegelésével születtek. a Kristóf lászló és társai 
ellen emelt emberek törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett 
háborús bűntett vádja a Hatályos büntetőjogi szabályok Hivatalos Összeállí-
tása, bHÖ 82. e. pont az 1945. évi Vii. tv., a népbírósági törvény által törvény-
erőre emelt kormányrendeleten (81/1945.{ii.5.} Me számú r. 11. § 5. pont) 
alapul. ezek a szabályok a második világháború után határozott erkölcsi és 
politikai igénnyel születtek meg. Mondjuk ki nyíltan: az erkölcsi és politikai 
megtorlás, az elégtételszerzés célja vezette őket. 

a népbíráskodás eljárási és szervezeti viszonyai közepette a szövetséges 
ellenőrző bizottság által elfogadott, nagyobbrészt baloldali pártok által kül-
dött személyek, s ezek sorában is túlnyomó arányú laikus elem határozott 
élet-halál fölött egy politikai gyűlölettől és történelmi bosszúvágytól áthatott 
csoportok által uralt társadalomban. ezen eljárások, szervezetek és szemé-
lyek alkalmatlanok voltak a kiegyensúlyozott, jogállami igazságszolgáltatásra. 
az idegen katonai megszállás alatt, a szovjetunió jelentős befolyását érvénye-
sítő és képviselő önkényuralmi kommunista párt dominanciájával áthatott 
szervezeti és eljárási keretek önmagukban, a régi büntetőjog trónfosztása nél-
kül is súlyos aránytalanságok és igazságtalanságok okozói lettek volna.

amint előbb láthattuk, félretették, mellőzték a klasszikus büntetőjog sza-
bályát, a nullum crimen sine lege elvét, melynek értelmében kizárólag az el -
követése idején hatályos törvény által bűncselekménynek nyilvánított ma -
gatartás büntethető, kiegészítve a nulla poena sine lege szabályával, amely 
sze  rint csak az elkövetéskor törvényben meghatározott büntetéssel sújtható  
a cselekmény elkövetője. Kimondták tehát a paradox elvet: van bűncselek-
mény és büntetés az elkövetéskor hatályos törvény nélkül.

ezeket a szabályokat megmérte a jelen alkotmányosság mércéjével – való-
jában már a második világháború után is jól ismert elvek szerint – a magyar-
országi alkotmánybíróság, amely 2/1994. (i. 14.) ab határozatában megálla-
pította, hogy az 1945. évi Vii. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. 
(V. 1.) Me rendelettel, valamint az 1947. évi XXXiV. törvénnyel módosított és 
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kiegészített 81/1945. (ii. 5.) Me rendelet (a továbbiakban: nbr.) 11. §-ának 
1–4. pontja és 6. pontja, továbbá 13. §-ának 1. és 3–7. pontja alkotmányellenes, 
ezért azokat a határozat közzétételének napjával megsemmisítette.

Megállapította, hogy a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi iV. tör-
vény (a továbbiakban: btk.) 33. § (2) bekezdés el nem évülést megállapító a) 
pontja az nbr. 11. § 5. pontjában és 13. § 2. pontjában meghatározott háborús 
bűntettekre vonatkoztatható.143

a megsemmisített tényállások – melyek alapján sokakat, máig nem reha-
bilitáltakat ítéltek el – a következők:

nbr. 11 §:
1. aki az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, vagy 

Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történő 
belesodródását vezető állásban kifejtett tevékenységével vagy magatar-
tásával elősegítette, vagy azt megakadályozni nem törekedett, bár erre 
vezető közhivatali állásánál, politikai, közgazdasági, közéleti szerepé-
nél fogva módja lett volna, 

2. aki, mint a kormány, országgyűlés tagja, vagy mint vezető állást betöltő 
közalkalmazott, kezdeményezője, vagy bár a következményeket előre 
láthatta, részese volt olyan határozat hozatalának, amely a magyar 
népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta, 

3. aki a fegyverszünet megkötését erőszakkal vagy befolyásának kihasz-
nálásával megakadályozni igyekezett, 

4. aki vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyúj-
tott a hatalom megszerzésére irányuló lázadáshoz, a hatalom megtartásá-
hoz, vagy aki e hatalom megszerzése után kapott kinevezés vagy megbí-
zatás alapján a nyilas kormányzatban, közigazgatásban vagy honvédelem 
keretében életét fenyegető kényszerű szükség nélkül vezetőállást vállalt 
(vezetőállás alatt miniszteri, államtitkári, főispáni, főpolgármesteri, 
hadsereg-parancsnoki, hadtestparancsnoki vagy hasonló fontosságú ál   -
lást kell érteni), 

6. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyüle-
kezet előtt elmondott beszédben vagy rádió útján huzamosabb időn át 
olyan állandó jellegű és folyamatos tevékenységet fejtett ki, amely alkal-
mas volt arra, hogy az ország háborúba lépése, illetőleg a háború foko-

143 2/1994. (i. 14.) ab határozat.
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zottabb mértékben való folytatása érdekében a közfelfogást jelentős 
mértékben befolyásolja és az országra káros irányba terelje. 

Megsemmisítették a nbr. módosított és kiegészített 13. §-a 1., 3–7. pontját is: 
1. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyüle-

kezet előtt elmondott beszédben vagy rádió útján a háborúba lépésre 
vagy a háború fokozottabb mértékben való folytatására izgatott, 

3. aki nem vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítsé-
get nyújtott a hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához, vagy aki  
e hatalom megszerzése után kapott kinevezés vagy megbízatás alapján 
a nyilas közigazgatásban vagy honvédelem keretében önként a 11. § 4. 
bekezdésében fel nem sorolt egyéb fontos állást vállalt, 

4. aki magyar állampolgár létére a német hadsereg vagy biztonsági szol-
gálat (ss, gestapo stb. ) kötelékébe lépett, 

5. aki valamilyen német alakulatnak a magyarság érdekeit sértő adatokat 
szolgáltatott, vagy mint besúgó működött, 

6. aki a háborús hírverés szolgálatában jelentős szellemi munkát végzett, 
7. aki bármilyen formában olyan tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illető-

leg mozdított vagy mozdít elő, amely a népek háború utáni békéjének 
vagy együttműködésének megnehezítésére vagy megbontására, avagy 
nemzetközi viszály előidézésére alkalmas. 

a megsemmisített törvényhelyek alapján 1945 előtti minisztereket, képviselő-
ket, politikusokat, művészeket ítéltek súlyos szabadságvesztésre, s számosat 
halálra. az ab határozatnak azonban nem volt visszaható hatálya az egyes 
elítélésekre kiterjedően.

a hatályukban fenntartott büntető tényállások pedig a következők:

a nbr. 11§. 5. pont „aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadi-
foglyokkal való bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi 
jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek lakos-
ságával, a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki 
általában akár belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese 
volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának.” 

ennek alapján ítélték el Kristóf lászlót és társait.
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Hatályban maradt a nbr. módosított és kiegészített 13. §-a 2. pontja „aki vala-
milyen katonai jellegű alakulatnak személy vagy vagyontárgy ellen elkövetett 
erőszakos cselekményhez segítséget nyújtott.” 

az alkotmánybíróság elrendelte az alkotmányellenes törvényi rendelkezések 
alapján, jogerős határozattal 1989. október 23-a után lezárt büntetőeljárások 
felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem mentesült a hátrányos jogkö-
vetkezmények alól. Márpedig az eljárások szinte 100 %-a 1989 előtt lezárult. 
ezzel mintegy annyit is mondhatott volna, hogy ne történjen semmilyen ér -
demleges változás a meghozott ítéleteket, azok hatályát illetően az új alkot-
mányos szabályok hatálybalépése –1989. október 23. – előtt létrejött jogviszo-
nyokban. az alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXii. törvény 43. § szerint 
a változtatásra igen szűk lehetősége lett volna.

indokolásában azonban az ab nagyon fontos elméleti megállapításokat 
tesz a népbírósági jog tartalmi vonásairól.

„Nbr. 11–14. §-ai a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvét,  
a visszaható hatály tilalmát már a klasszikus, a liberális, demokratikus 
állam büntetőjogában kialakult tartalmában is sértik. Ennek lényege az az 
államot terhelő közjogi, alkotmányos kötelezettség, hogy büntetőhatalma 
gyakorlásának alapfeltételeit törvényben rögzítse: az egyén bün  tetőjogi fele-
lősséggel csak olyan cselekményekért tartozik, amelyeket elkövetésekor a tör-
vény már bűncselekménynek nyilvánított, és olyan büntetéssel sújtható, 
amelyet a törvény az elkövetéskor kilátásba helyezett. Ettől eltérés csak az 
enyhébb elbírálás irányában lehetséges.” az nbr. 1. §-a nem hagy kétséget 
afelől, hogy túlteszi magát a nullum crimen, nulla poena sine lege elvén. 
az nbr. 1. §-ának felfogása alapján szabályozott bűncselekmények sértik 
az akkori „Alkotmányba” az 1989. évi XXXI. törvénnyel beiktatott azon 
alapelvet, amely szerint senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetés-
sel sújtani olyan cselekmény mi  att, amely az elkövetés idején a magyar jog 
szerint nem volt bűncselekmény. Ugyancsak sértik a 2012. január 1-jétől 
hatályos Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt elvet és szabályt, 
amely szerint: „Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható bünte-
téssel olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy 

– nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatá-
rozott körben – más állam joga szerint nem volt bűncselekmény”.
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ezen az sem változtat, hogy az nbr. több tényállásáról kimutatható: az abban 
kriminalizált magatartások már az nbr. előtt is büntetendőek voltak a btk. 
valamely rendelkezése alapján, ha nem is mindig olyan értelemben és úgy 
minősítve. nem értünk egyet azon megállapításával, hogy: 

„Egyébként is a korábban megfogalmazott, elsősorban politikai jellegű 
tényállásoknak a II. világháború utáni gyökeresen más értékrend sze-
rinti tartalommal kitöltése szükségképpen a büntetőjogi felelősség utóla-
gos konstituálásával járt volna”.

Ha ezzel azt kívánja mondani az alkotmánybíróság, hogy a világháború 
előtti politikai jellegű tényállások alkalmazása a világháború után akkor is 
visszaható hatályú jogalkalmazás lenne, ha nem hoztak volna később új visz-
szaható hatályú büntető törvényeket, s ezért nincsen helye politikai jellegű 
büntetőjogi felelősségre vonásnak, ezzel egyet lehet érteni. 

Megállapította továbbá az alkotmánybíróság, hogy az nbr. 11. §-ának 5. 
pontjában és 13. §-ának 2. pontjában meghatározott magatartások egy részé-
nek esetében ilyen értelemben sem szenvedett sérelmet a nullum crimen sine 
lege elve, mivel egyértelműen megfelelnek korábban is kriminalizált maga-
tartásoknak. a hadijogra vonatkozó, az i. és a ii. világháborút megelőzően, 
törvénnyel becikkelyezett genfi és hágai egyezményekből adódó nemzetközi 
kötelezettségeken alapuló tényállásokat már a katonai büntető törvénykönyv-
ről szóló 1930. évi ii. tc. (Ktbtk.) 113–119. §-ai tartalmazták, így a ii. világhá-
ború során elkövetett cselekmények már megelőzően bűncselekménnyé vol-
tak nyilvánítva. a Ktbtk.-ban meghatározott tényállásoknak és az nbr. 11. § 
5. pontjának, valamint a bűnsegédi magatartást sui generis (önálló) bűncse-
lekményként megfogalmazó 13. § 2. pontjának összevetéséből azonban meg-
állapítható, hogy az nbr. tényállásai szélesebb terjedelműek, mint a Ktbtk.-
ban pönalizált magatartási kör. ezen túlmenően az nbr. a magatartásokra 
olyan büntetéseket helyez kilátásba, amelyek a cselekmények túlnyomó több-
ségénél súlyosabbak, mint a Ktbtk.-ban előírtak, tehát sérti a nulla poena sine 
lege elvét. (Kiemelések tőlem: Z. Zs.) 

ebből számunkra az a következtetés adódik, hogy ezen szakaszok is alkot-
mánysértők, mert nem felelnek meg sem az 1994-es, sem az 1945-ös alkot-
mányossági követelményeknek. arra a kérdésre, hogy voltak-e az állítólagos 
elkövetés idején ilyen büntetőtörvényben rögzített vagy annak teljesen meg-
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felelő tényállások és büntetések, határozott nem a válasz, azzal, hogy szűkebb 
terjedelmű tényállások és enyhébb büntetések voltak akkor. az alkotmánybí-
róság értelmezése is ez, amiből sajnálatosan nem vonta le a megfelelő követ-
keztetést, nem állapította meg ezen törvényhelyek alkotmányellenességét.

anélkül, hogy az alkotmánybíróság e kérdésben állást foglalt volna, meg-
állapította, hogy az nbr. megalkotására, ezen belül a visszaható hatályú bün-
tető jogalkotásra a magyar államnak nem volt nemzetközi jogi értelemben vett 
kötelezettsége. az jogilag szuverén, s hozzátehetjük: politikailag kommunista 
jelleggel meghatározott döntés eredményeként született. A fegyverszüneti 
egyezményből önmagából fakadó jogi kötelezettség csupán a háborús bűnösök 
büntetőjogi felelősségre vonására vonatkozott, a felelősségre vonás mikéntje:  
a visszaható hatályú büntető jogalkotás, a tényállási elemek és a büntetések 
meghatározása, a különbíróságok felállítása formailag a magyar állam „szuve-
rén” döntése volt.

az alkotmánybíróság megállapította tehát, hogy az nbr. 11. § 5. pontja és 
13. § 2. pontja nem alkotmányellenes, mivel a nemzetközi büntetőjogban is 
kriminalizált magatartásokat tartalmaznak. Az Nbr. 11. és 13. §-ának többi 
rendelkezése azonban az elkövetőre hátrányosan visszaható hatályú büntető 
jogalkotás és jogalkalmazás alkotmányos tilalmát nemzetközi bűncselekmé-
nyeknek nem tekinthető magatartások tekintetében sérti.

a jogbiztonság ellen hatna – állapította meg –, ha az alkotmánybíróság 
olyan jogszabályokat semmisítene meg főszabályként visszamenőleges hatály-
lyal, amelyek a ma hatályos alkotmányszöveg előtt keletkeztek, valamint, ha 
ennek következtében olyan jogviszonyokat kellene érvénytelennek tekinteni, 
amelyek keletkezésekor a hatályos alkotmány eltérő értékrendje és szabályai 
nem voltak előreláthatóak. a 11/1992. ab határozatban kifejtett álláspont 
szerint a jogviszonyok igazságtalan eredménye önmagában nem érv a jogbiz-
tonsággal szemben… az alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált kér-
désben a jogbiztonság és az alkotmányos büntetőjog követelményeinek össze-
vetése további korlátozást kíván az előbbi javára. azzal összhangban, hogy az 
alkotmánybíróság az 1949. évi XX. tv. 1989. október 23-i módosítása – az „új 
alkotmány hatálybalépése” – előtti időre a norma tartalmi alkotmányelle-
nességét nem állapíthatja meg (11/1992. ab határozat iii/4. p.), az alkotmány-
bírósági határozaton alapuló felülvizsgálat csak azon büntetőügyekben indo-
kolt, amelyek, amellett, hogy az ABtv. 43. § szerint az elítélt még nem mentesült 
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, az elítéltre 
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hátrányos visszaható hatályú büntető jogalkotás tilalmának alkotmányos té -
tel  ként való megfogalmazása után fejeződtek be jogerősen. a büntetőjog klasz-
szikus alapelvei az alkotmányt módosító 1989. évi XXXi. törvény rendelke-
zései folytán 1989. október 23-tól váltak alkotmányos tétellé.144

iii.

az idézett határozatból két alapvető következtetés adódik. 
az egyik: a népbírósági jog tartalmilag az előbbiek szerint megállapított 

komoly fogyatékosságokban szenvedett keletkezésétől fogva. a maga korá-
ban is jól ismert büntetőjogi elveket sértett meg politikai és erkölcsi megfon-
tolások alapján. 

a másik következtetés az, hogy ezen komoly fogyatékosságok, a joggyakor-
latra közvetlenül ható jogelvi sérelmek következményeit az ab még a törvény 
által lehetővé tett szűk körben sem állapította meg, valójában legitimálta a 
maga idejében működő a népbírósági jogot és gyakorlatot, elismerve egy másik 
ember és nemzetellenes értékrend érvényesülését és utólagos érinthetetlenségét.

Mindez súlytalanná és indokolatlanul elméletivé tette ezt a határozmányt, 
amely hallgatott arról, hogy a népbírósági jog értékrendje és szabályai ellen-
tétesek voltak nemcsak az 1989-es alkotmánymódosítással, hanem  a polgári 
korbéli elvekkel és szabályokkal is. 

Kimondta az alkotmánybíróság indokolásában azt is, hogy a háborús 
bűntettek miatti elítélést „a kárpótlásból és a társadalombiztosítási helyzet 
rendezéséből kizáró jogszabályi rendelkezések indokoltságának értékeléséhez  
a népbírósági ítélkezési gyakorlat történeti-jogi elemzése szükséges. Ennek ke -
re  teit a jogalkotásnak kell megteremtenie”. ez a megállapítás a háborús és nép-
ellenes bűntett miatt elítéltek helyzetének változatlanságát sugallta. Mert most 
nem létező szervezeti és jogi keretek szükségesek a népbírósági gyakorlat tör-
téneti-jogi elemzéséhez, s még inkább a szükséges jogszabályok elveinek és 
szövegének kimunkálásához addig, amíg köztünk van az ítéletekkel érintet-
tek igencsak megfogyatkozott serege.

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forrada-
lommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi 

144 2/1994. (i. 14.) ab határozat.
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nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadsá-
got korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási 
és munkajogi helyzetének rendezéséről született jogszabály.145 ez azoknak 
nem nagyon népes körét érintette, akik túlélték a negyvenöt éves jogfosztó 
időszakot, feltéve, hogy elítélésük semmisségi törvények hatálya alá esett. így 
ez sem vonatkozik a népbírósági jog alapján elítéltekre. a csendőröknek az 
elítéléssel és szabadságvesztésben töltött idővel nem kapcsolatos szolgálati 
idejét, mint más közszolgálati alkalmazottakét is, elismerni rendeli a 112/1991. 
(iX. 2.) Korm. rendelet a volt közszolgálati alkalmazottakat érintő nyugdíj-
jogi hátrányok enyhítéséről. természetesen az évtizedek alatt elvesztett nyug-
ellátás, kiesett jövedelem pótlásáról nem volt szó. Huszonöt évvel a politikai 
rendszerváltozás kezdete, húsz esztendővel az idézett határozat után nyoma 
sincsen a népbírósági jog alapján elítéltek helyzetének rendezése végett hozott 
jognak. nincsen nyoma olyan törekvésnek, hogy legalább a legkisebb súlyú 
bűntettek miatt elítéltek, így például az öt évnél nem súlyosabb szabadság-
vesztéssel sújtottak elítélését semmisnek nyilvánítanák, vagy a könnyebb 
felülvizsgálat lehetőségét megnyitnák. 

azzal sem érthetünk egyet, hogy 1945-ben nem volt alkotmányos elv  
a nincs bűncselekmény törvény nélkül elve és társelve a nincsen büntetés az 
elkövetéskor hatályos törvény nélkül. azon elvek, melyek szerint a cselek-
mény elkövetésekor hatályos törvényben pontosan meghatározott bűncselek-
mény miatt, az akkor hatályos törvényben megállapított nemű és mértékű 
büntetés alkalmazható, és más cselekmény miatt bűnösség nem mondható ki, 
s más büntetés nem alkalmazható, részei voltak a Magyarország alaptörvé-
nye által elismert történeti alkotmánynak.

a büntetőjogi bűnösség alapja olyan jogellenes magatartás, amely a bün-
tető törvény valamely pontosan meghatározott tényállásába ütközik. ennek 
kifejtése megjelent a XViii. században Cesare beccaria művében, s másoknál. 
a „nullum crimen sine lege” és a „nulla poena sine lege” elve a civilizált világ-
ban a büntetőjog feltétel nélkül elismert és tisztelt alapelvévé vált. ezen elvek 
a XiX. század közepén európa-szerte ismertek voltak, s benne foglaltak  
a maga korában legjobbak közé tartozó első magyar büntető törvénykönyvében. 
a magyar liberális jogállam kódexében Csemegi Károly így határozza meg 
a büntetendő (bűntett vagy vétség formájában megvalósuló) magatartásokat: 

145 93/1990. (Xi. 21.) Korm. sz. r.
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„Bűntettet vagy vétséget csak azon cselekmény képez, melyet a törvény 
annak nyilvánít. Bűntett vagy vétség miatt senki sem büntethető más 
büntetéssel, mint amelyet arra, elkövetése előtt a törvény megállapít”.146

a tételes jogban már 150 évvel ezelőtt, sőt a múltba nyúló szokásjogban 
nagyon régen tilalmazott a büntetőjogi bűnösség megállapítása jogszerű, az 
elkövetéskor nem tilalmazott magatartás miatt. ezt az elvet Magyarországon 
a kizárólagos hatalom megragadására az államhatalmi ágak megosztásának 
elvét tagadó, a monolit hatalom megvalósítását célul tűző kommunista hata-
lom tagadta meg, s a jogellenes helyébe a reakciós, az osztályellenség, a fasiszta 
fogalma került.

a népbírósági jogszabályok és a többpárti delegáltakból álló népbíróságok 
a kor politikai társadalma kisebbségének a nemzetközi hatalmi követelmé-
nyeket kifejező politikai, erkölcsi elégtétel iránt támasztott igényeit elégítet-
ték ki, szakítva a magyar büntető-igazságszolgáltatás ebben az időben igen jól 
ismert, kimunkálódott elveivel, garanciáival és tapasztalataival.

iV.

Mi jellemezte ezt az 1945-ben keletkezett, s leglényegesebb elemeiben 2011-
ben is élő büntető szabályrendszert?147

az új tilalomrendszert és eljárási rendet hogyan jellemezhetjük immáron 
hét évtized elteltével? Melyek voltak a legfőbb jellemzői az 1950-ig szervezeti-
leg népbíróságok rendszereként és az általuk alkalmazott anyagi és eljárási 
jogként működő, majd foszlányaiban (népbírósági jog továbbélése, ezen el -
ítéltek kizárása a semmisség intézményéből, önkényuralmi ítéletek tényállá-
sainak érinthetetlensége) máig ható megtorló rendszernek? a következő jel-
legzetes ismertetőjegyeket fedezhetjük fel:

1. utólag konstruált törvényi és/vagy történeti tényállású bűncselekmé-
nyek miatt való felelősségre vonás.

2. az emberek elvonása törvényes bíráiktól különbíróság révén. a népbíró-
ságok ítélkezése a szövetséges ellenőrző bizottság, elsőrendűen a szov-

146 1878. évi V. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. 1. §
147 lásd: dr. Képíró sándor felelősségre vonása. Zétényi Zsolt: A Képíró-ügy. budapest, 2013.
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jetunió által elfogadott pártok által kijelölt népbírák politikailag meg-
határozott, elfogult működésén alapult, aminek következményeit a poli-
tikailag kijelölt szakbírákból álló népbíróságok Országos tanácsa csak 
részben tudta enyhíteni.

3. elfogult bírák rendszerének kialakítása.
4. Politikai célok büntető ítéletekben való megjelenítése. 
5. bűncselekmények elkövetése „igazságszolgáltatás” útján, amelyet a ké -

sőbbi irodalom a „bűnüldözés kriminalizálódása” kifejezéssel jellemez. 
6. elemi eljárási biztosítékok mellőzése. nyomozás védő bevonása nélkül, 

jogorvoslati lehetőségek korlátozása vagy kizárása, a bizonyítékok rész-
rehajló összegyűjtése és értékelése, az eljárás résztvevőinek (tanúknak, 
védőknek) megfélemlítése. 

ide sorolható az alanyi (személyes) bűnösség mellőzése törvény alapján,  
a kollektív felelősség (német hadseregbe, Volksbundba belépés kényszerű, il -
letve menthető eseteinek) büntetőjogi érvényesítése törvény alapján vagy 
burkoltan a joggyakorlat útján. Még súlyosabb volt a népbírósági rendelet 11. 
§-ban foglalt minden, az idézett ab határozat szerint alkotmányellenes bün-
tetőszabályba ütköző magatartás, szigorúan véve még az 5. pont szankcioná-
lása is. az alanyi bűnösség nélküli felelősségre vonás széles lehetőségeit jelen-
tették a 4. pont azon kitételei, melyek szerint a nyilas időszakban miniszteri, 
államtitkári, főispáni, főpolgármesteri, hadsereg-parancsnoki, hadtestparancs-
 noki vagy hasonló fontosságú állás betöltése akár halálbüntetéssel volt sújt-
ható. továbbá a 6. pont rendelkezése: „aki […] olyan állandó jellegű és fo -
lyamatos tevékenységet fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy az ország 
háborúba lépése, illetőleg a háború fokozottabb mértékben való folytatása 
érdekében a közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és az országra káros 
irányba terelje” börtönnel volt büntethető akkor is, ha kizárólag a hadban álló 
ország honvédelmének szolgálata vezette.

jellemző tény, hogy az 1440/1945. Me rendelet 1950. március 31-ig hatály-
ban volt 21. §-a szerint „Az elítélt abban az esetben, ha a 11. § 1–6. pontja alá 
eső cselekmények valamelyikében mondták ki bűnösnek, a népbíróság ítélete 
ellen egyáltalán nem, egyéb esetekben pedig csak a halált vagy az öt évet 
meghaladó szabadságvesztés büntetést kimondó ítélet ellen élhet fellebbezéssel. 
Az elítélt által az ítélet ellen bármilyen formában vagy elnevezéssel bejelentett 
jogorvoslat fellebbezésnek tekintendő”. eszerint a halálbüntetést kiszabó ítélet 
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ellen sem lehetett fellebbezni az elítélt részéről, ha emberek törvénytelen meg-
kínzása vagy kivégzése vádjával a 11. § 5. pont szerint ítélték el, ami a leg-
súlyosabb s a csendőröket leginkább sújtó vád volt!

„A megtorlás »jogi« folyamatában nem létezett bírói függetlenség. 
A hatalom monolit rendszerében nem létezett független bírói szerv,  

s nem érvényesültek a vádlottak alapvető jogai sem. (Így a védelemhez való 
jog, az ún. fegyveregyenlőség joga, de az állampolgári jogegyenlőség sem.)

Az eljárás alá vonás éppúgy politikai döntés eredménye volt, mint  
a vádemelés, vagy maga az ítélet. Egyes nagyobb ügyekben az MSZMP 
IIB hozott érdemi döntést, például Nagy Imre és mártír társai ügyében.

Ez a megtorlás – bár a rendszer azt hangoztatta, hogy a büntetőeljá-
rások éle az ún. »osztályellenség«, »osztályidegenek« ellen irányul – a ma -
gyar népet sújtotta. 

A bebörtönzöttek 93,38%-a nem volt »osztályidegen« kategóriába so -
rolható, s ugyanez a helyzet a kivégzettek esetében is.

A jogi köntösbe öltöztetett megtorlás keretei között 26 621 fő állt bíró-
ság elé, kb. 341 embert végeztek ki (48 esetben úgy, hogy csak a javukra 
jelentettek be fellebbezést!).

13 000 embert közbiztonsági őrizet (internálás) címén rendőri határo-
zattal fosztottak meg szabadságuktól.

A jogi eszközökkel folytatott megtorlást az 1963. évi 4. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett közkegyelem zárta le. 1963 áprilisában 3480 elítélt 
forradalmár szabadult a börtönökből, ugyanakkor becslések szerint 600 
forradalmár – főleg barikádharcos – továbbra is börtönben maradt, és 
csak a 70-es években szabadult.”148

ebben a megtorlási szenvedésfolyamban, jogsértés-sorozatban zajlott Kristóf 
lászló kitervelt meghurcolása. a szabadságharcosokkal egyazon sors jutott 
neki, nem teljesen véletlenül; a híven, becsülettel, vitézül közös nevezőt jelen-
tett a megtiportaknak.

148 Kahler frigyes: az 1956-os kommunista terror és a jogállam. Magyar Szemle. Új folyam. 
XXiii. 3–4. szám.
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V.

Összegezve: általánosan bevetté vált a hagyományos, klasszikus eljárási elvek 
és bírósági gyakorlat tapasztalatainak tudatos semmibevétele. az 1994-ben 
9/10 részben megsemmisített, az elítéléseket nem érintő ab határozattal elbí-
rált népbírósági jog nemcsak az 1989-ben létrehozott liberális magyar alkot-
mány átmeneti szövegében lévő tilalmak megsértése miatt volt alkotmányel-
lenes. alkotmányellenes volt azért is, mert a történeti alkotmány íratlan, de 
nagyobb részt írásban rögzített szabályait is megsértette. Hiszen a visszaható 
hatályú jogalkotás és jogalkalmazás tilalma és az ártatlanság vélelme alkot-
mányos jelentőségű elv volt a XiX. századtól kezdve és meg is jelent az 1878. 
évi büntető törvénykönyvben. ugyanígy a bűnvádi perrendtartás is rögzí-
tette a vádlottak jogait a jogorvoslatok tekintetében és a bizonyítékok megfe-
lelő összegyűjtése tekintetében is. Általános tapasztalatként – nem zárva ki 
egyes kivételeket – a más hatalmi ágak befolyásától mentes, tisztességes bün-
tető jogalkalmazás példáit láthattuk 1944-ig, a történeti alkotmány felfüg-
gesztéséig. 

Kristóf lászló esetében önmagában a törvényes bírótól való elvonás is 
súlyos jogsérelmet jelent. a visszaható hatályú, alapelveket sértően alkot-
mányellenes népbírósági jog legsúlyosabb fogyatékossága a hatályban maradt 
rendelkezéseknek a nemzetközi büntetőjogi szabályokkal és a magyar alkot-
mányossággal való ütközése. a 81/1945. nbr. 11. § 5. pontja tekintetében 
ugyanis nem egészen aggálytalanul mondja az alkotmánybíróság, hogy ez az 
önálló tényállás megfeleltethető az alkotmányos büntetőjog elveinek. tudjuk, 
hogy ilyen elkövetési magatartások, s ilyen drákói büntetések nem voltak  
a korábbi büntetőjogban. nem elegendő az alkotmányosság megítéléséhez 
annak megállapítása, hogy részben hasonló tényállások pedig voltak. azt 
helyesen állapítja meg az ab, hogy ez a népbírósági és háborús bűntettekről 
szóló sajátos (s büszkeségre okot nem adó) magyar alkotás olyan mértékben 
alkalmazható jelen időben, amilyen mértékben a nemzetközi jog általánosan 
elfogadott elveit, történetesen a nürnbergi nemzetközi bíróság 1944. augusz-
tus 8-án elfogadott statutumát összhangba tudja hozni a jogalkalmazó a ma -
gyar népbírósági jogban emberek törvénytelen kivégzésével és megkínzásá-
val elkövethető háborús bűntettel. a legnagyobb nehézség és visszásság 
azonban az, hogy elvileg valóban lehetnek háborús vagy emberiesség elleni 
bűncselekmények a 11. § 5. pontjában foglaltak szerint minősülő magatartá-
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sok, míg mások korántsem szükségképpen ütköznek a nemzetközi büntető 
törvényekbe is. az adott történeti tényállás megfelelő elemzésével kell eldön-
teni, hogy ez a cselekmény, magatartás megfelel-e a nürnbergi statutum 
háborús bűntett vagy emberiesség elleni bűntett fogalmának. nem lehet álta-
lában kijelenteni, hogy a hivatkozott törvényhely mindenképpen és szükség-
képpen háborús bűntettet vagy emberiesség elleni bűntettet takar. Márpedig 
az elévülhetetlenség szerintünk alkotmánysértő azon cselekmények tekinte-
tében, amelyek nem jelentenek nemzetközi criment, s amelyek évtizedek óta 
üldözhetőek voltak a korabeli állami filozófia szerint, szemben a kommunista 
bűncselekményekkel, amelyeket tudatosan pártoltak, legalábbis nem üldöz-
tek. ez részletes, tüzetes elemzést igényel, a bizonyítékok minden részletre 
kiterjedő feltárását és értékelését és az egész cselekmény viszonyítását a nem-
zetközi törvény által szankcionálni szándékozott cselekményekhez. Ma már 
alkotmánybíróságilag elismert tény, hogy az 1945-ben kezdődött, kudarcos, 
súlyos jogsértésekkel kísért politikai igazságszolgáltatási kísérlet nemcsak  
a pártos ítélkezés gyakorlatában, hanem a létrehozott népbírósági jogban is a 
büntetőjog alkotmányos elveinek sérelmét okozta, s számos emberi tragédiát. 

a népbíráskodás gyakorlatának teljes értékelése még nem történt meg sem 
a jogtudomány, sem a történettudomány világában. a tárgykör megítélésénél 
érdemlegesen Zinner tibor cikkei, korábban lukács tibor monográfiája, Ma -
jor Ákos visszaemlékezése használhatóak. figyelemre méltóak bibó istván 
fejtegetései.149 jól használható Varga lászló tanulmánya, amelyben150 a szerző 
a bírósági felülvizsgálati gyakorlatot is bírálja, leírja, hogy a népbíráskodás 
nyitányaként lezajlott oktogoni ítélet-végrehajtás (rotyis Péter, szívós sándor 

„keretlegények” kivégzése) 1945. február 4-én valójában gyilkosság volt, tör-
vényes felhatalmazás nélküli „néptörvényszék” döntése alapján. Cseppben  
a tenger… figyelemreméltó egyebek mellett Karsai lászló tanulmánya is.151

tamás gáspár Miklós: Lelőtték Ságvárit? Bravó!152 című, a 2006. évi fel-
mentő ítéletet rosszalló cikkében megállapítja: 

149 bibó istván: a demokrácia válsága. in: Válogatott tanulmányok.1986. ii. kötet, különö-
sen: 36–37. oldal. 

150 Varga lászló: „Forradalmi törvényesség”. jogszolgáltatás 1945 után Magyarországon. 
Beszélő. 1999. november. 

151 Karsai lászló: Bűn és büntetés – népbíróságok… Habilitációs előadás. Pécs, 1998. már-
cius 25.

152 Népszabadság. 2006. március 7.
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„A nulla poena sine lege szabály azt írja elő, hogy senkit ne büntessenek 
olyan törvény alapján, amely a szóban forgó cselekmény elkövetésekor 
(még) nem volt hatályban. Érdekes, hogy a pört kezdeményező Zétényi 
Zsolt (volt országgyűlési képviselő) a nevéhez fűződő híres törvényjavas-
latban (»Zétényi–Takács«) éppen ezt a szabályt akarta volt (sikertelenül) 
elvetni.” 

nos, az 1945-évi népbírósági jog ezt a maga korában is régen bevett alkotmá-
nyos elvet tagadta meg valóban nyíltan, s már ezért is alkotmánysértő volt 
Kristóf és társai felelősségre vonása és kivégzése. Megjegyezzük: a hivatko-
zott törvény nem javaslat, hanem nagy szótöbbséggel elfogadott – az alkot-
mánybíróság által alkotmányellenesen megsemmisített, a jogtudomány jeles 
képviselői szerint nem visszaható hatályú, az állam által politikai okból nem 
üldözött, az elkövetéskor hatályos jog szerint büntetendő bűncselekmények 
(emberölés, halált okozó súlyos testi sértés, hazaárulás) elévülésének büntet-
hetősége elévülését értelmező – törvény volt, nem hozott létre új tilalmakat és 
bűntetteket, mint a népbírósági jog. egyáltalán nem irányult nulla poena et 
nullum crimen sine lege153 szabály megsértésére, valódi visszaható hatályú 
felelősségre vonásra. ezzel szemben a Kristóf-ügyben alkalmazott népbíró-
sági jog egyértelműen visszaható hatályú, a büntetendő cselekmény elköve-
tése idején nem létezett törvényi tényállás alapján rendelte el a legsúlyosabb 
büntetés alkalmazását testi sértésnek és szándékos emberölésnek minősülő 
magatartásokra. Kiterjedt az országgyűlési képviselői, művészi tevékeny-
ségre is, melyekre korábban nemcsak főbenjáró büntetés nem, hanem bünte-
tés sem volt kiszabható, mert nem volt bűncselekmény.

az Eszmélet című folyóirat baráti köre néhány tagjának kezdeményezésére 
aláírásgyűjtés indult, melynek alapján több tucatnyi aláírással a Kristóf lász-
lót felmentő ítélet ellen tiltakozás jelent meg a Népszabadság március 11-i szá-
mának 12. oldalán, majd március 22-én tiltakozó sajtótájékoztatót tartottak, 
sőt könyvet adtak ki egy ártatlanul kivégzett ember felmentése miatt azért, 
mert ez sértette értékrendjüket, az ún. „antifasiszta minimumhoz” ragaszko-
dást, amelynek állítólagos értelme szerint egy körvonalazatlan antifasiszta 
érdekegyüttest nem sérthetnek az állam, s akár a bíróságok döntései a leg-

153 nulla poena et nullum crimen sine lege: nincsen büntetés és nincsen bűncselekmény az 
elkövetéskor hatályos büntető törvény nélkül.
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alapvetőbb emberi jog, az élethez való jog sérelme esetén sem. nem az a kér-
dés tehát ebben a torz és megdöbbentő értelmezésben, hogy egy ember adott 
jogi feltételek között ártatlanul halálbüntetést szenvedett el, hanem az, hogy 
ez a büntetés megfelelt-e az antifasiszta minimumnak, vagy sem. Értelmiségi 
emberek komolyan átgondolták-e, hogy ártatlan ember (emberek) halálra íté-
lése, s a jogorvoslat megtagadása bármilyen (akár antifasiszta, akár antikom-
munista) indokkal, s ezáltal a justizmord támogatása milyen morális bélyeget 
jelent azokra, akik ezért szót emelnek?
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10. fEJEZET,
 
amelyben szólunk a ságvári elfogásával összefüggő büntető eljárásokról 
1946-tól–1959-ig, különös tekintettel Cselényi antalra és Palotás ferencre. 

szólunk arról, hogyan vezettek a szálak az ártatlan Kristóf lászlóhoz.

i.

a ságvári endre halálával kapcsolatos első hatósági vizsgálatot és tényállás-
megállapítást nem sokkal az események után végezték el. juhász istván cs. 
alhdgy. és rakó sándor cs. alhdgy. aznap kiszállt a helyszínre, majd másnap 
botond istván cs. fhdgy. alosztályparancsnok vezette a vizsgálatot. amint 
már említettük, 1944. augusztus 2-án a vizsgálat eredményéhez képest Cselé-
nyi antal rendőrdetektív, Palotás ferenc, Kristóf lászló csendőrnyomozók és 
Pétervári jános rendőr kitüntetésére tettek előterjesztést.

az itt megállapított, a korabeli jelentésekből és kitüntetési előterjesztések-
ből ismertek szerint – az előállításával szemben ellenálló ságvári endrével 
Kristóf és Cselényi dulakodott, miközben „dr. Ságvári Endre a szomszéd asz-
talon lévő aktatáskájához kapott, onnét önműködő pisztolyát előrántotta és 
rögtön tüzelt”. Miután Cselényi antalt könnyebben, Kristóf lászlót súlyosan 
megsebezte, Pétervári jános gépkocsivezetőt haslövéssel életveszélyesen meg-
sebezte, ságvári „a helyiségből kimenekült, de a Palotás Ferenc csendőrnyo-
mozó és a sebesülten utána futó Cselényi Antal detektív lövéseitől eltalálva 
holtan összeesett”. szabados nevű társát sikerült elfogni, aki a hatóság infor-
mátora lett. 154

Pétervári jános rendőr őrmester három nap múlva belehalt sérülésébe. 
tudjuk, hogy egyetlen lövés érte ságvárit, s a golyó a bizonyossággal határos 
valószínűséggel Cselényi antal fegyveréből származott. arról, hogy ságvári 
lelövése pontosan hol és milyen módon történt, nem tett említést az előter-
jesztés.

154 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. tárgyalási jegyzőkönyv, 1959. szeptember 9. 
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ii.

„Mivel a csendőrség és rendőrség nyomozói közül sokan szadisztikus eszközöket 
alkalmaztak a nyomozások során, érthető, hogy az illegalitást túlélő és jelentős 
részben az új erőszakszervezetekben tevékenykedő kommunista párttagok min-
dent elkövettek annak érdekében, hogy börtönbe juttassák kínzóikat. Ennek 
során már kezdettől fogva történtek furcsaságok. A kommunistaellenes nyo-
mozásokat vezető Juhász István csendőrnyomozót halálra ítélték, de Antal 
bátyját, aki ugyanúgy ugyanazokban a nyomozásokban vett részt, a politikai 
rendőrség kiképzőnek megtartotta, és később életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték.”155 – írja a Kristóf-ügyben úttörő munkásságú történész. a juhász 
testvéreket visszaemlékezések, adatok szolgáltatására és egymást terhelő val-
lomásokra ösztökélte a kommunista politikai rendőrség. emiatt egyiküket 
kivégezték, a másik – antal – életben maradt.

azt gondoljuk, és tudjuk, hogy több történt itt, mint sértett emberek bosz-
szúja. ez a kor a büntetőjog kriminalizációjának időszaka volt a kommunista 
erőszakszervezetek első szárnypróbálgatásaitól kezdve, tekintsük csak a kez-
detek kezdetén a „demokrácia” börtönébe vetett nem moszkovita kommu-
nista Demény Pál sorsát. az antifasizmus köntösébe bújtatott politikai leszá-
molásoknak, az osztályharcos ítélkezés demokratikus, többpárti mezben 
nem is nagyon elrejtett gyakorlatának a legrosszabb jóslatú példáival talál-
kozhattunk az 1945-ös kezdetektől. ez akkor is igaz, ha egynéhány tisztessé-
ges, jó szándékú jogász ténykedése és hamar meghiúsult jogállami várako-
zása is ott volt az eseményekben, büntetőügyekben.

eljárás folyt Cselényi antal ellen is távollétében, s mint háborús bűnöst ki -
adni kérték németországi tartózkodási helyéről, de az amerikaiak nem tettek 
eleget a kérelemnek. jellemző a kor nyomozási viszonyaira, a nyomozás felüle-
tességére, hogy a rendőrség és a csendőrség köreiben jól ismert tényt, a ságvári 
endre letartóztatásában való részvételt és fegyverhasználatot nem tették vád tár-
gyává vele szemben, emberek törvénytelen megkínzásának vádjával ítélték el.

a budapesti népbíróság a háborús bűntett miatt vádolt Cselényi (Zim-
mer) antal elleni bűnügyben az 1948. évi április hó 2. napján tartott nyilvá-
nos tárgyalás alapján, az ismeretlen helyen távollévő Cselényi antal vádlottat 
bűnösnek mondta ki az nbr. 11. §-ának 5. pontjában meghatározott háborús 

155 ungváry Krisztián, i. m.
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bűntettben. a népbíróság ezért a vádlottat az nbnov. 7. §-a (2) bekezdésének 
b. pontja és az 1. § (2) bekezdésének 6. és 8. pontjai alapján életfogytig tartó 
kényszermunkára, mint főbüntetésre, továbbá vagyonelkobzásra és politikai 
jogai gyakorlatának 10 évi felfüggesztésére, mint mellékbüntetésre ítélte.156

időzzünk el röviden annál a történetnél, amelyet Cselényi családja őriz 
a mai napig 1944. július 27-ről. nem mondhatjuk, hogy kevésbé hiteles, mint 
a koholt eljárások összefércelt tényállásai. az 1971-ben az amerikai kontinen-
sen elhunyt Cselényi antal fia így emlékezett 2013-ban: 157

„…apám, amikor két hét múlva hazajött, elmesélte az egész dolgot és úgy 
belevésődött az agyamba, hogy sohasem fogom elfelejteni. Ez volt a leg-
súlyosabb ügye, a fegyverét is csak ekkor használta egész szolgálati ideje 
alatt. Apám, aki a nyomozás vezetője volt, heteken keresztül kereste Ság-
várit. Mivel Ságvári sokat utazott vidékre, ezért az ott illetékes csendőr-
séggel dolgozott együtt. Napokon keresztüli kutatás, megfigyelés és köve-
tés után megtudták, hogy a budai Szép Ilonai villamosvasúti kocsiszín 
mellett levő Nagy Béla cukrászdában, a mai Remiz étteremben lesz talál-
kozója egy másik egyénnel. Amikor megállapították, hogy tényleg ott 
van, apám betelefonált további utasításért, és azt a parancsot kapták, 
hogy tartóztassák le. Kocsival voltak, Kristóf László mint csendőrnyomo-
 zó, apám mint rendőrdetektív, Palotás Ferenc csendőrnyomozó és Péter-
vári János rendőr őrmester, a sofőr. 

Amikor kiszálltak a kocsiból, apám Kristóffal bement, Palotás pedig 
a kocsi és a cukrászda ajtaja között állt. Odamentek az asztalhoz, ahol 
Ságvári ült egy másik egyénnel, bemutatták magukat, és felszólították őket, 
hogy igazolják magukat. Ságvári benyúlt az asztalon levő aktatáskájába, 
mintha az igazolványát akarta volna kivenni, de egy pisztolyt húzott elő és 
rögtön elkezdett lövöldözni. Az első golyó Kristófot találta, eltörte a comb-
csontját, a csendőrnyomozó elesett, és használhatatlan volt. Apámnak 
sikerült hátulról átkarolni Ságvárit, megpróbálta lefogni, mert nem voltak 
arra felkészülve, hogy itt lövöldözés lesz, Walther PP 22-es pisztolya a zseb-
ében volt, Kristófnál eredetileg még fegyver sem volt, apám Liliput tartalék 

156 budapesti népbíróság. nb.Viii.681/1948/2. számú ítélete.
157 szathmáry istván, 2013. november 16. http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/

bulvar/a-golyo-ma-is-megvan-amivel-apamat-meglottek-525443
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fegyverét kérte el korábban. Ságvárinak még annyi szabad mozgása volt  
a jobb karjával, hogy a hátrafelé visszalőtt apámra, a vállán találta el, de 
a lövedék úgy ment keresztül rajta, hogy nem ért csontot. Apám elengedte 
Ságvárit, az meg lövöldözve kirohant a helyiségből. Lelőtte az ajtóban 
megjelenő Palotást és a kocsiból kiszálló sofőrt is, aki később belehalt sérü-
lésébe. Akkor meglátott egy, az utcából jövő ka  tonát, akinek egyébként 
semmi köze sem volt az ügyhöz, megfordult és visszaszaladt a cukrászdá-
 ba. Addigra apám annyira magához tért, hogy fegyverével a kezében fel 
tudott állni, s ahogy Ságvári futott befele, egyet rálőtt. Ságvári összeesett, 
de nem ott, hanem a mentőkocsiban halt meg, ahogy vitték a kórházba.. 
[…] A golyó ma is megvan, amivel apámat meglőtte. Átment a vállán, a 
zakója bélésén, de kifelé már nem ütötte át a szövetet. Apám egész életében 
a kulcsa mellett hordta, ma a húgom őrzi. Ez egy támadófegyver volt…”

iii.

„Palotás Ferencet 1948-ban tartóztatták 
le. Az ellene indított eljárás jogilag meg-
alapozott lehetett volna, hiszen Palotásra 
számtalan a kommunista dominanciájú 
nyomozóhatóság előtt valló nem elfogulat-
 lan sértett tanú vallotta, hogy ki  hall  ga  tá -
sok során szadisztikusan viselkedett, vert, 
villanyozott, sőt az 1945 januárjában ki -
végzett Braun Éva nemi szervébe gumibo-
tot is dugott. Első fokon Palotást halálra 
is ítélték, de a fő vádpont nem a sok esetben 
rokkantságot, néha halált okozó verések, ha -
nem »Ságvári elvtárs« meggyilkolása volt. 
Utóbbi titulus elég sajátos, hiszen egy bí -
ró  ság elvileg független és pártok felett áll 

– formalitásokkal azonban a szocialis  ta jog-
 szolgáltatás gyakran nem fog  lal  ko  zott.”158

158 ungváry Krisztián, i. m.

Palotás ferenc nyomozó 
csendőr törzsőrmester
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a Palotás ferenc volt csendőr törzsőrmester ellen folyamatban volt büntető-
eljárásban érintette a magyar bíróság a ságvári endre halálával összefüggő 
történéseket 1949. november l-jén kihirdetett ítéletében.159 az itt tett megálla-
pítások azért is fontosak, mert az 1959-es ítéletben – lényegüket illetően – 
újból megjelentek, lehetséges, hogy a vádirat és az 1959. évi koncepciós ítélet 
szerkesztésekor alapul vették az ott leírtakat.

a budapesti népbíróság eljárásában nem tudták bizonyítani, hogy Palo-
tásnál lett volna pisztoly. ennek ellenére emberölésben bűnösnek találták, 
mivel vádlotttársaival „akarategységben” követte el tettét, és ezért teljesen 
mindegy, hogy a helyszínen ki lőtt, amint ezt tette a budapesti Katonai bíró-
ság is ugyanolyan jogsértően. 

„Palotás jellemrajzához tartozik, hogy a kínzásokban tanúsított túlbuz-
gósága mellett volt, akit megmentett, perében több mentő tanú is megje-
lent. Így bizonyítást nyert az is, hogy az időközben az ÁVH-n meggyilkolt 
Ries István igazságügy-minisztert figyelmeztette a német megszálláskor 
arra, hogy letartóztatása küszöbön áll, és több zsidót is mentett, anyagi 
érdekeltség nélkül.”160 

az 1959-es eljárásban terjedelmes mentő bizonyítékra, tanúra hivatkozott  
a védelem ebben az értelemben Palotás javára, reménytelenül.

a bíróság az 1945. évi Vii. tv. 11. §. (5) bek.-ben meghatározott háborús 
bűntettben mondta ki bűnösnek Palotás ferencet – a ságvári endre elfogásá-
ban való részvétel mellett azért is, mert kommunisták elleni nyomozásokban 
vett részt, amikor is 50–60 foglyot megkínoztak, többek között braun Éva 
kommunista ellenállót. Palotást ezért az első fokú bíróság halálra ítélte.

a hivatkozott 1949. évi ítélet tényállása többek között megállapította161: 
Kristóf lászló csendőrnyomozó törzsőrmester 1944 júliusában feladatul kap-
 ta sugár györgy figyelését, akiről megállapította, hogy a tömpe andor fedő-

159 budapesti büntetőtörvényszék. b.XlV. 17055/1949/4. az eljáró tanács: dr. Kiss endre 
tanácselnök, dr. gábor lászló, dr. tóth ferenc bírák. berki andrás, gál lajos ülnökök.

160 ungváry, uo.
161 lásd a kérdésről: Kahler frigyes: A jogállam válaszol. Kristóf lászló és társai pere. in: 

Kahler frigyes: Jogállam és diktatúra. ii. tanulmányok a koncepciós perek világáról. 
199–232. oldal.
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néven ismert ságvári endrével tart kapcsolatot. Követve ságvári endre útját, 
1944. július 27-én behatoltak budán, a hűvösvölgyi nagy-féle cukrászdába. 

„Ságvári Endre menekülni igyekezett, mire nagy kavarodás támadt. A ka -
varodásban több lövés hangzott el és Ságvári bizonyíthatóan egy, de felte-
hetően több lövéstől találva a cukrászdában menekülés közben lerogyott. 
Testét egy autóba tuszkolták, azonban rövid időn belül kiszenvedett.  
A gépkocsivezető Szabó162 és egy Kristóf nevű nyomozó is megsebesült 
a kavarodás közben, ki nem derített körülmények között; lehetséges, hogy 
amint a nyomozók össze-vissza lövöldöztek, véletlenül találták el ezeket.” 
Megjegyezte még az ítélet: „Valóban lehet, hogy Cselényi adta le a halá-
los lövést…”

a másodfokon eljárt legfelsőbb bíróság az előbbiek szerint megállapított 
tényállásból, a ságvári endre elfogásával kapcsolatos megállapításokat akkor, 
1949-ben – iratellenesség okán – kirekesztette. a tényállás egyéb megállapítá-
sait elfogadta. nem látta bizonyítottnak, hogy Palotás a nyomozók között volt, 
amikor azok ságvári elfogására intézkedtek, így az elsőfokú bíróság által az 
emberek törvénytelen kivégzésével megvalósított háborús bűntettet sem ta -
lálta bizonyítottnak. a halálbüntetést életfogytig tartó börtönre enyhítette. 163

a legfelsőbb bíróság a népnek a büntető igazságszolgáltatásban való rész-
vételéről és a fellebbvitel egyszerűsítéséről szóló 1949. évi Xi. tc. 67. §(2) bek.-re 
alapította határozatát, s élt a ténymegállapítás helyesbítésének lehetőségével.

e törvényhely szerint: 

„Ha az elsőfokon eljárt bíróság
a) olyan körülmény megállapítását mellőzte, amelytől a büntetőtörvény 

helyes alkalmazása függ vagy a tényállást egyébként hiányosan állapí-
totta meg vagy

b) ténymegállapítása homályos, az iratok tartalmával ellentétben áll, 
vagy helytelen ténybeli következtetéssel történt és az a) pont esetében  
a lényeges körülmény, illetőleg a hiánytalan tényállás, a b) pont esetében 

162 Helyesen: Pétervári.
163 b.iV. 6249/1949 – 1949. december 28. a tanács összetétele: dr: jankó Péter tanácselnök, 

dr. téglás istván előadó bíró, dr. lázár Miklós bíró, jónás imre és ligeti béla ülnökök.
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pedig a helyes tényállás az iratok alapján kétségtelenül megállapítható,  
a fellebbezési bíróság a ténymegállapítást kiegészíti, illetőleg helyesbíti és 
az elsőfokon hozott ítéletet a kiegészített, illetőleg helyesbített ténymeg-
állapítás alapján bírálja felül.” 

e rendelkezés hatálybalépése – mert korábban ez a jog nem illette meg a má -
sodfokú bíróságot – Palotás ferenc számára 10 esztendő haladékot jelentett 
a végzetes halálos ítéletig.

Palotás ferencet 1956. november 1-jén szabadították ki a börtönből a fel-
kelők. azonnal az osztrák határ mellett élő rokonaihoz utazott, és feleségül 
vette menyasszonyát, aki az életfogytiglani ítélet ellenére sem hagyta el. bár 
könnyen megtehette volna, nem hagyta el az országot, 1957-ben önként 
jelentkezett a rendőrségen abban a reményben, hogy büntetését mérséklik. 
először le  csukták, de 1957. október 24-én a börtönben és azóta tanúsított 

„példás magaviseletére tekintettel” elengedték, majd Kristóf kézre kerülése 
után ismét letartóztatták. Kristóf és Palotás sorsa immáron elválaszthatat-
lanná vált a ság   vári-ügytől, illetve a kommunista mitológiától.

az ÁVH utódszerveként újjáalakuló politikai rendőrség igyekezett bebizo-
nyítani, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc a „horthy-fasizmus” 
műve volt. ezért az összes bűnügyi nyilvántartásban szereplő nyilast és 
csendőrt ellenőrzés alá vonták. a politikai rendőrség ugyan egyetlen ügyet 
sem talált, amikor ilyen múltú személyek jelentős szerepet játszottak volna  
a forradalomban, de jó alkalom volt ez arra, hogy több eljárást indítsanak 
1944–1945-ös vagy 1919-es cselekményekért az osztályellenség ellen. 

így került elő Kristóf lászló, aki Palotással ellentétben nem vett részt 
kihallgatásokban. Kristóf feladata ugyanis a helyszíni figyelés, a beépülés volt, 
a letartóztatottakkal a dekonspirálódás veszélye miatt nem kerülhetett kap-
csolatba. a perben azonban volt néhány sértett tanú, aki állítása szerint talál-
kozott Kristóffal, s bántalmazásra is emlékezni vélt…

iV.

Kristóf lászló 1944. júliusi sebesülése miatt ausztriai fogságba eséséig gipszben 
feküdt, a nyilas kormány alatt nem teljesített szolgálatot. elterjedt vélekedés, 
hogy a nála lévő, más névre szóló igazolványok segítségével sikerült 1945 után 
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illegalitásba mennie. az igazság az, hogy mindig saját nevén szerepelt, így jelent-
kezett be békéscsabán. itt telepedett le, vállalva saját adatait. feleségével együtt 
kishaszonbérletben földet művelt, valamint alkalmi munkákat végzett a MÁV 
és a szervestrágya gyűjtő Vállalat alkalmazásában, és a té  eszbe is belépett. 

Kristóf vesztét az önkényuralom gyanakvással teli társadalmi légköre,  
s különösen az újjáalakuló besúgóhálózat okozta. az ÁVH utódszerve szá-
mos ügynököt alkalmazott csak azért, hogy alkalmi beszélgetések során 

„ellenséges elemeket” derítsen fel.
a belügyminisztérium politikai nyomozó főosztálya mezőgazdasági osz-

tálya ii/7.-a alosztályának budapesten 1958. január 14-én kelt, boros rezső 
rny. szds. által aláírt „szigorúan titkos!” jelentése164 szerint lovas istván fedő-
nevű ügynök azt jelentette: 

„A kerteskői Állami Ménes ebédlőjében együtt étkeztem Nagy Ferenccel, 
a mezőhegyesi Állami Méntelep vezetőjével. Az étterem falán körben  
a munkásmozgalom vértanúinak képei vannak elhelyezve, köztük Ság-
vári Endre képe is. Étkezés után Nagy Ferenc rámutatott erre a képre és 
kérdezte, hogy ismertem-e én ezt a »csirkefogót«? Mondtam, hogy nem. 
Erre elmondta, hogy Ságvárit az ő sógora lőtte agyon Budán egy cukrász-
dában, aki abban az időben nyomozó csendőr volt. Elmondotta még, hogy 
sokat kellett neki bujkálnia, mert körözték és mindaddig nagyon nehe-
zen tudott boldogulni, míg hamis papírokkal személyi igazolványhoz 
nem jutott. Valószínűnek tartom, hogy Nagy Ferenc felesége húgának 
férjéről van szó, aki Mezőhegyesen él és ott is dolgozik valahol.”

a jelentéskészítő értékelése szerint: 

„Az ügynöknek állandó feladata vidéki utjai alkalmával ellenséges sze-
mélyek felderítése. A jelentés operatív szempontból értékes. Az ügynök 
azonban elkövette azt a hibát, hogy a spontán adódó alkalmat nem hasz-
nálta fel bővebb adatok megszerzésére, erre a lehetősége meg lett volna. 
Csupán tudomásul vette Nagy elmondását, arra hivatkozott, hogy nem 
akart feltűnően érdeklődni.”

164 Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. 10-52.009 számú Vizsgálati dosszié. 
Palotás ferenc és társa. Ábtl 3.1.9. V-144169. saját leirat eredeti helyesírással.
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az ügynöknek a következő utasítást adta: 

„Utazzon le Mezőhegyesre, erre legális lehetősége megvan, mert hivatalos 
ügye is van Mezőhegyesen.

Állapítsa meg: a következőket: 
1./ Nagy Ferencnek Mezőhegyesen élnek-e sógorai és kik azok.
2./ Ha több sógora van, melyik volt a gyilkos.
Feladatát a következők szerint oldja meg:
Az első kérdésben kapott feladatát úgy oldja meg, hogy régi ismerősei 

körül beszéljen azokkal, akik korábban mutatták önnek, hogy ki a Nagy 
Ferenc sógora. Ezen beszélgetés során úgy térjen rá a kérdésre, hogy di -
csérje Nagy Ferencet, hogy milyen rátermett vezető. Szinte irigykedve 
vesse fel, hogy jó dolga is lehet, jó állása is van és az egész rokonsága itt él 
körülötte. Úgy vesse fel ezt a kérdést, hogy mennyivel jobb egy ilyen 
embernek, mint pld. Saját magának, akinek az anyja rokonai itt élnek 
Mezőhegyesen, neki pedig fent kell élni Pesten. A beszélgetésnél legyen 
rugalmas, túlságos érdeklődésbe ne menjen.

A második kérdésben kapott feladatánál Nagy Ferenccel beszéljen. 
Beszéljen neki családi életről, nehézségekről. Így többek között mondja el 
azt is, hogy bizony nem könnyű az élet magának sem /: mármint az ügy-
nöknek:/ mennyi sok megvetésnek, hányatottságnak volt kitéve, csak azért, 
mert az apja csendőr volt. Sokszor már-már azt hitte kenyér nélkül ma -
rad, de még idáig a haverokon keresztül sikerült, valahogy mindig sikerült.

Ha a beszélgetésnél Nagy együttérzését fejezi ki, akkor vesse fel, hogy 
el tudja képzelni milyen nehézségei lehettek a sógorának is, míg végre 
révbe jutott. Ha önként ezen kérdések felvetése után nem beszél a sógorá-
ról, akkor ne erőltesse.”

a helyzet tragikomikumát jól érzékeljük, tudva, hogy Kristóf lászló saját 
nevén, csendőr múltját nem titkolva, bár ezzel nem is kérkedve, több mint tíz 
esztendeje jól ismert lakosa békéscsabának, illetve a munkahelyéül szolgáló 
Köröstarcsának saját adatait tartalmazó személyi okmányokkal. Hiszen ak -
kor is saját adataival ellátott okmányai voltak, amikor tatabányán a bányá-
ban fizikai munkásként megfigyelést végzett a bányászok között. 

nagy ferencet leváltották a Mezőhegyesi Ménesgazdaság igazgatói állásá-
ból és testvére szerint húsz hónapi „kényszermunkára” kötelezték, ahonnan 
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havonta rövid időre hazalátogathatott. ismeretes, hogy az 1956. évi 31. tvr. 
vezette be a közbiztonsági őrizet (internálás) intézményét, mely 1960 áprili-
sáig létezett. 16–18 000 fő a becsült áldozatok száma. Minden bizonnyal 
ebben volt része nagy ferencnek is.

Van azonban egy másik történet még az 1945-ös időszakra visszanyúlóan, 
amikor Kristóf rokonánál, Köröstarcsán tartózkodott időlegesen. idézünk  
a budapesti Katonai bíróság 1959. szeptember 9-i folytatólagos tárgyalási 
jegyzőkönyvéből. 

így vall gyurcsik elemér r. őrm. tanú, korábban a karhatalom tagja, még 
korábban Kristóf lászló rokonánál cselédgyerek:

„Vádlottak közül Kristóf Lászlót ismerem. 1945-ben nagybátyjánál cse-
lédkedtem, nagybátyja kulák volt, és annak a fia is csendőr volt a felsza-
badulás előtt. 1945. után odamenekült Kristóf László. Én ekkor gyerek 
voltam. Hallottam, amint beszélgettek és elmondta Kristóf, hogy miért 
kell neki bujkálnia. Azt hallottam, amint mondta: »nem mehetek haza, 
mert ezt a kommunistát lelőttük, és ebből kifolyólag engem üldözni fog-
nak«. Megnevezte Ságvári Endrét. Én, mint cselédgyerek akkor nem tud-
tam ezt felfogni. Abban az időben sűrűn találkoztam Kristóf Lászlóval.

1958. január 22-én délelőtt szabadnapos voltam. A lakásomon tartóz-
kodtam. 10 óra tájban kihallgatás végett bevonultattak és Kristóf Lász-
lóra vonatkozóan hallgattak ki. Egy felismerési jegyzőkönyvet készítettek, 
majd hazaküldtek ebédelni azzal, hogy míg én ebédelek, elfogják, azt 
követően pedig szembesítenek vele. 

Kristóf László őrizetbe vétele nem sikerült. Elfogásának vezetésével ezt 
követően engem bíztak meg, figyelemmel arra, hogy a környéken alapos 
helyismerettel és ezen túlmenően személyismerettel rendelkeztem. Kristóf 
Lászlót karhatalmi munkával sikerült az esti órákban elfogni. 

Ülnök kérdésére I.r. Kristóf László vádlott: nagybátyámnak két fia és 
leánya van. Nem ütik meg a kulákmércét. Nem tudom, hogy hány holdja 
van. Én Kovács Bálintnak, nagybátyjának, nem beszéltem Ságvári End-
réről. Nógrádverőcén a háború alatt tönkrement a házunk, ezért men-
tem el Köröstarcsára. Sokat jártam a tanúval együtt, kocsin. Lehet, hogy 
vele beszéltem Ságvári Endréről. Csak a nyomozás során tudtam meg azt, 
hogy holttá vagyok nyilvánítva. 
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Ülnök kérdésére I.r. Kristóf László vádlott: nem érzem melegnek a ta -
lajt, Ságváriba én nem lőttem bele. Éreztem, hogy így lesz a dolog. Volt 
személyi igazolványom. 1947-ben már 8 holdon termeltem rizst. 

Védője kérdésére Kristóf László vádlott: csak a nyomozás során tud-
tam meg azt, hogy holttá vagyok nyilvánítva. A tanú vallomásában az 
szerepel, hogy 1955-ben feljelentett.

Tanú: nem 1955-ben, hanem 1953-ban jelentettem fel Kristóf Lászlót 
a belső karhatalomnál. Feljelentésem visszajött onnan azzal, hogy a fel-
jelentett személy, tehát Kristóf László, meghalt, holttá van nyilvánítva, és 
halott ellen nincs eljárás.”165

gyurcsik elemér egy felismerési jegyzőkönyv szerint már 1958. január 22-én 
felismerte Kristóf lászlót fényképről, majd erről és Kristóf családi kapcsola-
tairól vallomást tett a békéscsabai politikai rendőrségen január 24-én.166

ilyen előzmények után kezdődött a kíméletlen megtorló eljárás Kristóf 
lászló ellen.

165 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. tárgyalási jegyzőkönyv, 1959. szeptember 9. 

166 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. Vizsgálati 
iratok. budapesti Katonai bíróság. b.i.065/1959. 
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11. fEJEZET,
 

amelyben megtudjuk, hogyan keletkezett az 1958–1959. évi Kristóf-ügy.  
szólunk Kristóf elfogásáról, a nyomozásról és a vádemelésről.

büntetőjog és bosszúállás.

i.

az előző fejezetekben már szóltunk arról, hogy az MsZMP ideiglenes Köz-
ponti bizottsága 1956. decemberi határozatában a régi rend hívei, az ún. 

„belső reakció”, s így a csendőrök jelentették az egyik fő ellenforradalmi okot. 
a megtorlás jogi keretek között működő szervezetei közül a rendőrség, az 

ügyészségek és a bíróságok személyi állományát kellett felkészíteni az elkö-
vetkező „feladatokra”. ennek érdekében mindhárom szervezetnél „tisztogatást” 
hajtottak végre annak érdekében, hogy a megtorlás gépezetét ne akadályozza 
egy-egy – a forradalommal szimpatizáló – rendőrtiszt, ügyész vagy bíró.

az ügyészi és bírósági szervezetben végigsöprő „tisztogatási hullám”-ról 
tanúskodó egykorú személyzeti iratokból kitűnik, hogy 1956. december 
11-én dr. Domokos józsef, a legfelsőbb bíróság elnöke és dr. szénási géza 
legfőbb ügyész vezetésével eltávolították mindazokat, akik nem voltak haj-
landók részt venni a statáriális ítélkezésben, valamint az ún. gyorsított eljárá-
sokban. tény, hogy november 4-e után 26 bíró távozott a legfelsőbb bíróság 
kötelékéből, és további 130-at bocsátott el az iM a bírói karból. a tisztogatás 
a szénási géza-vezette ügyészi testületben 84 ügyészt érintett.167

az ÁVH megszüntetése után a politikai ügyek nyomozása a rendőrség 
politikai nyomozó osztályainak hatáskörébe került. ezért a rendőrségről 
szóló 1955. évi 22. törvényerejű rendeletet módosítani kellett, amit a net az 
1956. december 30-án az 1956. évi 35 tvr.-rel meg is tett. e szerint „a Belügy-
minisztérium államvédelmi szerveinek megszüntetése folytán az állam belső és 
külső biztonsága elleni bűncselekmények nyomozása a rendőrség hatáskörébe 
tartozik”. a politikai nyomozó osztályokhoz (újjászervezett „ÁVH”) a szó 

167 Zinner tibor: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban. 1918–
1962. budapest, 2005. 531–546. oldal.
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szoros értelmében „átigazolták a régi gárda tagjait, akik azután – 1962-ig –  
a piszkos munkát el is végezték.” a bM szervezetének módosításáról hozott 
1957. március 12-i MsZMP Pb határozatot feldolgozó értekezleten és más 
értekezleteken a politikai vezetés elvárása szerint megszabták a rendőrség 
politikai nyomozó osztályaira a megtorlás stratégiájában ráeső feladatokat.  
a bM ii. főosztálya – a politika által kijelölt céloknak megfelelően – rend-
szerbe is foglalta ezt a stratégiát.

Mi tehát a „megtisztogatott” testületek feladata? 
a belügyminisztérium ii. politikai nyomozó főosztálya mint az ÁVH örö-

köse, a belső reakció elleni harc, a volt csendőrök tevékenysége feltárásának 
és felelősségre vonásának feladatait is meghatározó, könyvünkben fontossága 
miatt többször említett Tervezet. Az ellenforradalom elleni harc további felada-
 tai című iratban szabta meg az ellenforradalom elleni harc négy csapásirá-
nyát. a forradalmi szervezetek vezetői és tagjai, a volt uralkodó osztály tagjai 
mellett harmadik nagy célcsoportként határozta meg a következő társadalmi, 
politikai személyegyüttest: „A fasiszta és burzsoá pártok, a Horthy-rezsim ve -
zetői, politikai és katonai személyei, valamint olyan volt fegyveres szervek veze-
tői és tagjai, mint a csendőrség, VKF/2 horthysta tisztek”. Csak ezután követ-
keztek a forradalom oldalán fegyverrel harcoló személyek, akik nem tartoztak 
az előző csoportokba.168 

a Tervezet azt a politikai akaratot tükrözi, amelyet az MsZMP ideiglenes 
intéző bizottsága 1957. február 26-i ülése szentesített. az 1957. május 15-én 
kelt tervezetet az MsZMP Pb a párt kötelező akaratává tette. a párt Politikai 
bizottságának 1957. július 2-i, A belső reakció elleni harc néhány kérdéséről 
szóló határozata alapjaiban rögzítette előbb a belügyi, majd az erre épülő igaz-
  ságügyi gyakorlatot. a legfőbb politikai vezető testület „szigorú és egységes” 
fellépést sürgetett, s kihangsúlyozta, hogy „mind a vádirat, mind az ítélet tük-
rözze a proletárdiktatúra elnyomó funkcióit”. a megbüntetendők taxatív fel-
sorolását követően az MsZMP Pb határozat állást foglalt, hogy az ügyészség 

„és az Igazságügyi Minisztérium gondoskodjék arról, hogy a bűnös ellenforra-
dalmárok méltó büntetésben részesüljenek”.

168 MOl XiX.a-q-4g-920/1957. idézi: Kahler–M. Kiss: Kinek a forradalma? 213. oldal. 
a csendőrök elleni eljárásokat összegezi Kovács Zoltán andrás: Csendőrsors Magyar -
országon 1945 után. in: Katonai Perek a kommunista diktatúra időszakában. 1945–1958. 
történeti Hivatal. budapest, 2001.
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a legfelsőbb bíróság büntető Kollégiuma és a legfelsőbb bíróság elnök-
ségi tanácsa már februárban megkezdte az „ellenforradalmi bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatban” kötelező ítélkezési gyakorlat kidolgozását, lényegében 
a Marosán györgy által 1957. február 4-én a legfőbb ügyészségen a kímélet-
len megtorlás jegyében előadottak szerint.

a bosszúszomjas társaság így utasította el a törvény előtti egyenlőség gon-
dolatát is és tért vissza a harcos osztálybíráskodás ortodox bolsevik felfogásá-
hoz. szalay józsef felhívta a figyelmet az 1955. novemberi párthatározat 
betartására, amely szerint: „A törvényesség élének, tehát köztörvényes bűn -
cselekmények esetén is, az osztályellenség támadó tevékenysége ellen kell irá-
nyulni”.

Meghatározó, nemcsak propaganda irat egyebek között Markója imre 
– akkor az MsZMP Kb adminisztratív és Közigazgatási Osztály munkatár-
 sa – Osztályharcos bíráskodást című írása, valamint biszku béla: A proletár-
diktatúra időszerű kérdései címmel megjelent brosúrája. 

az emberek sorsa nem jog kérdése volt, hanem a központi és helyi politi-
kai vezetők megítélésén nyugodott. a megtorlás gyakorlati levezénylése az 
MsZMP Központi bizottsága és Politikai bizottsága rendelkezései alapján 
egy operatív bizottságra hárult: ennek munkájában részt vett biszku béla bel-
ügyminiszter, nezvál ferenc igazságügy-miniszter, szénási géza legfőbb 
ügyész és Domokos józsef, a legfelsőbb bíróság elnöke. ennek a folyamatnak 
szerves részei voltak a vérbírák is, akik a halálos ítéleteket meghozták.

a 103/1958. iM-bM-legf.ü. közös utasítás (amely titkos volt) megyénként 
bizottságot állított fel a megyei párttitkár (első titkár) vezetésével. a bizottság 
tagja a megyei rendőrkapitányság vezetője, a megyei ügyészség vezetője és  
a megyei bíróság elnöke. ez a bizottság minősített és döntött, hogy ki az  
a forradalmi tevékenységéért gyanúba keveredett „megtévedt munkás és dol-
gozó paraszt származású személy”, akinek „kisebb jelentőségű ellenforra-
dalmi jellegű cselekménye” miatt nem kell bíróság elé állnia. Döntöttek arról 
is, akik „e pont alá nem vonható osztályidegen, osztályellenség, huligán, és  
a szokásos bűnöző” körbe tartoznak, s így számukra megnyílik a fájdalmas 
út a börtönhöz és a bitófához.

ez a mechanizmus természetesen központilag is működött, mutatis mu -
tandis.

a megyei párttitkár által vezetett bizottság „felülvizsgálta” az elkészült 
vádiratokat, azokat is, amelyek éppen bírósági tárgyalási szakban voltak.  
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e testületek ellentmondást nem tűrően, tetszésük szerint utasíthatták a bíró-
ságot az ügy megszüntetésére vagy büntetés kiszabására.

„Önmagában ez a 103/1958 sz. együttes utasításban biztosított, az iga-
zságszolgáltatás rendjét és az eljárásjogi rendelkezéseket semmibe vevő 
»jogi megoldás« igazolja: nem csak a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági 
Tanácsa volt Marosán elé citálható és utasítható a párt által elhatározott 
ítélet meghozatalára, hanem valamennyi magyarországi bíróság közvet-
lenül alá volt rendelve a megyei párttitkár által tolmácsolt politikai aka-
ratnak. A ránk maradt számos dokumentum közül – amelyekben a poli-
tikai nyomozó osztályok a pártszerveknél kifogást emelnek egyes bírói 
ítéletek ellen a legismertebb, de korántsem egyetlen, az a levél, amelyet 
Pap János, Veszprém megye párttitkára intézett a Legfelsőbb Bíróság 
elnökéhez Brusznyai Árpád, a Veszprém Megyei Forradalmi tanács volt 
elnöke ügyében, akit a győri Katonai Bíróság életfogytig tartó börtön-
büntetésre ítélt, de Pap János Brusznyai fejére halált követelt. Az MSZMP 
KB Adminisztratív Osztálya útján tett intézkedés Brusznyai Árpád ítéle-
tének halálbüntetésre való változtatását eredményezte, amelyet végre -
hajtottak.”169

Kahler frigyes érvényesen írta le több mint másfél évtizede:

„A népbírósági tanácsok (és a rendes bíróságok) ítélkezési gyakorlatának 
eddig feltárt adatait összegezve három fontos megállapítást tehetünk:

- A hatóságok kevéssé kíváncsiak a valós történeti tényállásra, annál 
inkább a politikai elvárásoknak igyekeznek megfelelni a konkrét tény-
állások megszerkesztésénél. Ennek megfelelően a bizonyítási eljárások 
nem a vád és védelem bizonyítékainak felvételét és szabad bírói mérle-
gelését jelentik, hanem azok vádcentrikus válogatását. Az ítéletekben  
a tényállás hiányosságait gyakran az ideológiai közhelyekkel „pótol-
ják”;

- A bűnösség megállapítása körében érvényesülnek mindazok a politi-
kai direktívák, amelyeket a legfelsőbb pártvezetés adott ki, és amelyek 
különböző közvetítő láncszemeken keresztül (leggyakrabban utasítá-

169 Kahler–M. Kiss: Kinek a forradalma? Püski. budapest, 1997. 219. oldal.
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sok formájában, de nem egyszer „kézi vezérlés” útján) jutottak el az 
ítéletek indokolásába;

- A büntetéskiszabás megtorló jellegű és félelmet kiváltó. Ezt szolgálta 
a halálbüntetések magas aránya, valamint a börtönbüntetés csaknem 
kizárólagos alkalmazása.”170

s itt kell visszatérnünk arra a kérdésre: kik vannak a statisztikai számsorok 
mögött? a proletárdiktatúra valóban a „nép ellenségeivel” szemben alkal-
mazta a kemény ítéleteket, akik osztályidegen mivoltukból eredően „vissza 
akarták szerezni elvesztett hatalmukat”?

az 1956 előtt gyakorolt osztálybíráskodás „eredményeként” a börtönbe 
zártak 79,2%-a volt munkás, mezőgazdasági munkás, tszcs-tag, kisparaszt, 
míg 2,5%-a kulák, tőkés és „deklasszált elem” 6,4%, értelmiség 4,9%. a forra-
dalom leverése után – nem is titkoltan – folytatódott az osztálybíráskodás. 
a kisparaszti származású Kristóf lászló mint volt csendőr ebben az osztályo-
zásban – s a vérbíróság szerint is – osztályidegen volt.

a forradalom megtorlásában részt vevő bíróságok nem független bírósá-
gok, hanem a forradalom előtti osztálybíráskodást folytató, pártirányítás 
alatt álló testületek voltak. 

a „jogfolytonosság” a sztálinista rákosi-rendszerrel tetten érhető a párt-
dokumentumokban éppúgy, mint a belügyi és igazságügyi kormányzat in -
tézkedéseiben.

felvetődik a kérdés a teljesség igénye nélkül: kik voltak történetünk idején, 
1958–1959-ben a belügyi és „igazságügyi” megtorlás vezetőállású személyi 
felelősei, meghatározó emberei? ez természetesen a megtorlás teljes eszköztá-
rának csupán a gerince volt, hiszen sem a sortüzek áldozatairól, sem a bírói 
ítélet nélkül meghurcoltakról, meggyilkoltakról, állásuktól megfosztottakról, 
tanulásukban megakadályozottakról, kettétört életűekről, a megtorlás töme-
ges áldozatairól, s a mindezért felelős vezetőkről nem szólhatunk, kötve lévén 
könyvünk tárgyához. 

170 Kahler–M. Kiss, i. m. 221. oldal.
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a felelősök:

Kádár János első titkár, a politikai bizottság tag-
 ja, 1958. január 28-ig a minisztertanács elnöke.

a Magyar szocialista Munkáspárt hatalmát 
a megtorlásban is képviselte elsőrendűen dr. 
Münnich ferenc, a politikai bizottság tagja, ko -
rábban a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek 
vezetésével megbízott miniszterelnök-helyet-
tes 1957. március 1-jéig; első miniszterelnök-
helyettes, 1958. január 28-tól 1961. szeptember 
13-ig miniszterelnök. 

Dr. Münnich ferenc jogász, keményvonalas 
kommunista politikus, miniszterelnök, 1956 
után nKVD-ezredes.
(seregélyes, 1886. november 18. – budapest, 
1967. november 29.) 

eperjesen és Kolozsvárott jogot tanult. 
Hadnagyként harcolt a keleti fronton az oszt-
 rák-magyar hadseregben. 1915-ben orosz 
hadifogságba esett; szibériába deportálták. 
Haza  térése után a Kommunisták Magyaror-
szági Pártja egyik alapító tagja és a szlovák 
tanácsköztársaság hadügyi népbiztosa volt. 
1922 és 1936 között a szovjetunióban élt. 
Harcolt a spanyol polgárháborúban, utána 
1942 és 1945 között főszerkesztő volt a Moszk-
 vai Állami rádió Magyar Osztályán. 1945-ben visszatért Magyarországra, ahol 
előbb budapest rendőrfőkapitánya, 1946 és 1949 között, majd diplomataként 
szolgált, 1949 és 1956 között. az 1956-os forradalom során október 27-étől 
november 3-ig nagy imre második kormányának belügyminiszteri tisztségét is 
viselte.

Kádár jánossal a nyilvánosság tudomása nélkül 1956. november 2-án és 3-án 
Moszkvában tárgyalt a szovjetunió Kommunista Pártja (sZKP) elnökségével. 

Münnich november 4-étől a Kádár jános vezette Magyar forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormányban a fegyveres erők és a közbiztonsági ügyek minisztere, 
illetve miniszterelnök-helyettes, november 11-én pedig az MsZMP Kb tagja lett. 

Kádár jános

Münnich ferenc



205

részt vett a karhatalmi zászlóaljak és a munkásőrség megszervezésében. a Ká -
dár-kormány lemondását követően a minisztertanács elnöke volt 1958 és 1961 
között. a szovjetunió 1967-ben lenin-renddel tüntette ki. a rendszerváltás so -
rán szobrát ledöntötték. a nép nem feledte hazaárulását.

biszku béla belügyminiszter, a politikai bizottság tagja, a büntetőpolitika 
meghatározó alakja.

Biszku Béla
(Márok, bereg vármegye, 1921. szeptember 13. –) 
apja biszku györgy, anyja Debreczeni etelka. 1937-ben 
lakatosinasként kezdett dolgozni a Wertheim felvonó- 
és gépgyárban.

1938-ban bekapcsolódott az ifjúmunkás-mozgalom-
 ba, 1943-ban belépett a Vasas szakszervezetbe, 1944-ben 
a Magyar Kommunista Pártba (MKP). 1944–1945-ben 
az angyalföldi fegyveres ellenállás egyik szervezője volt. 
a háború után az MKP Xiii. kerületi szervezőjeként, 
1946-tól az MKP budapesti Pártbizottságán dolgozott. 
1949 májusában az MDP Központi Vezetőség Káder-
osztályának alosztályvezetője, majd a budapesti Pártbi-
zottság Káderosztályának élére került.

1953-ban megkezdte tanulmányait a politikai főiskolán.
1955 tavaszától a Xiii. kerületi pártbizottság első titkára. 1956-ban, a forra-

dalom első napjaiban a Xiii. kerületi pártbizottság tagjaiból, párttagokból és 
munkásokból fegyveres csapatokat szervezett a felkelők ellen. ezért a forradalom 
után megkapta az akkori rendszer egyik legmagasabb kitüntetését, a Munkás-
paraszt Hatalomért emlékérmet. 1956 után Kádár jános egyik bizalmi emberé-
nek számított, az MsZMP budapesti bizottságának első titkára, a Kb tagja 
(1956–1957), a Politikai bizottság tagja (1957–1980) lett.

Mint belügyminiszter (1957. május 9. – 1961. szeptember 13.) közvetlenül irá-
nyította a forradalom utáni megtorlást. a minisztertanács elnökhelyettese (mi -
niszterelnök-helyettes) 1961. szeptember 13-ától 1962. szeptember 27-éig, 1962-
től a Kb titkára. Később szembefordult Kádár jános enyhülő politikájával, ezért 
felmentették tisztségei alól (1978).

1980-tól 1989-ig a szakszervezetek Országos tanácsa (sZOt) számvizsgáló 
bizottságának elnöke. a rendszerváltás után 1989-ben nyugdíjba vonult. azóta 
a nyilvánosságtól teljesen elzárkózva él.

2010. október 21-én, gellért Ádám jogász beadványt intézett a hatóságokhoz, 
amelyben az 1956-os megtorlásokban részvevő személyek, köztük biszku 

biszku béla
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béla nemzetközi jogon alapuló (emberiesség elleni bűncselekmények miatt 
való) felelősségre vonásának a lehetőségét vetette fel. 2010. október 29-én  
a fővárosi főügyészség a beadványt feljelentésként értékelte és elutasította. 
2010. november 16-án a bejelentő panasszal élt a feljelentést elutasító hatá-
rozat ellen a legfőbb ügyészségnél. ezt, valamint a feljelentő további pana-
szait a legfőbb ügyészség mind elutasította, s megtagadta a nyomozás elren-
delését. 

2012. szeptember 10-én több ember ellen elkövetett emberölésre való fel-
bujtás háborús bűntettével gyanúsította meg a fővárosi főügyészség. az 
1956. december 6-án a budapesti nyugati pályaudvarnál 5, valamint a decem-
ber 8-án salgótarjánban 46 ember halálát okozó sortüzek az ügyészség sze-
rint részben az ő döntésein alapultak. a meggyanúsítás után életkorára tekin-
tettel házi őrizetbe helyezték. noha nemzetközi egyezmények (az 1949-es 
genfi konvenció és az 1968-as new york-i egyezmény) alapján már 1990-ben 
eljárást indíthattak volna ellene, az ügyészség nem indokolta meg, hogy azóta 
miért nem járt el hivatalból.

2012. október 5-én pártállam érdekében, szándékos súlyos testi sértéssel 
elkövetett kommunista bűncselekménnyel kapcsolatos bűnpártolás bűncse-
lekménnyel vádolták meg, mert 1957-ben nem kezdeményezett eljárást 3 erő-
szakos karhatalmista ellen. December 4-én lőszerrel való visszaéléssel is 
meggyanúsították, mert házkutatása során tizenegy darab sörétes vadásztöl-
tényt találtak nála. 

2013. október 16-án a budapesti nyomozó ügyészség háborús bűntett és 
más bűncselekmény elkövetése miatt vádat emelt ellene. az ügyészség szerint 
biszku béla az 1956. decemberi sortüzeket végrehajtó karhatalmat irányító 
ideiglenes intéző bizottság szavazati és döntési joggal felruházott tagja volt, 
így felbujtóként szándékos emberölés elkövetésében bűnös. büntetőpere 2014. 
március 18-án kezdődött a fővárosi törvényszéken. 2014. május 13-án első 
fokon öt és fél éves szabadságvesztésre ítélték felbujtóként több ember sérel-
mére elkövetett háborús bűntett, lőszerrel való visszaélés, valamint a kom-
munista rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt. biszku bélát nem jog-
erősen öt év hat hónapra ítélték. ügye hatályon kívül helyezés folytán újra 
elsőfokú tárgyalás szakaszában van.

Marosán györgy, a politikai bizottság tagja, adminisztratív Kb titkár, a meg-
torlásokért felelős pártvezető.
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Marosán György
(Hosszúpályi, 1908. május 15. – budapest, 1992. decem-
ber 20.)

apja görög katolikus kántortanító volt. 1917-től 
a debreceni árvaházban nevelkedett. eredeti foglalko-
zása péksegéd.

Már 15 éves korában csatlakozott a munkásmozga-
lomhoz, 1927-ben a szociáldemokrata Pártba (MsZDP) 
is belépett. 1943-tól az Élelmezési Munkások Országos 
szövetsége elnöke. 1941-ben tagja lett az MsZDP fővá-
rosi vezetőségének. 1942-ben többedmagával megalapí-
totta a józsef attila emlékbizottságot. ugyanezen év 
nyarán letartóztatták, de csak néhány hónapig maradt 
fogva. az MsZDP vidéki szervező titkáraként folytatta 

a politizálást, de a német megszállást (1944. március 19.) követően újra letartóz-
tatták és nagykanizsára internálták. szabadulása után pártkarrierje felgyorsult: 
1945 augusztusáig országos titkár, majd 1947-ig vezető titkár az MsZDP-ben. 
Marosán györgy támogatta a párt egyesülését a Magyar Kommunista Párttal. 
a fúzió végül 1948 júniusában meg is történt, Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 
néven. 

1948. augusztus 18-ától 1949. július 1-jéig az MDP budapesti Pártbizottságá-
nak első titkára volt, ezt követően 1950. augusztus 4-éig könnyűipari miniszter. 
1950. július 7-én az ÁVH őrizetbe vette. november 24-én első fokon, december 
11-én pedig jogerősen is halálra ítélték, de később tárgyalás nélkül életfogytiglani 
börtönre enyhítették az ítéletet. 1956. március 29-én, a szovjetunió Kommunista 
Pártjának a személyi kultuszt megbélyegző XX. kongresszusa után büntetését 
félbeszakították. szabadulása után azonnal felajánlotta szolgálatait a párt vezeté-
sének. a Központi Vezetőség 1956. július 18. és 21. közt tartott ülésén már Politi-
kai bizottsági taggá is választották, július 30-ától pedig a Minisztertanács elnök-
helyettese lett. 1957 februárjában a Központi bizottság (Kb) adminisztratív 
titkárává választotta. 1957. május 9-től 1960. január 15-éig államminiszter volt. 
1965-en kilépett az MsZMP-ből. félreállítása a megtorlás korszakának végét és 
a Kádár-rezsim konszolidációjának kezdetét jelezte: 1989 őszén nem lépett be az 
MsZP-be, ehelyett a kommunista hagyományokat ápoló utódpárthoz csatlako-
zott. 1989. december 17-én ő nyitotta meg az immár grósz Károly, berecz jános, 
ribánszki róbert és Thürmer gyula nevével fémjelzett MsZMP XiV. kongresz-
szusát.

Marosán györgy
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Dr. nezvál ferenc igazságügy-miniszter.

Dr. Nezvál ferenc bőripari munkás, igazságügymi-
niszter
(győr, 1909. február 7. – budapest, 1987. november 26.)
5 elemit végzett. 1920-tól a gróf Khuen-Héderváry-ura-
dalomban kocsis, 1924-től apja mellett cipészinas, 
1925-ben győrben szabadult fel. 1925-től a bőripari 
Munkások szakszervezetének tagja, 1928-ban belépett 
a Kommunista ifjúmunkás szövetségbe (KiMsZ). 1931-
ben bécsben részt vett a KiMsZ ii. kongresszusán, mint 
a Magyar Kommunista ifjúmunkás szövetség szakszer-
vezeti feladatokkal megbízott küldötte, 1931-től a KiMsZ 
Központi Vezetőségének tagja. 1929. november 7-én egy 
kommunista tüntetés során letartóztatták, 2,5 évi bör-
tönre ítélték, mint a per fővádlottját. 1934-ben a bőr-

ipari munkások sztrájkjának szervezése során ismét letartóztatták, de 10 hónapi 
vizsgálati fogság után bizonyítékok hiányában fölmentették. 1929-1939 között 
ún. házi internálás alatt volt. Miután megszökött, a szovjet csapatok bevonulá-
sáig illegalitásban élt. 1945-től az MKP-ben, majd az MDP-ben tisztségviselő, 
1945–1957-ben országgyűlési képviselő. 1951–55-ben elvégezte az elte (eötvös 
loránd tudományegy.) Állam- és jogtudományi Karát, 1955-ben jogi doktori 
oklevelet szerzett. 1954–56-ban a város-és községgazdálkodási miniszter első 
he  lyettese, 1956. október 26-tól október 31-ig város- és községgazdálkodási mi -
nisz  ter, 1956. november – december között a minisztérium részéről a helyreállí-
tási kormánybizottság tagja. 1956. december 29-től 1957. május 9-ig az igazság-
ügyi Minisztérium megbízott vezetője. 1957. május 9-től 1966. december 7-ig, 

nyugdíjazásáig igazságügyminiszter. 1957–65-ben az 
MsZMP Központi bizottságának, 1957–1962-ben Köz-
ponti ellenőrző bizottságának tagja. 1981-től a Magyar 
eszperantó szövetség elnöke.

Dr. Domokos (Deutsch) józsef, a legfelsőbb 
bíróság elnöke 1958. május 25-ig.

Dr. Domokos (Deutsch) József 
(1890–1978) 
ügyvéd, majd bíró, 1945. augusztus 30-tól 1946. április 
28-ig legfőbb államügyész, ezzel egyidejűleg az iga-
zságügyi Minisztérium államtitkára (1946-tól), majd a 

nezvál ferenc

Domokos (Deutsch) józsef
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legfelsőbb ügyészség vezetője (1949–1953). 1954-ben a legfelsőbb bíróság 
elnöke lett (1954–1958). jelentős szerepet vállalt a kádári megtorlás megszerve-
zésében és végrehajtásában, az 1956–1957-es új büntetőjogszabályok és különbí-
róságok létrehozásában. 1958. május 28-án nyugdíjba vonul.

az „igazságügyi” megtorlás, a politikai bűnözés eszközeként működő „jog-
szolgáltatás” egyik legfőbb felelőse 1945-től 1958-ig.

Dr. jahner-bakos Mihály, a legfelsőbb bíróság elnöke 1958. május 25-től.

Dr. Jahner-Bakos Mihály 
(budapest, 1912. december 6. – 1963)
apja kőműves segéd volt, korán meghalt. fia az Állami 
gyermekmenhelyre került, majd nevelőszülők vették 
magukhoz. 1929. februártól péktanonc volt 1934-ig, 
ezután különböző alkalmi munkákból élt; kifutó, ügy-
nök és kocsikísérő volt. 1931-ben lépett be a Magyaror-
szági szociáldemokrata Pártba, az MsZDP kispesti 
szervezetében tevékenykedett. 1937-ben elhelyezkedett 
a Klösz györgy és fiai grafikai Műintézetben, ahol 
1944. júniusig tisztviselő, műszaki gyakornok. 1932-
ben kezdte el jogi tanulmányait, de anyagi nehézségek 
miatt csak 1944 tavaszán fejezte be azokat. az ócsai 
járásbíróságon joggyakornok volt, 1945. májusban ke -

rült a budapesti népbírósághoz fogalmazói munkakörbe, a jankó-tanács jegy-
zője volt; 1947-ben egységes bírói-ügyészi vizsgát tett, belépett a Ma  gyar Kom-
munista Pártba; MDP, MsZMP tag. 1948-tól a budapesti népügyészségen nép-
ügyész volt, 1949. júliusban hivatásos katona lett, ügyészhelyettes, majd 1950 
nyarától a budapesti Hadbíróságon hadbíró, 1951. októbertől a Katonai felsőbí-
róságon dolgozott, mint másodelnök, általában politikai ügyeket tárgyalt. 1955. 
áprilistól a legfelsőbb bíróság Katonai Kollégiuma bírája, tanácselnök, majd 
elnökhelyettes. 1956. december 15-én kinevezték az igazságügyi Minisztérium 
Katonai főosztály élére, 1957. június 29-én az igazságügyi miniszter helyettese 
lett. 1958-ban beosztásából felmentették, 1958. március 25. és 1963. április 30. 
között a legfelsőbb bíróság elnöke volt.

Dr. szénási géza, a Magyar népköztársaság legfőbb ügyésze.

Dr. szénási Géza jogász, nagykövet, legfőbb ügyész
(budapest, 1919. november 23. – budapest, 1979. február 21.)

jogi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen 1941-ben fejezte be, a jogi 
doktorátust 1943-ban szerezte meg. 1945-től tagja az MKP-nak. rendőrtiszt, majd

jahner-bakos Mihály
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1951-től vállalati jogtanácsos. 1956. nov. 16-tól 1975. no -
vember 30-ig a Magyar népköztársaság legfőbb ügyé-
sze. 1959-1962-ben az MsZMP Kb póttagja, 1962-1975 
között tagja. 1975 decemberétől haláláig a Magyar nép-
köztársaság szófiai rendkívüli és meghatalmazott nagy-
követe. 

Mint a törvény szerint központilag irányított ügyé-
szi szervezet utasítási joggal bíró legfőbb vezetője fele-
lős az ügyészség által elkövetett valamennyi törvény-
sértésért, justizmordért.

 Dr. szalay józsef, a Magyar népköztársaság leg-
főbb ügyésze büntetőjogi helyettese, majd a leg-
felsőbb bíróság elnöke.

Dr. szalay József magántisztviselő, állami tisztviselő, 
jogász (1908–1969) 
1945 májusától a budapesti népbíróság, majd a buda-
pesti népügyészség illetve budapesti Államügyészség 
alkalmazottja. 1949. március 16-tól a gyulai, majd a sze-
gedi Államügyészség beosztott munkatársa, majd el  nö-
 ke 1952. október 14-ig, amikor a legfőbb Államügyész-
ségre helyezik. 1955. augusztus 3-tól a legfőbb ügyész 
első helyettese. a nagy imre-per ügyésze. 1960. június 
13. – 1963. március 20-ig az igazságügyi miniszter első 
helyettese, majd 1968. március 29-ig a legfelsőbb bíró-
ság elnöke. utolsó éveiben az őszinte, mély istenes meg-
bánás jeleit mutatta főleg a nagy imre-perben vitt ügyé-
 szi ténykedése miatt.171

171 e könyv szerzője 1968-ban a legfelsőbb bíróságon – ahol másfél évig tanácsjegyző volt – 
hallotta a következő történetet: egy oldott hangulatú belső rendezvényen dr. szalay józsef 

– a legfelsőbb bíróság elnöke – poharazgatás közben ironikusan megjegyezte dr. Oroszi 
ferenc polgári tanácselnök – 1945 előtt kúriai bíró – előtt: „tudom feri bátyám, hogy 
szerintetek, polgári jogászok szerint a büntetőjog csak amolyan kőfaragás, ám a polgári 
jog művészet.” Oroszi állítólag így válaszolt „Pontosítsunk jóska: a büntetőjog sírkőfara-
gás.” a fájó pontján érintett szalay pillanatnyi megdöbbenés után tréfára vette a dolgot.

szénási géza

szalay józsef
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Kaszás ferenc, az MsZMP adminisztratív osztályának vezetője.

Kaszás ferenc 
(Hajdúszoboszló, 1922. december 10. – budapest, 1974. augusztus 8.)
apja MÁV-pályamunkás volt. négy polgári osztályt, majd három éves fémipari 
szakiskolát végzett. 1941-1943-ban a szabó és Mátéffy (később ganz Kapcsoló és 
Készülékek) gyárában dolgozott, mint vasesztergályos, majd távvezeték-szerelő. 
1943-tól katona volt, 1945. január elején megszökött, és önként jelentkezett a né  met 
fasiszták elleni harcra: a demokratikus magyar hadsereg 6. hadosztályának híradó-
zászlóaljával részt vett ausztria felszabadításában. 1945-ben lett a Magyar Kom-
munista Párt tagja. 1946-1949-ben korábbi munkahelyén dolgozott, 1947-től az 
üzemkönyvelési osztály vezetője, majd az üzem MKP–MDP titkára. 1949. január-
ban századosként került a Magyar néphadseregbe. 1949-1951-ben parancs nok -
helyettesi, majd parancsnoki beosztásban dolgozott a Híradószertárban. Öthóna-
pos pártiskolára küldték, melynek elvégzése után 1952 tavaszán az MDP Központi 
Vezetősége honvédségi alosztályának vezetője lett. 1956. novembertől részt vett a 
karhatalom szervezésében irányításában, a Magyar néphadsereg újjá  szervezésében. 
1957–1961-ben, ezredesi rendfokozatban az MsZMP Kb admi  nisztratív Osztály 
munkatársa, majd vezetője. elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai akadémiát. 1961. 
augusztustól vezérőrnagyi rangban, honvédelmi miniszterhe  lyettes, a Honvédel mi 
Minisztérium személyügyi főcsoport főnöke, 1973. februárban nyugdíjazták. 1966. 
decembertől haláláig az MsZMP Központi ellenőrző bizottság tagja volt.

Dr. Markója imre, az MsZMP adminisztratív Osztály igazságügyi alosztály 
vezetője, később igazságügy-miniszter.

Dr. Markója imre
(1931. június 6. – budapest, 2008. március 27.)
apja tanító volt. 1949-ben Kaposvárott érettségizett. az elte 
Állam és jogtudományi Karán végzett 1953-ban, állam- és jog-
 tudományi doktorátust szerzett. egye  temi tanulmányai ide  jén, 
MefesZ évfolyamfelelős, majd a kari DisZ bizottság titkára, 
1953-ban tagja az egyetemi pártbizottságnak tagja. a Magyar 
Dolgozók Pártja, majd az MsZMP tagja volt 1948-tól. a párt 
el  méleti folyóirata, a társadalmi szemle jogi rovatvezető  je 
1953-tól, majd az MsZMP Kb politikai munkatársa, 1956-tól 
az adminisztratív Osztály igazságügyi alosztály vezetője 1963-
ig. igazságügyminiszter-helyettesnek 1963. május 6-án, az igaz -
ságügy-miniszter első helyettesévé 1967. február 8-án, az igaz-Markója imre
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 ságügyi Minisztérium államtitkárává 1973. augusztus 3-án nevezték ki. felmentése 
után egy nappal, 1978. április 22-én lett igazságügy-miniszter. funkciójából 1988. 
június 29-én felmentették. a németh-kormány jogi tanácsadója 1988 és 1990 között 
volt. a Ma  gyar jogász szövetség választmányi és elnökségi tagja, a Hazafias nép-
front Országos tanácsának tagja 1989-ig.

galambos (Hahner) józsef, belügyminiszter-helyettes, a bM ii. politikai nyo-
mozó főosztály vezetője.

Galambos (Háner) József politikus
(bécs, 1921. október. 9. – budapest, 1979. július. 31.)
az MsZMP Kb póttagja (1959-66), rendes tagja (1966–70). eredeti szakmája vasesz-
tergályos. 1938-tól az MsZDP, 1943-tól a békepárt néven működő KP tagja. 1944–
1945-ben, a nyilas uralom idején egy önálló fegyveres csoport tagjaként részt vett az 
ellenállásban. 1945–1948-ban a Magyarországi Demokratikus ifjúsági szövetség 
(MaDisZ) nagybudapesti titkárságának tagja, Pest-Pilis-solt-Kiskun vármegyei 
titkára, 1945–1949-ben pesterzsébeti önkormányzati képviselő. 1948–1956-ban az 
MDP KV párt- és tömegszervezetek osztályának munkatársa, bM ii. főosztály 
főosztályvezető-helyettes (1957. január 1. – 1957. május 3.) bM Politikai nyomozó fő -
osztály főosztályvezető-helyettes (1957. május 3. – 1958. feb  ruár 13.), főosztályvezető 
(1958. február 13. – 1961.) 1962-től rendőr vezérőrnagyi rangban a belügyminiszter 
első helyettese, nyugdíjazásáig miniszterhelyettes. 1973-ban nyugdíjazták.

rajnai (reich) sándor a belügyminisztérium ii. főosztály főosztályvezető-
helyettese.

Rajnai (Reich) sándor 
(budapest, 1922. augusztus 25. – Detroit, egyesült Álla-
mok, 1994. január 1.; más forrás szerint Chicago, 1994. 
augusztus 27.)
apja alkalmazott, másodszakács volt a nemzetközi Háló-
kocsi társaságnál. 1940-ben a budapesti ii. rákóczi fe  renc 
felsőkereskedelmi iskolában érettségizett. a zsidótörvények 
miatt egyetemre nem jelentkezhetett, ezért 1940–1941-ben 
kitanulta a kötszövő szakmát, de nem szerezte meg a segédle-
velet. 1941–1942-ben a Zuglói Kötszövőgyárban munkás, 
majd raktári segédmunkás, árukihordó egy műszaki nagyke-
reskedésben. 1943. októberétől a berecken állomásozó 13. 
mun  kaszolgá latos zászlóaljban teljesített katonai munkaszol-

gálatot. 1944 októberében megszökött, és a szovjet had  sereg bevonulásáig budapes-
ten rejtőzködött. 1945 februárjától budapesten a Du  kesz és Pelczer, 1945. júliustól 

rajnai (reich) sándor
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1946. májusig a fischer-féle kötszövő üzemben dolgozott. 1945 júniusától a Ma  gyar 
Kommunista Párt tagja, 1946. áprilistól a belügyminisztérium Vidéki fő  kapitány-
sága, politikai nyomozó osztályán nyomozó alhadnagy, 1947-től a bM Államvé-
delmi Osztályán szolgált, vidéki alosztály területi előadó, osztályvezető-helyettes, 
1949-től a mezőgazdasági alosztály vezetője. 1950-től 1951-ig a moszkvai Dzser-
zsinszkij Állambiztonsági főiskolán tanult, 1953-ban, alezredesi rangban kinevezték 
a belső reakció elleni harc osztálya ii. alosztályának vezetőjévé, 1955. júniusban a bM 
ii. Hírszerző Osztály vezetője első helyettese lett. 1956. október 23-tól az Államvé-
delmi Hatóság október 28-i feloszlatásáig a bM főügyeletén teljesített szolgálatot. 1956. 
október 28-án más államvédelmis tisztekkel és tiszthelyettesekkel a szovjet csapatok 
tököli gyűjtőbázisára ment. 1957. januártól a bM titkárságon dolgozott, 1957. április-
tól a bM Politikai nyomozó főosztály helyettes vezetője. az 1956-i forradalom leve-
rése után a Kádár-kormány megbízásából irányította a forradalom vezető személyisé-
geinek letartóztatását. 1956–1958-ban a bu  dapesti gyorskocsi utcában működő 
politikai nyomozó főosztály helyettes vezetője. romániában ő tartóztatta le és szállít-
tatta vizsgálati börtönbe nagy imre miniszterelnököt és társait, majd felügyelte a 
nagy imre és társai elleni per előkészítését és lebonyolítását. 1962-től a moszkvai 
magyar nagykövetségen tanácsos rendkívüli és meghatalmazott miniszteri rangban, 
1966. júliusban a bM iii. állambiztonsági főcsoport helyettes vezetője, 1967-től a kül-
földi hírszerzést irányító iii/1-es csoport főnöke, 1968-tól rendőr vezérőrnagyi rang-
ban. 1976 decemberében saját kérésére egészségi állapota miatt nyugdíjazták. 1977–
1978-ban a budapesti rendőrtiszti fő  iskola állambiztonsági tanszékén a Hírszerzés 
feladatai c. tárgykör előadója. 1978–1982-ben romániában, 1982. augusztustól 1989. 
júniusig a szovjetunióban rendkívüli és meghatalmazott nagy  követ. 1982. június 
24-től az MsZMP Központi bizott  ságá  nak tagja, 1989. októberben tagságáról lemond. 
1992-ben izraelbe távozott, 1993-ban az usa-ban telepedett le.

szalma józsef, a bM ii/8 (Vizsgálati) Osztály osztályvezetője, 1958–1959.

Dr. szalma József
(Monor, 1925. május 27. –)
anyja: Hajdú róza. 1944 decemberétől az MKP, illetve 
MDP, majd az MsZMP tagja. 1947-től az államvédelem 
munkatársa, 1953 januárjától a bM Vizsgálati főosztályá-
nak helyettes vezetője, 1955-től vezetője. az 1956-os meg-
torlás idején az Országos rendőrfőkapitányság ii. főosz-
tály Vizsgálati osztályának vezetője. nyugalomba vonult a 
bM-től 1975-ben, a fővárosi Vízművektől 1980-ban 

Végzettségek: négy polgári, Monor 1941, budapesti 
autószolgálat Kft., autószerelő tanonc, 1944, Állambiztonsági 
Operatív iskola, szovjetunió (1 éves), 1950, Állam- és jogtu-

szalma józsef
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dományi egyetem, 1965, r. ny. őrvezető 1947–1948, r. ny. őrmester 1948–1949, áv. 
alhadnagy 1949–1950, áv. hadnagy 1950–1951, áv. főhadnagy 1951–1952, áv. szá-
zados 1952–1954, áv./rny. őrnagy 1954–1958, r. alezredes 1958–1975, r. ezredes 
1975 (lefokozva 1975.12.15.). 

1953–1954 belügyminisztérium, miniszterhelyettesi operatív titkár, 1954–
1955 bM Vizsgálati főosztály, főosztályvezető, 1955–1956 bM OrfK Politikai 
nyomozó főosztály Viii. (Vizsgálati) Osztály, osztályvezető, 1957. február–május 
bM Politikai nyomozó főosztály Viii. (Vizsgálati) Osztály, osztályvezető, 1957–
1958 bM ii/8 (Vizsgálati) Osztály, osztályvezető, 1958–1959 Hajdú-bihar Megyei 
rendőrfőkapitányság Politikai nyomozó Osztály, osztályvezető-helyettes, 1959–
1965 Hajdú-bihar Megyei rendőrfőkapitányság iii/iii. Osztály, alosztályvezető, 
egyben osztályvezető-helyettes, 1965–1966 Hajdú-bihar Megyei rendőrfőkapi-
tányság iii/iii. Osztály, osztályvezető-helyettes, 1966–1967 bM iii/ii-1/a alosztály, 
alosztályvezető, 1967. október–december bM iii/ii-1/a alosztály, alosztályve-
zető, egyben osztályvezető-helyettes, 1967–1969 bM iii/ii-3/b alosztály, al    osz -
tály    vezető, egyben osztályvezető-helyettes, 1969–1971 bM iii/ii-2/a alosztály, 
alosztályvezető, 1971–1973 bM iii/ii-2 Osztály, osztályvezető 1973–1975.

Dr. Korom Mihály, a bM ii/8 (Vizsgálati) Osztály osztályvezetője, 1959–1960; 
később igazságügy-miniszter.

Dr. Korom Mihály politikus, 1966 és 1978 között igazság-
ügy-miniszter
(Mindszent, 1927. október 9. – budapest, 1993. október 3.)
1927-ben született. Édesapját nem ismerte, édesanyja me -
zőgazdasági cseléd volt. fiatalkorában mezőgaz dasági nap-
 számosként, libapásztorként kereste ke  nyerét, majd 1945-
től rendőrnyomozó lett. fia, ifj. dr. Korom Mihály, ügyvéd, 
felesége dr. Kővágó ilona né  hai bírónő.

1954-ben az MDP Központi bizottsága függetlenített 
titkáraként dolgozott, a Kb belügyi Osztályán. 1959-ben  
a belügyminisztérium vizsgálati osztályának vezetője lett. 
1960. júniusától 3 éven keresztül a Magyar Határőrség or -
szágos parancsnoka. 1962–89 között az MsZMP Kb tagja, 
1963 és 1966. december 6. között titkára.

1966. december 7. és 1978. április 19. között a Kállai-kormány, majd a fock-  
és lázár-kormányok igazságügy-minisztere. 1978. április 20-tól 1985. március 
28-ig az MsZMP Kb fegyveres testületeket felügyelő adminisztratív titkára.

1980. március 27. és 1985. március 28. között az MsZMP Politikai bizottságá-
nak tagja, valamint 1985–89 között országgyűlési képviselő, az alkotmányjogi 
tanács elnöke volt.

Korom Mihály
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Csupán a vezetők megnevezésére szorítkoztunk, a lista bizonyára igen-igen 
hiányos.

ezek az emberek – ügyek sokaságának bizonyított tényei szerint – részesei, 
felbujtói, bűnsegédei, esetenként közvetett tettesei vagy bűnpártolói voltak 
emberek törvénytelen kivégzésének, megkínzásának, bebörtönzésének. tud-
ták, hogy olyan ítélkezés részesei, amely az alkotmányos polgári bíráskodás 
mércéjével mérve törvénysértő, ám ők a törvényesség, az emberi személy mél-
tósága fölé tudatosan egy más érdeket helyeztek, a „párt”, a „szocializmus”, 
valójában az államot uraló politikai bűnözői csoport, a bűnüldözést és bírás-
kodást bűnözéstörténetté változtatók érdekének jól felismerhető téveszméjét, 
egy népirtó világhatalom hamis mítoszának jegyében.

Dr. nezvál ferenc az 1957. február 15-i bírósági vezetői értekezleten ezt 
mondta: 

„Ha abból indulunk ki, hogy októberben ellenforradalom zajlott le és 
azóta sem szünt meg még teljesen az ellenforradalom veszélye, akkor 
másképpen fogjuk elbírálni azokat a bűncselekményeket, amelyeket 
egyesek elkövettek, mintha abból indulnánk ki, hogy hazánkban nemzeti 
szabadságharc folyt le. Ha felismerjük, hogy az ellenforradalom követ-
keztében hazánk békéje és szabadsága – sőt talán az egész világé – halá-
los veszedelembe került, akkor helyesen alkalmazzuk törvényeinket az 
ellenforradalmi bűncselekmények elbírálásánál.” 

nem elegendő tehát a törvény, az is szükséges, hogy a bíró a kommunista 
világhatalom és magyarországi helytartói 1919-es, proletárdiktatúrás politi-
kai értékelése alapján tekintsen az eseményekre, s váljon a politikai leszámo-
lás, a politikai gyilkosság osztályharcos eszközévé az általa jól ismert bünte-
tőjogi tanok megtagadásával.172

Dr. Domokos józsef, a legfelsőbb bíróság elnöke ugyanitt a következő lelke-
sítő szavakat, gyilkosságra szóló felbujtást intézte a jelenlévő vezető bírákhoz: 

„…ne feledjük, hogy a Magyar Népköztársaság bírái vagyunk, a proletár 
diktatúra bírái, akiknek az a kötelességük, hogy a proletáriátus államát 

172 iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. budapest, 1993. 2/685. oldal.
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erősítsék és annak minden ellenségét, aki a proletárforradalomra kezet 
emel, kíméletlenül megsemmisítsék.”

a Magyar népköztársaság nem volt más, mint a hatalmat a demokratikus 
államrend megsemmisítésével erőszakosan megszerző és megtartó, idegen 
kommunista világhatalom érdekében gyakorló bűnöző csoport állama. Mind-
 azok, akik ennek az államnak megdöntését akarták, tervezték, szervezték, 
akik fegyvert fogtak a hazaáruló karhatalom és a szovjetorosz haderő ellen, 
alkotmányos, törvényes alapon álltak. az ő meghurcolásuk, kivégzésük al -
kotmányellenes és közösségellenes, a társadalomra veszélyes cselekmény volt.

a vérbírákról a későbbiekben szólunk.

ii.

a csendőrségi ügyeket az ÁVH i/2-c alosztályától a belügyminisztérium ii. 
politikai nyomozó főosztályának 5. (belső reakció elleni) osztálya vette át. 
ennek élén a nagy imre-perben részvétele után Hollós ervin alezredes – 
a nagy imre-per egyik előkészítője, később, 1961–1962-ben a bM iii/iii cso-
portfőnökség vezetője – állt. irányításával az ötvenes évek végéig tartottak 
azok a belügyi kutatások, amelyek a „fasiszta” szervezetek felépítését, műkö-
dését rekonstruálták. tették ezt azzal a céllal, hogy aztán tagjaikat – a vizsgá-
lat következő fázisában – kapcsolatba hozzák az 1956-os eseményekkel, hidat 
teremtve a feltételezett ’56-os bűnök és a több mint egy évtizeddel korábbi 
háborús és népellenes bűncselekmények között. Hollós később az ott gyűjtött 
anyagok alapján számos művet publikált a csendőrségről és a Horthy-kor-
szak erőszakszervezeteiről.

Hollós (Holzschlag) Ervin (1923. október 25. – 2008. október 10.) a bM ii/5. 
belső reakció elhárító osztályának helyettes vezetője (1956–1958), majd veze-
tője (1958–1961). 

szűcssegéd, kommunista pártmunkás, aktivista, 1938-tól a Magyaror-
szági szociáldemokrata Párt (MsZDP) ifjúsági csoportjának titkára, majd 
1939-től a párt Országos ifjúsági bizottságának tagja. Valójában már ekkor is 
a betiltott Kommunista Párt tagja volt, és ennek megbízásából végezte illegá-
lis politikai munkáját, ságvári endre és Kádár jános munkatársaként. 1942–
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1944 között börtönbüntetést kapott, az akkori törvények szerint tiltott kom-
munista- és háborúellenes tevékenység miatt. 1945-től három éves pártiskolát 
járt (korábban 6 elemit végzett), a MaDisZ, majd a DisZ (Demokratikus 

ifjúsági szövetség) vezető funkcionáriusa, bu -
dapesti titkára lett, 1949-ig az MKP, majd MDP 
ifjúsági titkárságán dolgozott, 1950–1952 kö  zött 
pártiskolát végzett, 1952–1956 között a DisZ 
központi vezetőségének titkára, gosztonyi já -
nos vezetőtársa.1956-tól állambiztonsági tiszt, 
a forradalmat követő megtorlások egyik irá-
nyítója, a bM ii/5. belső reakció elhárító osz-
tályának helyettes vezetője (1956–1958), majd 
vezetője (1958–1961). 1962-től egyetemi tanár, 
kommunista pártállami propagandaanyagok 
szerzője.

elvégezte az elte bölcsészettudományi Karának történész szakát. a Pe -
tőfi-kör vitáiban a MaDisZ képviselőjeként vett részt, következetesen szélső-
séges sztálinista álláspontot képviselve. eörsi istván költő 1955 januárjában 
őróla és őneki írta Ütni az ördögöt című versét, emiatt márciusban Hollós 
eltávolíttatta őt munkahelyéről, a Szabad Ifjúság című folyóirattól.

az 1956-os forradalom alatt a Köztársaság téri pártházban, majd a Parla-
mentben volt, nagy imrével, sőt eörsivel is beszélt, aztán az MsZMP párt-
központjában tartózkodott. itt érte a november 4-i bevonulás. Későbbi írása-
iban azt állította, hogy az MDP Köztársaság téri székházának védőjeként 
fegyveresen harcolt a néphatalomért, de ezt más forrás nem támasztja alá.

a szovjet beavatkozás utáni restauráció során Kádár jános személyes fel-
kérésére a belügyminisztérium állományába került. 1956–1957-ben a politi-
kai rendőrség gyorskocsi utcai vizsgálati osztályán dolgozott, itt részt vett  
a nagy imre per-előkészítésében is.

1957 júniusától rendőr alezredesként a bM ii/5. osztályának helyettes 
vezetője, majd vezetője lett, ez a szervezet a „belső reakció elhárításával” (azaz 
a Kádár-rendszer ellenzékének felszámolásával) volt megbízva.

a magyar királyi csendőrséggel kapcsolatos ügyek az ÁVH i/2-c alosztá-
lyáról átkerültek a belügyminisztérium ii. főosztályának 5. osztályához, ahol 
1958-tól Hollós alezredes vezette a „háborús és népellenes cselekmények” cí -
mén folyó megtorlást. Hollós már korábban, történelmi tanulmányai során 

Hollós ervin
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részletes belügyi kutatásokat végzett a Horthy-rendszer rendvédelmi szerve-
zeteiről. ezekre alapozta az 1956 utáni csendőrpereket. Kutatásai során szer-
zett adatokra támaszkodva számos művet adott közre a Horthy-korszak erő-
szakszervezeteiről, az írásokban a csendőrséget mint a nyilasokkal azonos 
szándékú, népellenes, fasiszta szervezetet állította be. a csendőrség régi tag-
jai közül néhányan részt vettek az 1956-os forradalomban is. erre is építette 
Hollós a „fasiszta irányítású, szervezett ellenforradalom” ideológiai koncep-
cióját. Valódi, jelentős összefüggést azonban nem sikerült megállapítania  
a csendőrök múltja, a világháború alatti ténykedése és az 1956-os forradalom 
eseményei között. 1958-ban Hollós intézkedett a Petőfi-kör prominens tagja-
inak köröztetéséről és elítéltetéséről is. ellenük is a büntetőjogi szabályok 
Hivatalos Összeállítása (BHÖ) 1/1. § és 1/2. § alapján, a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel, 
vagy annak támogatása címén folytatott vizsgálatot, és emeltetett vádat. tán-
czos gábor és Hegedűs b. andrás írók börtönbe kerültek, nagy balázs kül-
földre menekült.

1961-től Hollós ervint nevezték ki a belügyminisztérium iii/iii-as cso-
portfőnökségének vezetőjévé. Hozzá kerültek a belső elhárítás és a megfigyelő 
ügynökhálózat feladatai. Helyettese Harangozó szilveszter százados lett, aki 
Hollósnál kevésbé radikális személyiség volt. Hollós már 1960-ban kifogá-
solta, hogy „az intézkedések lassúak”, bár a megtorlás durvasága és a politikai 
büntetőügyek tömege ekkor érte el csúcspontját.

1962 augusztusában ezredesként szerelt le a bM állományából. Kinevez-
ték a Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus–leninizmus Oktatási Osz -
tá lyá nak helyettes vezetőjévé. Másodállásban a budapesti Műszaki egyete-
men a politikai gazdaságtan (!) és a tudományos szocializmus tantárgyakat 
oktatta, egyetemi tanárként. belügyi hálózati kapcsolatai természetesen 
megmaradtak.

az 1960-as évektől Hollós részben önállóan, részben feleségével, lajtai 
Verával, a Pártélet című kommunista folyóirat szerkesztőjével együtt több, az 
1956-os forradalom résztvevőit és mártírjait gyalázó könyvet jelentetett meg, 
amelyekben azt a hivatalos koncepciót fejtette ki, hogy 1956-ban „horthy-
fasiszta” erők előre kitervelt, romboló szándékú ellenforradalmi puccskísér-
lete zajlott le, amelyet a külföldi imperialista erők aktívan (fegyveresen is) 
támogattak. e „művek” helyeslik a szovjet katonai beavatkozást és a forrada-
lom utáni megtorlás jogszerűségét, és erkölcsi igazát igyekeznek alátámasz-
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tani, a szerzők önmagukat a magyar dolgozó osztályok képviselőinek tünte-
tik fel. a Hollós által hirdetett nézőpont megegyezett az MsZMP vezetői által 
1989-ig hivatalosan képviselt koncepcióval.

az MDP Köztársaság téri székházának ostromáról írt Köztársaság tér 1956 
című könyve a történteket előre eltervezett, szándékos bűncselekményként 
értelmezi, amelyért nagy imrét és a forradalom vezetőit teszi felelőssé. né -
hány – egyébként ellentétes álláspontot képviselő – történész ma is forrásként 
használja ezt a művet. 

1974-ben Pálos tamás, az MsZMP Kb agit.-Prop. Osztályának helyettes 
vezetője azt javasolta Kornidesz Mihálynak, a Kb tKKO (tudományos Köz-
oktatási és Kulturális Osztály) vezetőjének, hogy támogassanak egy nyugati 
publicistát, aki a magyar politikai vezetés szempontjai szerint írna könyvet 
az 1956-os eseményekről. az MsZMP által kiadott, hivatalos fehér Könyv 
szellemében megírt, de tudományos igényűnek tűnő könyv megírására 1979-
ben a nácizmust mentegető munkáiról ismert David irving angol történészt 
kérték fel. a téma szakértőjeként a megtorlások egyik vezetőjét, Hollós ervin 
volt állambiztonsági alezredest jelölték ki, aki irving rendelkezésére bocsá-
totta saját Politikai nyomozó főosztályának 1956–1962 között készült opera-
tív és vizsgálati iratanyagait, valamint „tudományos kutatás” céljából meg-
nyittatta előtte a belügyminisztérium Operatív nyilvántartójának idevágó 
fondjait. irving propagandakönyve 1981-ben jelent meg nagy-britanniában 
Lázadás címmel (Uprising. Hodder and stoughton Kiadó).

akik az eddig említetteken kívül végrehajtották a bűnös parancsokat, ki -
munkálták a koholt vádat, vagy más módon közreműködtek az ártatlanok 
megbüntetésében, életük kioltásában:

Dr. gerő tamás őrnagy, alosztályvezető ii/8. 

békés megyei politikai nyomozók:
nyírfalvai Károly rendőrnyomozó őrnagy, bM békés megyei rendőr-fő -

kapitányság politikai nyomozóosztály vezetője, békéscsaba.
szecsődi józsef rendőrnyomozó hadnagy, Vasas györgy rendőrnyomozó 

hadnagy, Majoros Vilmos rendőrnyomozó százados, alosztályvezető, békés 
megye, fetter ferenc rendőrnyomozó, főhadnagy, vizsgálati alosztály veze-
tője.
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az 1958-as nyomozással kapcsolatban volt rendőrtisztek: 
repnik józsef rendőrnyomozó főhadnagy, bM ii/8.; Kispál józsef rendőr 

hadnagy, bM ii./8.;1958. filó imre rendőrnyomozó főhadnagy, bM ii./7.; 
1958. Varga józsef rendőr főhadnagy;

Virágos imre rendőrnyomozó alhadnagy, bM ii/8.; boros Dezső rendőr-
nyomozó százados, bM ii/7.; sin sándor rendőrnyomozó őrnagy, osztályve-
zető-helyettes, bM ii/7. 1958. febr.; bodó Mihály rendőrnyomozó hadnagy, 
bM ii/8.

Várhegyi imre rendőrnyomozó főhadnagy, bM ii/8, Csillag györgy rend-
őrnyomozó százados, alosztályvezető-helyettes, ii/8., Pataki jános rendőr-
nyomozó hadnagy.

nagy illés büntetés-végrehajtási őrnagy, börtönparancsnok, 1959. Kozma 
u. 13.

Kovács Mihály pufajkás, lombos őrvezető, pufajkás.

főképpen a vezetők megnevezésére szorítkoztunk, a lista bizonyára igen-igen 
hiányos.

iii.

az 1958 márciusában elkezdődött és a 1960-as évek elején lezárult vizsgálato-
kat két elkülönülő – számos ponton egymásba kapcsolódó – szakaszra lehet 
felosztani. az egyik területen azokat a csendőröket és politikai detektíveket 
vették számba, akik 1945 előtt ún. kommunistaellenes nyomozásokban vet-
tek részt. az ügyek e csoportját maga a bM terminológiája is „csendőr ügy-
ként” tartotta nyilván.173 a csendőröket érintő vizsgálatok második szakaszá-
ban a nyilas korszakban volt nemzeti számonkérő szervezet tagjai ellen 
folytattak eljárásokat.

az egykori csendőrnyomozók tevékenységének felderítésére létesített ii/5-
b. részleg, majd ii/5-g csoport által készített összefoglaló jelentés 1959. április 
16-ára, majd július 17-re újabb adatokkal kiegészítve elkészült, s 59 csendőrt 
adtak át a katonai ügyészségnek, egyet a fővárosi főügyészségnek. Hollós 
ervin a bM ii/5.174 osztályának vezetője levélben közli az ügyészséggel, hogy 

173 tH V-145975. 121. o.
174 a bM ii/5. számos hivatkozásban alosztályként szerepel. Helyesen: bM Politikai nyo-
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a nyomozást elrendelte az 1944. október 15-e után elkövetett főbenjáró hábo-
rús és népellenes bűntettek elkövetői ügyében. ebben kifejtette, hogy bizo-
nyos személyeket a 11 évvel korábban elkövetett cselekményeiért, háborús és 
népellenes bűntettek miatt felelősségre lehet, illetve kell vonni. javasolta, 
hogy a volt csendőrök, politikai detektívek, elhárítótisztek (és nyilas pártszol-
gálatosok) elítéléséhez szükséges lenne a törvény által megszabott elévülési 
idő megszakítása, „ezért felelősségre vonásuk érdekében úgy határoztam, 
hogy 1944. október 15-e után a mellékletben felsorolt főbenjáró valamint folya-
matosan háborús és népellenes bűncselekményt elkövetők ügyében a BHÖ 82. 
§ 2./ alpontjában felvett háborús bűntett miatt a BP. 86. §-a alapján a nyomo-
zást elrendelem”.175

a bM ÁVH-s múltú (s szellemiségében változatlan) állománya a párt ide-
ológiájára építve hajlik arra az álláspontra, hirdeti, hogy a régi fegyveres tes-
tületek szervezték az „ellenforradalmat”. Kommunistaellenes nyomozások 
miatt 66 embert ítéltek el a katonai bíróságok 1959–1961 között, 22 volt csend-
őrt végrehajtott halálbüntetéssel sújtottak, 9 életfogytiglani szabadságvesz-
tést szabtak ki, 17 csendőrt 15 évi vagy annál kisebb tartamú börtönbüntetés-
sel sújtottak. az 1956 után felderített, a korábbi rendszerben lefolytatott ún. 
nyílt kommunistaellenes nyomozások száma 10 volt. ezek miatt történt 1956 
után a legtöbb felelősségre vonás. nyílt nyomozásnak nevezték az olyan terü-
leteken végzett nyomozást, ahol fokozott illegális kommunista tevékenység 
zajlott. ilyenkor egy viszonylag nagy létszámú nyomozócsoport vonult a kije-
lölt körzetekbe, s tömeges kihallgatásokat és házkutatásokat végzett. az 1959 
végéig emiatt őrizetbe vett 129 személyből 71 fő volt csendőr. ezen kívül 343 
személy – 252 egykori csendőr – neve és személye vált kutatás, illetve megfi-
gyelés tárgyává.176

mozó főosztály belső reakció elleni harc osztály. a bM ii/8. : bM Politikai nyomozó 
főosztály Vizsgálati osztály. a belügyminiszter 12. számú parancsa a bM Politikai nyo-
mozó főosztály osztályainak elnevezéséről és számozásáról, 1957. május 3. Hollóst 
egyes idézetekben tévesen jelölik alosztályvezetőnek.

175 tH V-1114. 21. o.
176 Kovács Zoltán andrás: Csendőrsors Magyarországon 1945 után.
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iV.

a pártvezetés elégedetlen volt a megtorlás mértékével. a Pb 1957. december 
10-én és december 31-én napirenden tartotta a Büntetőpolitikánk egyes kérdé-
seiről című előterjesztést. az előterjesztést biszku béla belügyminiszter készí-
tette. bevezetőjében így ír: „…az ellenforradalmi szervezkedés bűnöseinek fele-
lősségre vonásánál, a politikai jellegű bűncselekményeknél sok az enyhe ítélet, 
és viszonylag kevés a fizikai megsemmisítések száma”. Kádár 1957. december 
10-i Pb-ülésen afelett nosztalgiázott, hogy „1600 fasisztát lehetett volna a más-
világra küldeni”, ha lett volna hozzá elég erő 1956 novemberében, – s hogy 
a „kínai elvtársak” harmincezer kivégzést emlegettek – a megtorlás elmaradt 
a hatalom birtokosainak vágyaitól.177

az általunk vizsgált ügyben a következő lépésre csak 1958 januárjában 
került sor, amikor is – az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlására 
indított eljárások kiegészítéseként – a hatalom újabb csapást akart mérni  
a volt csendőrökre.

a nyomozás elrendelését Korom Mihály rendőr alezredes, a vizsgálati osz-
tály vezetője 1958. január 23-án hagyta jóvá. a vizsgálati iratok tanúsága sze-
rint a belügyminisztérium V. 10-52191/1959. számú vizsgálati dosszié – meg-
nyitva 1958. január 31., lezárva: 1959. június 19. – anyaga csatoltatott a jelenleg 
a Hadtörténelmi levéltár őrizetében lévő, Kristóf lászló, csö. ny. törm. és 
társai elleni bűnügy irataihoz, amely elsőfokon a b.i.065/1959. számon a bu -
dapesti Katonai bíróság, másodfokon a legfelsőbb bíróság Katonai Kollégi-
uma Különtanácsa előtt zajlott eljárás iratait tartalmazza.

a nyomozás elrendelésekor az 1953. évi 13. tvr. 13. §, illetve a hatályos 
anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása (továbbiakban: bHÖ) 82. 
e. pontra hivatkoztak (amely a 81/1945. [ii. 5.] Me számú rendeletnek és az 
1440/1945. [V.1.] Me számú rendeletnek az 1945. évi Vii. tv.-nyel törvény-
erőre emelt szövege). eszerint: háborús bűnös az 

„aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bá -
nás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi szabályokat súlyo-
san megsértette, vagy a visszacsatolt területek lakosságával, a rábízott 
hatalommal visszaélve kegyetlenkedett, vagy aki általában akár belföl-

177 idézi: Kahler frigyes: Szemtől-szembe a múlttal. budapest, 1999. 223. oldal.



223

dön, akár külföldön felbujtója, tettese, részese volt emberek törvénytelen 
kivégzésének vagy megkínzásának”.

„Kommunisták és hazafiak ellen irányuló nyomozásban tevékenyen részt vett 
volt csendőrök és volt horthysta detektívek részvettek kommunisták és hazafiak 
elhurcolásában, kihallgatásában és meggyilkolásában is” – jelentette ki a nyo-
mozást elrendelő határozat.

az 1949-ben jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt Palotás 
ferencet újból eljárás alá vonták az 1958. január 31. napján kelt határozat sze-
rint, mert „alaposan gyanúsítható azzal, hogy 1944-ben részt vett kommunis-
ták üldözésében és Ságvári Endre elvtárs meggyilkolásában”.

a perújítási nyomozás – amelynek egyes részleteire még kitérünk – ered-
ményeként a legfőbb ügyészség Politikai Osztálya perújítási indítványt ter-
jesztett elő. a nyomozás megállapította: 

„Ságvári Endre pisztolyt rántott és Kristóf László csendőrnyomozóra 
rálőve menekülni próbált. Dulakodás kezdődött, melybe Palotás Ferenc 
is bekapcsolódott és Kristóf Lászlóval együtt több lövést adott le Ságvári 
Endrére, aki halálos sebet kapott, néhány lépés után összeesett és kor-
házba szállítás közben meghalt”.

a nyomozás – amely a vizsgálat elején Palotás ferenc és társai ellen folyt – 
Palotás ferenc volt csendőrnyomozó főtörzsőrmester (1913) mellett kiterjedt 
még a korábban letartóztatott, eltűntnek, majd halottnak hitt Kristóf lászló 
(1911) volt csendőrnyomozó törzsőrmester, balassa jenő (1910) volt csendőr-
nyomozó főtörzsőrmester, Csontos andrás (1907) volt csendőrnyomozó fő -
törzsőrmester, Katona lajos (1909) volt csendőrnyomozó törzsőrmester, Mol-
 nár Mihály (1908), Kulcsár lajos (1914), sebestyén Árpád (1917), bártfai 
sándor ( 1914) volt „horthysta politikai detektív”, láng istván (1912) volt pol-
gári ruhás rendőr őrmester, bujdosó józsef (1903) volt csendőr főtörzsőrmes-
ter, Puska imre (1909), u. Kovács lászló (1908) volt horthysta politikai detek-
tív ellen is, ugyancsak „emberek törvénytelen megkínzása és kivégzése által 
elkövetett (háborús) bűntett” miatt.

a világháború alatt lezajlott kommunistaellenes nyomozásokban részt 
vett 290 csendőrnyomozó, 144 „horthysta” detektív, 15 VKf/2-es beosztott, 
összesen 449 személy, akik ellen az előzőkben ismertetett széleskörű hajtóva-
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dászat folyt. ennek volt a része a Kristóf-ügybe bevontak ügye, központi cél-
ként a csillaghegyi nyomozások részeseivel szemben végrehajtandó megtorlás. 

a belügyminiszter 1944. évi június hó 9-én kelt rendeletével – amint már 
erről szóltunk – létrehozta a Vii/d. politikai alosztályt, amelynek feladata 
volt „a politikai szervezkedések és mozgalmak megfigyelésének, felderítésének 
és nyomozásának egységes vezetése”. ennek jegyében – a függelmi viszonyok 
változatlanságával – együttműködtek a rendőri, csendőri politikai nyomozó 
szervek, nemkülönben az Államvédelmi Központ. 

annak idején, 1944-ben a csillaghegyi nyomozásokat az Államvédelmi 
Központ rendelte el. a nyílt nyomozásokat a csendőrség nyomozó szervezete 
végezte, s talán azért is Csillaghegy székhellyel, mert budapesti nyomozásra  
a csendőrség önállóan nem volt illetékes. a budapesti központi nyomozó pa -
rancsnokság törzs alosztályának baloldali alcsoportja Csillaghegyen teljesített 
szolgálatában áprilistól–nyárig 25 nyomozó, 25 egyenruhás csendőr, 6 politi-
kai detektív működött, akiknek létszáma decemberre 29-re nőtt. a detektíve-
ket a rendőrség svábhegyi politikai osztályától kirendelt csoport adta. 

a nyomozás legfelső vezetője a csendőrség részéről ferenczy lászló csendőr 
ezredes, a helyszíni parancsnok és összekötő tiszt bakonyi istván csendőr 
százados volt. a helyszíni operatív irányítás, a tiszthelyettesek utasítása ju -
hász istván csendőrnyomozó alhadnagy feladata volt. a rendőrség svábhegyi 
politikai osztályát Hain Péter vezette, irányításával Wayand tibor detektív 
felügyelő, dr. akantisz rezső rendőrkapitány és Cser istván detektív főcso-
portvezető tartotta a kapcsolatot a csillaghegyiekkel. itt a nyomozás helyi 
vezetője K. Horváth sándor detektív, helyettese Várhegyi jános detektív, majd 
u. Kovács lászló detektív volt. ebbe a szervezeti keretbe illeszkedett Cselényi 
antal detektív, ságvári életének kioltója. a Kiértékelő jelentés az 1944-es csil-
laghegyi kommunisták és hazafiak ellen irányuló nyomozások ügyében lefoly-
tatott vizsgálatról 1959. május 29-én megállapította: „E nyomozások ideje 
alatt gyilkolták meg dr. Ságvári Endrét is (Palotás Ferenc és Kristóf László 
nyomozók)”.178

178 Kiértékelő jelentés az 1944-es csillaghegyi kommunisták és hazafiak ellen irányuló 
nyomozások ügyében lefolytatott vizsgálatról. budapest, 1959. május 29-én. abtl 
V-144169/6.
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V.

a kommunistaellenes nyomozói tevékenység, a volt nyomozók és politikai 
detektívek személye lett azután az egyik célpontja az 1956-os forradalom és 
szabadságharc utáni megtorlásnak, bíróság elé állítandó veszélyes ellenség-
nek voltak tekintendők. 

az 1956 után az előbbiek tevékenysége miatt zajlott megtorló eljárás vizs-
gálati napló kötelező vezetésével, jól megkonstruált kihallgatási tervek – ún. 
operációs terv, az egyes feladatokat, a kihallgatandók személyét, a felteendő 
kérdéseket, s azok sorrendjét rögzítő intézkedési terv – alapján folyt. a Kris-
tóf-ügyben először 1958. január 28-án készült vizsgálati terv, majd február 
7-én.179 a belügyminisztérium Politikai nyomozó főosztálya 8. vizsgálati 
osztálya keretében működő vizsgáló csoport, nyilvántartó és értékelő csoport 
együttes tevékenységével, mintegy 40–50 fővel szorgoskodott a „horthysta 
reakció” emberei ellen. 180

a nyomozás során 56 tanút és 7 tettestársat hallgattak ki. a belügyminisz-
térium ii/5. osztály jelentette: 

„Sok esetben külön keresést folytattunk egy-egy fontos bizonyíték meg-
szerzésére. Így volt ez például Ságvári elvtárs meggyilkolása ügyében is, 
amikor csak igen hosszas nyomozás után sikerült felderíteni egy eredeti 
dokumentumot a bonctani intézetbe, amely Ságvári elvtárs boncolásá-
nak adatait tartalmazta.” 

nos, ennek ma már csak gépiratos másolatát leltük meg a bírósági iratokban.
a korabeli belső jelentések és elemzések szerint formális helyszíni szemlét 

és nyomozási kísérletet általában nem végeztek arra hivatkozva, hogy a hely-
szín körülményei megváltoztak, a tanúk nem emlékeztek már megfelelő rész-
letességgel, s a bizonyítás nem követelt meg helyszínen tisztázható konkrétu-
mokat. egyértelmű, hogy a bizonyítás kudarcától tartottak. Mindazonáltal  
a Kristóf-ügyben készült helyszínrajz, a nyomozók többször megtekintették  
a helyszínt helyszíni szemle-jegyzőkönyv felvétele nélkül. Kristóf 1958. feb-

179 Ábtl 3.1.9. V-14416/12. és 5.
180 Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára szakmai könyvtár: A volt nyomozók és 

politikai detektívek ügyének vizsgálati anyagai. elemzések, névsorok.
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ruár 12-i vallomásának melléklete is tartalmaz helyszínrajzot. a helyszínrajz 
aligha készülhetett volna Kristóf és Palotás helyszíni eligazítása nélkül. 

fogdaügynököket is alkalmaztak, s lehallgató berendezést is elhelyeztek 
egyes cellákban, így Molnár Mihály cellájában. ezek az eljárások nem hoztak 
kézzelfogható, terhelő eredményt. a hivatkozott kiértékelő jelentésben rögzí-
tették, hogy Molnár Mihállyal és Kulcsár lajossal szemben alkalmaztak fog-
daügynököt, feltételezhetjük, hogy Kristóf lászlóval szemben nem éltek ezzel 
a módozattal. Okosabbnak tartották annál, hogy fogdaügynöknek érdemle-
geset mondjon, s ilyen terhelő tény valójában nem is volt. ugyanakkor lehall-
gató technika alkalmazása szinte bizonyosra vehető vele szemben is (harminc 
ilyen eszközt vetettek be ebben a körben).181 

a kiértékelő jelentés, a hozzátartozók észlelései és Kristóf tárgyalási és 
nyomozati nyilatkozatai alapján valószínűnek tartjuk, hogy fizikai bántal-
mazást nem szenvedett el a nyomozás során. a koncepció kerek egész volt,  
a ságvári lelövésénél való jelenlét, s megelőzően nyomára bukkanás és szívós 
követése eleve elegendőnek látszott a halálos ítélethez, a bírói úton elkövetett 
emberöléshez. Kristóf nélkül társai végleg szem elől tévesztették volna a köve-
tett személyeket, ez világosan kiderül az iratokból.

a budapesten, 1958. január 23-án kelt határozat letartóztatásról és házku-
tatásról indokolásában kimondja: 

„Az előre megfontolt és szándékos emberölés és más bűncselekmények 
miatt indított bűnügyben Kristóf Lászó a nyomozás adatai szerint ala-
posan gyanúsítható azzal, hogy 1944-ben Ságvári Endre meggyilkolásá-
ban vett részt. Az időben mint csendőrnyomozó törzsőrmester teljesített 
szolgálatot és részt vett Ságvári Endre üldözésében.” 

ez volt a koncepció lényege: ságvári üldözése maga háborús bűntett volt.
a legfőbb ügyészség 055011/57/2/58. számú dr. béres Miklós főosztályve-

zető h. ügyész aláírásával a nyomozást 1958. június 23-ig meghosszabbította.

181 Kiértékelő jelentés az 1944-es csillaghegyi kommunisták és hazafiak ellen irányuló nyo-
mozások ügyében lefolytatott vizsgálatról. budapest. 1959. május 29-én. abtl V-144169.
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Bruzsa Gábor dr., a Kristóf-ügy vizsgálója
anyja Pál Katalin. Újpesten született 1930. május 7-én. 
Végzettsége: négy elemi, négy polgári, kereskedelmi 
érettségi, állam- és jogtudományi doktor 1963-ban. az 
MsZMP Kb Politikai főiskolájának, a bM rendőrtiszti 
főiskola ab szakának végzettje. 1948-tól a bM alkal-
mazottja, 1956–1957-ben karhatalmista, 1957–1959 kö -
zött vizsgáló a bM ii/8. a vizsgálati osztályon, majd 
fő  vizsgáló, legmagasabb beosztása bM iii/4. osztály 
osztályvezetője. 1985-ban nyugállományba helyezik.

1958. április 15-én kelt minősítési lapja szerint: „…ha 
még nem is elég színvonalasan és minden igénynek 
megfelelően, de az adott körülményekhez és viszonyok-
hoz képest sikerült több jelentős ellenforradalmi ügyben 

eredményes vizsgálatot folytatnia.” „Pozitív tulajdonságok mellett bruzsa elvtárs 
még nem eléggé kiforrott, higgadt vizsgáló. előfordul nála még időnként az, hogy 
pl. kihallgatások közben nem tudja magát kellően fegyelmezni az őrizetesek pro-
vokatív magatartása esetén és drasztikus goromba módon nyilvánul meg.”182

az 1958. május 30-án bruzsa gábor183 r. szds. aláírásával Kristóf lászló ter-
heltként való felelősségre vonásáról készült határozat indokolásában megálla-
pítja: 

„A nyomozás adatai alapján alapos a gyanú, hogy Kristóf László, mint 
csendőrnyomozó 1944. július 27-én társaival lefigyelte Ságvári Endre elv-
társat, majd amikor az elfogáskor menekülni próbált, dulakodott Ság-
vári Endrével és segítséget nyújtott társainak ahhoz, hogy azok lelőhették 
Ságvári Endre elvtársat. Mint csendőrnyomozó részt vett a kommunis-
ták üldözésében, többeket letartóztatott és súlyosan bántalmazta a letar-
tóztatott személyeket. Ezért a BP. 91/b. § alapján határozatot hoztam 

182 7705. személyi anyag. abtl
183 bruzsa más ügyekben is szereplő, ismert koncepciógyártó volt a bM ii/8. (iii/iii. jog-

előd) vizsgálati osztályon. az ő ügye volt a szálasi munkatárs, Péntek lászló reform-
kommunista és társai szervezkedése népi írói kapcsolatokkal. a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetéséért 1959-ben Pénteket 8 év bör-
tönre ítélték. ebben az ügyben ítélték el bajcsy-Zsilinszky derecskei kortesét, Csóré 
Áront is. abtl 3 1 9 V 145877, 434. o.

bruzsa gábor
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Kristóf Lászlónak a BHÖ 82. pont e. bekezdésében felvett háborús bűn-
tett miatt terheltként való felelősségre vonásáról.

[…] Kristóf lászló terheltként elmondja: 

„A határozattal kapcsolatban azt kívánom elmondani, hogy a határozat-
tal egyetértek, továbbra is fenntartom korábban tett vallomásomat. Nem 
értek egyet a határozatnak azzal a pontjával, hogy én bántalmaztam 
volna valakit. Határozottan állítom, hogy én senkit nem bántottam.”

az utóbbi mondat azt fejezi ki, hogy Kristóf valójában semmiben nem ismerte 
el bűnösségét, kivéve talán a letartóztató rendőr elleni hatósági közeg elleni 
erőszakot, amelyre a biztos halálból való menekülése érdekében volt szükség. 

a nyomozás előrehaladt állapotban volt – már ami a koncepció magalapo-
zását illeti –, amikor a legfőbb ügyészség Politikai Osztálya az 1959. bf1. 
60.280. számú ügyben 1959. július hó 11-i kelettel, július 24-én a legfelsőbb 
bíróság elnökének címzett perújítási indítványt terjesztett elő dr. szalay 
józsef legfőbb ügyész első helyettese, a nagy imre-per ügyésze aláírásával. 

„Háborús bűntett miatt folyó eljárásban Palotás Ferenc ellen a Budapesti 
Büntetőtörvényszék által B. XLV. 17.055/1949. szám alatt hozott és a Leg-
felsőbb Bíróság által B. IV. 6249/1949. szám alatt jogerőre emelt ítélet 
miatt perújítási indítványt terjesztek elő a Bp. 213. §. (1) bek. 4. pontja 
alapján a terhelt terhére és indítványozom, hogy a Legfelsőbb Bíróság  
a hivatkozott számú ítéleteket helyezze hatályon kívül és az elsőfokú 
bíróságot utasítsa új eljárásra.”184

leírta továbbá az indítvány a perújítási nyomozás alapján: 

„A Budakeszi út 5. sz. alatti cukrászdáig történt nyomon követés után 
Palotás Ferenc és társai távbeszélőn utasítást kértek a Csillaghegyen szé-
kelő csendőrnyomozó parancsnokságtól Ságvári Endre elfogására.

184 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. 
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Miután az utasítást megkapták, a cukrászdába behatoltak és letar-
tóztatták Ságvári Endrét és Szabados Lajost. Utóbb nevezett megbilin-
cseléséhez Palotás Ferenc kezdett hozzá, közben azonban Ságvári Endre 
pisztolyt rántott és Kristóf László csendőrnyomozóra rálőve menekülni 
próbált. Dulakodás kezdődött, melybe Palotás Ferenc is bekapcsoló-
dott és Kristóf Lászlóval együtt több lövést adott le Ságvári Endrére, aki 
halálos sebet kapott, néhány lépés után összeesett és kórházba szállítás 
közben meghalt. A leírt cselekményben való részvételéért Palotás Ferenc 
kitüntetésben részesült. A fent leírt tényállást Kristóf László terhelt, Fe  nyő 
Manóné, Lengyel Antal, Juhász Antal tanuk vallomásaival és a csend-
őrparancsnokság 1944. július 28-án kelt összefoglaló jelentésének hite-
lesített másolatával, mint új bizonyítékokkal bizonyítom. A Bp. 214. § 
(3) bekezdése értelmében az eljárásnak nincs elévülési akadálya, mert  
a félbeszakadt elévülés a Legfelsőbb Bíróság másodfokú ítéletének kel-
tével, 1949 december hó 28. napjával vette ismét kezdetét. A perújítási 
nyomozás anyagát csatolom.”

az indítványtétel a büntető perrendtartás, a bp. 216 (3) bek. és 213. §: (1) bek. 
4. pontjára, tehát új bizonyíték felmerülésére hivatkozással történt. az új eljá-
rásra utasítás megtörtént, Palotás gyanúsított, majd vádlott lett a Kristóf-
ügyben. Mivel a perújítási tényállást, az új bizonyítékot, mely szerint Palotás 
tevékeny részese volt a letartóztatásnak, s fegyvert is használt, Kristóf lászló 
vallomására is alapították, ez utóbbi tény egymagában magyarázatul szolgál 
arra a küzdelemre, amit a két bajtárs – utólag tekintve teljesen értelmetle-
nül – folytatott egymással az egész eljárásban, abban a koncepció szempont-
jából tévesnek bizonyult feltételezésben, hogy perdöntő jelentősége lett volna 
annak, kinek volt fegyvere, ki használt fegyvert, ki lőtte le ságvárit.

Vi.

Kristóf László v. csö. nyom. törm. 1958. január 22. óta volt előzetes letartóz-
tatásban, Palotás ferenc v. csö. törm. 1949. július 11-től 1956. november 1-jéig, 
majd 1957. augusztus 21-től 1957. október 24-ig büntetését töltötte, majd 1958. 
február 1-jétől előzetes letartóztatásba került.
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Kristóf lászló így mondja el elfogását a Katonai ügyészségen185:

„1958. jan. 22-én 13 óra felé a lakásomra hazatértem, ott két ismeretlen 
egyén várt, s közölték velem, hogy a rendőrségtől vannak, rakjak ki  
a zsebemből mindent és menjek velük a rendőrségre. Kérdeztem, hogy 
minek. Azt mondták, az ne érdekeljen, hanem menjek velük. Én közöl-
tem velük, hogyha nem mondják meg, hogy miért akarnak elvinni, akkor 
nem megyek, hanem hívjanak két embert, és azok előtt jelentsék ki, hogy 
nem hajlandók megmondani, hogy miért tartóztatnak le. Mivel ők sem 
mentek, és a feleségemet sem hagyták elmenni két szomszédért, én nem 
voltam hajlandó velük elindulni. Ekkor az egyik utasította a másikat, 
hogy menjen el a lakásomról, de hogy milyen utasítást adott neki, azt 
nem tudom. Majd többszöri kérésemre azt mondta, hogy Kőröstarcsán 
eljárt a szám. De mivel én tudtam, hogy az nem igaz, valamint azt is 
láttam, hogy állandóan zsebben tartja a jobb kezét, tudtam, hogy csakis 
a Ságvári ügy miatt kereshetnek. S mivel odahaza nem akartam a felesé-
gemnek kellemetlenséget okozni, hajlandó voltam vele elindulni, azzal 
az elhatározással, hogy útközben megpróbálok megszökni. Mikor a Far-
kas féle ház közelébe értünk, úgy gondoltam, hogy beugrok az ajtón és  
a riglit rátolom a zárra, és ez alatt nyerek egy kis előnyt és el tudom sza-
ladni. Be is ugrottam a kis kapun, de azon tolózár nem volt, hanem csak 
a kulcs volt benne lehajlott állapotban. Míg én azt beigazítottam a zárba, 
hogy ráfordítsam, addigra a nyomozó a résen benyújtotta jobb kezét és 
elkezdett lövöldözni. Én megfogtam a pisztolyt tartó kezét, leszorítottam 
a földre, kb. 3-4 lövés lehetett, mikor láttam, hogy hiába mozgatja az 
ujját, nem sül el a pisztoly, ekkor beengedtem a nyomozót, hogy majd 
úgy szökök ki. A pisztolyával kétszer fejbeütött, egyszer pedig ököllel az 
államra ütött. Én mindig csak a védekezésre szorítkoztam, támadólag 
nem léptem fel vele szemben. Mikor másodszor megütött a pisztollyal, az 
kiesett a kezéből és elgurult. Akkor a nagy kabátomnak a gallérját fogta 
meg a vállam felett és mivel bő a nagykabátom a rántással az rászaladt 
a fejemre, úgy, hogy én nem láttam ki a kabátból, és láttam, hogy így 
tehetetlen vagyok. Akkor nekikészültem egy rántásra és kirántottam ma -

185 Katonai főügyészség. b.Vii. 020/1959. sz. ügy. jegyzőkönyv Kristóf lászló terhelt kihall-
gatásáról, 1959. augusztus 5. Katonai ügyész: Dr. Vig istván őrgy. 
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gam a kezéből s ezzel a rántással ellódult és elesett. A talaj csúszós volt, 
mivel 2-3 centiméteres hó esett azon az éjjelen. Mikor felugrott, újra meg 
akart ütni, ekkor jöttek ki a házból a tanúként kihallgatott két Farkas és 
fia. Elkezdtek kiabálni, hogy ne verekedjünk az ő udvarukban, hanem 
távozzunk onnan. Én siettem is szótfogadni annál is inkább, mivel lát-
tam, hogy a kiszaladó emberek a lábukkal betakarták a pisztolyt hóval. 
Ezt rajtam kívül nem látta senki. Úgy, hogy felkaptam a sapkámat és 
kiszaladtam az utcára, ahová a nyomozó nem követett. Ettől a háztól kb. 
200 m-re találkoztam a szomszédom mostoha fiával, Uhlrin Ádámmal. 
Kérdezte, hogy mi van velem, mert látta, hogy vérzik a fejem. Mondtam 
neki, hogy összeverekedtem egy emberrel, adja ide a biciklijét. Azzal 
elvettem a kezéből a biciklit, felültem rá, és azzal folytattam az utamat. 
Békéscsabáról kiérve felkerestem Pusztai Pált, ahonnan levelet írtam  
a feleségemnek. Majd innen Békésre mentem, ahol felkerestem a rokona-
imat, akiktől kértem pénzt, és mivel a sapkám vizes volt, nagyon meg 
volt izzadva, belül véres is volt, kértem tőlük egy sapkát, valamint egy pár 
rossz kesztyűt. Mivel az én sapkám már rossz volt, mondtam, hogy eltü-
zelhetik, nem kell megtartani. Majd otthagytam őket és folytattam uta-
mat Kőröstarcsa felé. A Kőrös gáton haladtam kb. 2-3 km-t, majd járat-
lan lett az út és gyalog kellett folytatni az utamat. Kőröstarcsa előtt  
2 km-rel lévő Kőröshídnál 2 rendőr állított meg. Ekkor már sötét este volt 
és ködös is volt az idő, hogy hogy 10-15 m-re vettem észre, hogy ott jön-
nek. Felszólítottak, hogy álljak meg, majd kérdezték, hogy hova megyek 
és ki vagyok. Mondtam, hogy Kristóf László vagyok és Kőröstarcsára 
megyek. Mivel az egyik rendőr évekig a harmadik szomszédomban lakott, 
minden további nélkül tudta, hogy engem keresnek, és felkiáltott, hogy 

„aha”. Ebből tudtam, hogy felismertek, s a biciklit a gát oldalon eldobva, 
leszaladtam a gátról. Itt utánam lőttek 6-8-at, nem tudom pontosan, de 
eltévesztettek, és én folytattam az utamat Kőröstarcsa felé. De én is elté-
vedtem a ködben, így az elfogásomra kirendelt erő hamarabb beért  
a községbe, mint én. Úgy, hogy a Kőröstarcsa község szélén felállított jár-
őrökbe ütköztem bele. Itt megint felszólítottak, hogy álljak meg, de min-
den további nélkül visszafelé szaladtam. Itt kb. ketten lőttek utánam 
géppisztollyal. Majd átszaladtam a gáton és a legelőn igyekeztem beke-
rülni Kőröstarcsára. Itt a legelőn izombénulást kaptam a jobb lábamban, 
úgy, hogy menetképtelen lettem, s az utánam jövő rendőrök a portyázás 
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közben megtaláltak. Majd odajöttek a gáton felállított többi őrszemek is, 
meg akartak kötözni. Ekkor felugrottam és újra elszaladtam, közben azt 
kiabáltam, hogy inkább lőjenek agyon. Kb. 30-40 métert szaladtam, mi -
közben tüzeltek rám, mikor éreztem, hogy a jobb bokám fölött eltört  
a bokám csontja. Még 5-6 lépést szaladtam, de mivel céltalannak láttam, 
lefeküdtem, s itt fogtak el és szállítottak Békéscsabára, onnan pedig Bu -
dapestre.”

gyurcsik elemér186 karhatalmista – amint már említettük –, Kristóf (egyik) 
besúgója, tanúvallomásában Kristóf által nem cáfoltan számolt be az elfo-
gásról:

„Kristóf Lászlót karhatalmi munkával sikerült az esti órákban elfogni, 
amint kúszott keresztül körgát tetején. Köd volt és a ködben beleütközött 
az egyik őrbe, aki riasztó lövést adott le. Felszólították, hogy álljon meg, 
ennek nem tett eleget, hanem káromkodva továbbrohant. Nagy fhdgy. 
elvtárs pisztollyal rálőtt, azonban fegyvere csütörtököt mondott. Ekkor 
Nagy fhdgy. elvtárs az egyik géppisztolyosnak tűzparancsot adott és egy 
hosszú sorozattal ellőtték a lábát. Én máshol tartózkodtam ekkor és csak 
az elsősegélynyújtásnál értem utol őket. Azt hajtogatta még ott is, hogy 
nem tudnak lőni a rendőrök, mert nem lőtték agyon. Ezen a napon nagy 
köd volt.”187

Vii.

Milyen fontosabb adatokat tárt fel a nyomozás? a terjedelmes nyomozati 
anyagnak a ságvári endre elfogására és halálos sebesülésére vonatkozó része 
ellentmondásos, az ellentmondások feloldhatók, az ügy érdemleges megíté-
lése megnyugtatóan lehetséges. 

186 gyurcsik elemér besúgó (Kristóf feljelentője), karhatalmi tizedes, majd rendőr, pufajkás, 
tsz. elnök. nyugdíjas. Dévaványa.

187 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. tárgyalási jegyzőkönyv, 1959. szeptember 9. 
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a részletekre irányuló bizonyítékok, elsőrendűen a tanú és gyanúsított 
vallomások tekintetében megmutatkozó kétség és ellentmondás több for-
rásból ered. származik egyrészt az önkényuralmi korszakban keletkezett 
politikai összefüggésű iratok, eljárások, ítéletek, határozatok valódisága – az  az 
tartalmi helyessége – iránt meglévő megalapozott kételkedésből, abból a fel-
tételezésből, hogy az irat tartalmát a nyilatkozattévő akaratának megtörésé-
vel, befolyásolásával vagy más módon a hatalom érdekei szerint meghamisí-
tották akárcsak részben is, mely esetben az egész irat tartalma kétségessé 
válik. 

gondoljunk arra a manapság elképzelhetetlen formulára: „Önt Ságvári 
Endre elvtárs meggyilkolása ügyében kívánom tanúként kihallgatni!”„Tegyen 
vallomást arról, mit tud Ságvári Endre elvtárs meggyilkolásáról?”

a kétség másik forrása az, hogy számos koholt pert és eljárást folytattak  
a kérdéses időszakban, s mi több a félévszázados pártállami időszak egészé-
ben. Ma már, amikor a vallomást tevők nem élnek, akkori nyilatkozattételük 
körülményei nem tisztázhatók, az a közvetlenség, amely a vádlottal, tanúval 
szembenálló bíró privilégiuma, soha nem hozható vissza. a hiteltelenség har-
madik oka a mi ügyünkben az is, hogy a résztvevők, különösen a vádlottak 
küzdöttek, és ennek jegyében, ha kellett, – s talán legkevésbé a súlyosan meg-
sebesült Kristóf lászló – hazudtak az életükért.188 

a korabeli ügyekről szóló elemzésekből tudjuk, hogy a vallomásokat szá-
mos alkalommal ismételtették a nyomozás során, nem mindig készítettek 
jegyzőkönyvet, hanem ún. feljegyzést, s a terhelőnek nem ítélteket nem ter-
jesztették bíróság elé, amint erre Kristóf is hivatkozott a tárgyaláson a tanú-
vallomásokkal kapcsolatban.

a belügyminisztérium ii/8. Osztály (a politikai nyomozó főosztály vizsgá-
lati osztálya) „szigorúan titkos” a „Ságvári Endre elvtárs meggyilkolása ügy-
ében lefolytatott vizsgálatról” szóló, budapesten 1958. június 5-én kelt jelen-
tése szerint a bM ii/7. mezőgazdasági osztály felderítése alapján 1958. január 
23. óta vizsgálatot folytattak Palotás ferenc és Kristóf lászló volt csendőrnyo-
mozók ellen ságvári endre elvtárs meggyilkolásának alapos gyanúja miatt. 

188 Magyar ferencné sz. Kristóf eszter Kristóf lászló testvére elmondja Vánsza Pál kutató-
nak, hogy a nevezetes napon nem volt pisztoly Kristófnál, az otthon függött a fogason s 
Palotás még korábbi letartóztatása idején (valószínűleg 1946-ban.Z.Zs.) üzent, hogy 
Kristóf meneküljön, mert „mindent rákent.” 1999. 09.17.Hangfelvétel és leirat a szerző 
birtokában.
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ezért 1958. január 23-án előzetes letartóztatásba helyezték Kristóf lászló volt 
csendőrnyomozó törzsőrmestert, 1958. január 31-én Palotás ferenc volt csend-
őrnyomozó törzsőrmestert.189 

a vizsgálat során megállapították, hogy:
1944 júniusában feichtl ernő csendőrbesúgó jelentést tett a csendőrségnek 

/csillaghegyi defenzív osztálynak/, hogy kapcsolatba került sugár györgy ille-
gális kommunistával. sugár györgyöt, mint illegális kommunistát a csendőr-
ség már korábban, 1942-ben is figyelte. feichtl jelentése alapján, másrészt 
külső „lefigyelés” útján a csillaghegyi nyomozó alosztály keretébe tartozó 
Palotás ferenc és Kristóf lászló cső. nyomozók, valamint Cselényi antal 
rendőrségi detektív 1944. július 26-án feladatul kapták, hogy utazzanak nóg-
rádverőcére, és másnap 1944. július 27-én egész napon át figyeljék sugár 
györgyöt, akit budapestre megérkezése után szem elől vesztettek. 

„Kristóf László pedig a városban maradt és különböző nyomozati felada-
tait (címmegállapítások) végezte. A városban való járkálása közben a déli 
órákban a Múzeum kertben meglátta Sugár György elvtársat, hogy vala-
kivel beszélget, ill. találkozója van. Ez Ságvári Endre elvtárs volt.”

„Amikor Ságvári és Sugár elvtársak elváltak Kristóf Ságvári elvtársat 
figyelte tovább, mint egyik megállapított kapcsolatát. Vallomása szerint, 
nem tudta, hogy kit figyel. Ságvári elvtárs a találkozóról illegális laká-
sára ment pihenni egy keveset, mivel délután újabb találkozója volt.

Amíg Ságvári elvtárs lakásán tartózkodott addig Kristóf Csillaghegyre 
telefonált és segítséget kért. Azonnal a helyszínre jöttek Palotás Ferenc és 
Cselényi Antal, valamint Pétervári János gépkocsivezető.”

„Ságvári Endre elvtárs délután Kőbányára utazott, ahova követték 
őt a nyomozók. A mai Zalka Máté téren találkozott Szabados Lajossal.  
A találkozó után Ságvári elvtárs és Szabados villamoson Pasarétre utaz-
tak, mivel itt egy gyengén őrzött fegyverraktárról tudott Szabados és azt 
akarta megnézni Ságvári elvtárs. Miután a Lotz Károly u. 24. sz. alatti 
helyszint megnézték, de az ott lakó ismerős munkással beszélni nem 
tudtak, elmentek a közelben lévő Nagy Béla féle cukrászdába (Bpest, II. 
Budakeszi u. 5.) beszélgetni.

189 Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. 10-52.009 számú Vizsgálati dosszié. 
Palotás ferenc és társa. Ábtl 3.1.9. V-144169/1. saját leirat eredeti helyesírással. 
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Kb. fél órát tartózkodtak a cukrászdában, amikor a csendőrök meg-
lepték őket. A csendőrnyomozók a figyelés közben rájöttek, hogy a kom-
munista mozgalom egyik vezetőjét figyelik. Előbb ugyan Tömpe elvtársra 
gondoltak, majd Cselényi felismerte, hogy Ságvári Endrét követik. Ami-
kor Ságvári elvtárs és Szabados a cukrászdában tartózkodtak, addig  
a csendőrnyomozók telefonáltak a parancsnokságukra, jelentették a hely-
zetet és további utasitást kértek. Cselényi a letartóztatást javasolta. Ki -
sebb vita után végleges utasitást kaptak a lefogásra.

A gépkocsivezetőt is segitségül híva a három nyomozó és a gkv. bemen-
tek a cukrászdába és pisztolytrántva közölték, hogy letartóztatják őket. 
Palotás Ferenc és Kristóf László azonnal hozzáláttak Szabados Lajos 
megkötözéséhez. Ságvári Endrét lefogó Cselényi Antal és a hátérben lévő 
Pétervári János gépkocsivezetőnek pedig Ságvári Endrét kellett volna 
lefognia. Cselényi eltette pisztolyát és le akarta oldani nadrágszíját, hogy 
azzal megkötözze Ságvári Endrét. Közben Moldován Lujza nevü kiszol-
gálónő is a közelbejött, hogy mi történik. Ezt a pillanatot használta ki 
Ságvári elvtárs, pisztolyt rántott elő és menekülni próbált. Kristóf László 
azonnal eléje ugrott, majd Cselényi és Pétervári közösen hárman igye-
keztek Ságvári Endrét lefogni. Palotás Szabadost őrizte. Dulakodás kez-
dődött. Ságvári elvtárs a dulakodás folyamán Kristóf Lászlónak a jobb 
combját átlőtte, akinek azonnal eltörött a lába és összeesett, de még így 
is szoritotta előbb Ságvári elvtárs kezét, majd kabátját. Cselényi Antalt 
jobb vállán lőtte meg, Pétervári Jánost pedig hasbalőtte. Ezek után, mi -
után pisztolyába töltény nem maradt, azt eldobta, kibujt a kabátjából és 
kiszaladt a cukrászdából.

Palotás Ferenc ekkor otthagyta Szabadost és Ságvári elvtárs után sza-
ladt, ugyancsak utánaszaladt Cselényi Antal is. A cukrászda kapujában 
a menekülő Ságvári Endrét egy odatévedt katona puskára tűzött szu-
ronnyal akadályozta menekülésében, majd egy beszkárt egyenruhás férfi 
elbuktatta. Így üldözői, Palotás és Cselényi beérték és közvetlen közelről 
együttesen agyonlőtték Ságvári Endre elvtársat. Közben Szabados Lajos 
is menekülni próbált. Ott a kapuban ugyancsak az ottlévő katona tar-
tóztatta fel, majd összekötözve gépkocsiba tették és Csillaghegyre szálli-
tották. Szabados a kihallgatása során áruló lett és besugói szerepet vál-
lalt. Ezért kiengedték.”
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a jelentés megőrzött az utókornak a nyomozás körülményei és menete meg-
ítéléséhez lényeges körülményeket.

„Az ügy feldolgozása során széleskörű nyomozást vezettünk be az eredeti 
dokumentumok felkutatása terén, a szemtanuk felkutatására és azon 
elvtársak felkutatására, akiket Kristóf László tartóztatott le. 

Az intézkedések során átnéztük a Párttörténeti Intézetet, az Országos és 
Budapesti Levéltár, az Országos Széchenyi Könyvtár anyagait. A eredeti 
dokumentumoknak azonban csak egy részét sikerült beszerezni, mivel 
azok a felsorolt helyeken nem voltak találhatók. Nem sikerült beszerezni 
azon helyszini vizsgálat jegyzőkönyvét és a vizsgálatról szóló jelentést, 
melyet a csendőrség a fegyverhasználattal kapcsolatban folytatott le. 
Széleskörü nyomozást folytattunk Ságvári Endre elvtárs bonctani jegy-
zőkönyvének felkutatására de az sem járt eredménnyel.190

A nyomozás során megtaláltuk a rendőrség és csendőrség egy-egy ere-
deti jelentését, mely elég részletes és amely az üggyel foglalkozik. Besze-
reztük a hivatalos csendőrségi lapok fotóját, melyben Palotás és Kristóf 
kitüntetését közlik Ságvári elvtárs meggyilkolásáért.

Felkutattuk az ügy két koronatanuját, Ságvári elvtárs társát, Szabados 
Lajos és a kiszolgálónőt Fenyő Manóné sz. Moldován Lujzát. Vallomásuk 
teljes egészében alátámasztja az eredeti irásos dokumentumok adatait.

Felkutattuk és kihallgattuk a volt cukrászdai személyzetet és a kör-
nyék lakói közül azokat, akik látták az eseményeket.

Ugyancsak felkutattuk és kihallgattuk Palotás Ferenc és Kristóf László 
azon csendőrtársait és parancsnokaikat, akik jelenleg Magyarországon 
tartózkodnak és az ügyről tudnak.

Felkutattuk és kihallgattuk továbbá azon elvtársakat és személyeket, 
akik a kérdéses napon Ságvári elvtárssal találkoztak, igy Sugár György 
elvtársat /a moszkvai magyar nagykövetség utján hallgattuk meg/. Beszél-
tünk Szikra Sándor elvtárssal, aki ugyancsak találkozott aznap Ságvári 
elvtárssal. Kihallgattuk Ságvári elvtárs feleségét.

Felkutattuk és kihallgattuk Fleichtl csendőrbesugót is. Többször kint-
jártunk a helyszinen és helyszinrajzot készitettünk.

190 az 1959. május 29-én kelt Kiértékelő jelentés szerint mégiscsak megtalálták a boncjegy-
zőkönyvet, aminek gépiratos másolatával rendelkezünk.
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Felkutattuk és beszéltünk azon elvársakkal, akik 1944. tavaszán  
a csillaghegyi deffen le voltak tartóztatva. Mintegy 20 elvtárssal beszél-
tünk. Kristóf László csendőrtevékenységére azonban, azonkívül, hogy 
ott volt és nyomozásokat végzett, nem tudtak vallomást tenni… Pintér 
Mariannt kivéve – nem vett részt a brutalitásokban.

Nyomozást végeztünk Tatabányán és azon helyeken, ahol Kristóf szol-
gálatot teljesitett, érdemleges adatot azonban, beszerezni nem tudtunk.

Az ügyben felmerült katonáról és beszkárt egyenruhás férfiről semmi 
nyomravezető adatot nem tudtunk beszerezni.

A nyomozás során kivizsgáltuk Palotás Ferenc és Kristóf László ellen-
forradalom alatti tevékenységét is. Vizsgálat során megállapitottuk, hogy 
bűncselekményt az ellenforradalom idején nem követtek el.

A vizsgálat során magunk elé tűzött célt lényegében megoldottuk. A le -
folytatott nyomozás és vizsgálat során hiteltérdemlően tisztázni tudtuk 
Ságvári Endre elvtárs elfogása, halála előzményeit és pontos részleteit.”

ebből az 1958-ban kelt jelentésbe foglalt tényállásból egyértelműen követke-
zett, a vizsgálat eredménye azt jelentette, hogy Kristóf lászló és Palotás 
ferenc törvényes szolgálati parancsot, utasítást teljesített, annak teljesítése 
során nem lépte túl az intézkedés törvényes korlátait;

hogy Kristóf lászló és társa emberölésnek sem tettese, sem részese nem 
volt, mert nem történt büntetőjogilag emberölésnek minősülő cselekmény,  
s ezt meghaladóan Kristóf lászló súlyosan sebesülten a földön fekve cselek-
vésre képtelen állapotban volt;

hogy az akkor még csak két emberéletet követelő tragédiát ságvári endre 
indokolatlan, szükségtelen, jogtalan fegyverhasználata okozta;

hogy Kristóf lászló nem volt részese emberek törvénytelen megkínzásá-
nak, egyetlen bizonytalan, érdekelt sértett tanútól származó vallomás nem 
volt alkalmas ennek megállapítására. 

Mindebből azonban az önkényuralom beteg, gyilkos logikájának megfelelően 
nem a büntetőeljárás megszüntetése következett, hanem a bírói emberöléshez ve -
zető vádemelés. bűncselekménynek nem Kristóf lászló volt a tettese vagy ré  szese, 
hanem a Magyar népköztársaság belügyminisztériuma, ügyészsége és bírósága. 
a vádemelés bűnrészesség volt aljas (önkényuralmi politikai bosszú) indokból, 
előre kitervelten elkövetett, bíróság által végrehajtott emberölésben vagy egészen 
pontosan (az 1959-ben hatályos büntetőjog szóhasználatával) gyilkosságban.
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az ügy vizsgálója, bruzsa gábor rendőr százados dr. gerő tamás rendőr 
őrnagy alosztályvezető „egyetértek” záradékával javasolja:

„1./ A vizsgálatot befejezni, Palotás Ferencet és Kristóf Lászlót a BHÖ 
82. pont e. bekezdésében felvett háborús bűntett miatt a Fővárosi Ügyész-
ségnek átadni.

2./ Az ügyről egy részletes jelentést készíteni és azt a felkutatott ere-
deti dokumentumok fotómásolataival együtt a Párttörténeti Intézetnek 
megküldeni.”191

adataink szerint Kristóf lászlót kihallgatták a politikai nyomozószerv (vizs-
gálati osztály) előtt 1958. január 24-én, 27-én, február 3-án, február 12-én, 
március 5-én, 1959. augusztus 5-én a Katonai főügyészségen, majd a buda-
pesti Katonai bíróság Kristóf lászló és társai ellen folyt bűnügyben tartott 
zárt tárgyaláson, 1959. szeptember 3-án. Később, így szeptember 9-én észre-
vételekre, kérdésekre adott válaszok formájában szólalt meg.

Mi most Kristóf és Palotás ügyét vizsgáljuk, s nem annak a tizenegy csend-
őrnek és politikai detektívnek ügyével foglalkozunk, akiknek története meg-
érne egy másik könyvet, akiket Kristóf lászlóval egy eljárásban ítéltek el az 
ismert koncepció jegyében, hogy ők mindahányan a rendszer ellenségei vol-
tak, kommunistaellenes nyomozások részesei, származásukra tekintet nélkül, 
múltbeli rendfenntartói (csendőr, rendőr) minőségükre tekintettel „osztály-
idegenek”.

a ságvári-elfogásról elsődleges ismeretekkel az ott intézkedő hatósági 
közegek bírtak. Cselényi Kanadában élt ekkor már, Kristóf és Palotás egymás 
ellen vallottak, a felszolgálónő és a szomszédban lakó férfi részben szemtanú 
volt. s volt még egy ember, a Csermanek jánosnak nézett kommunista szaba-
dos lajos, akivel ságvári endre elfogásakor találkozott, aki néhány óra múlva 
már a csendőrség besúgója, s nagy bűntudattal tesz vallomást a háború után.

a tanú: szabados lajos […]

191 ez a részletes jelentés azonos lehet a Kiértékelő jelentés az 1944-es csillaghegyi kommu-
nisták és hazafiak ellen irányuló nyomozások ügyében lefolytatott vizsgálatról. buda-
pest, 1959. május 29-én. abtl V-144169/6. című irattal.
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Kérdés: Hogyan történt Ságvári Endre elvtárs elfogása, meggyilkolása?
Felelet: 1944. július 27.-én délután kb. 16 órakor találkozóm volt Ságvári 
Endre elvtárssal az akkori Liget térnél (Jelenleg Zalka Máté tér). […]

Mivel nyár volt és jó idő volt, kiültünk a teraszra. A teraszon hátul az 
utolsó előtti asztalnál foglaltunk helyet. A cukrászdában vendég kevés 
tartózkodott, mintegy 10-15 fő. Miután asztalhoz ültünk, én háttal a ki -
járatnak, Ságvári elvtárs szembe. Feketekávét rendeltünk és fagylaltot. 
Kb. ¾ óra, 1 óra múlva hirtelen csendőrnyomozók leptek meg bennünket. 
Úgy emlékszem, hogy Ságvári Endre elvtárs mellé is állt egy nyomozó és 
én mellém is egy nyomozó állt, míg egy nyomozó a háttérben maradt. 
Lehetséges, hogy volt még ott több is, de én már nem emlékszem olyan 
pontosan erre a momentumra, mivel ezután az események pillanatok 
alatt bonyolódtak le. Arra határozottan emlékszem, hogy a felismert Pa -
lotás Ferenc csendőrnyomozó mellém állt. Úgy emlékszem, hogy Kristóf 
László csendőrnyomozó Ságvári elvtárs mellé állt. Ugyanekkor az a ha -
tósági személy, aki távolabb állt, az egy nagytestű, kövéres, magas férfi 
volt. Miután a csendőrnyomozók megleptek, közölték, hogy letartóztat-
nak bennünket, maradjunk nyugodtan. Palotás Ferenc csendőrnyomozó 
azonnal elkezdett engem kötözni. Ugyanebben a pillanatban odalépett 
asztalunkhoz az egyik kiszolgálónő, egy középtermetű, inkább alacsony, 
sötétbarna nő és fizetésre szólított fel bennünket, mivel látta, hogy ben-
nünket el akarnak vinni. Ekkor Ságvári elvtárs a kabátja belső zsebébe 
nyúlt, mintha fizetni akarna és a pénzért nyúlt, ugyanebben a pillanat-
ban pisztolyt rántott elő és belelőtt a vele szemben álló nyomozóra, majd 
menekülni próbált, a csendőrök azonban akadályozták, dulakodás tá -
madt és lövöldözés. A korábban velem foglalkozó Palotás Ferenc csend-
őrnyomozó is otthagyott engem.

A dulakodásban résztvevő csendőröknél mindnél volt pisztoly. A dula-
kodás közben Ságvári elvtárs kiszabadította magát és a kijárat felé 
menekült. Közben a vele szembenálló nagytestű hatósági személyt has-
balőtte. Ságvári elvtárs után ezután az ottlévő csendőrök mind lőttek. 
Ságvári elvtársat addig, míg a kapuhoz nem ért, legalább 4-5 lövés ér -
hette, de ezek akkor közvetlen halálos lövések nem lehettek.

Amikor Ságvári elvtárs a cukrászda kapujához ért, ott egy odakevere-
dett katona feltűzött szuronnyal, puskával akadályozta menekülésében, 
majd ugyancsak egy odakeveredett BESZKÁRT egyenruhát viselő férfi is 
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akadályozta Ságvári elvtársat menekülésében és elbuktatta. Ságvári elv-
társ bukdácsolni kezdett, ugyanakkor a csendőrnyomozók Ságvári elv-
társ után szaladtak, Palotás Ferenc csendőrnyomozó is és útközben és 
a kapuban is lőttek Ságvári elvtársra, Palotás Ferenc is lőtt. 

Ságvári elvtárs a lövésektől találva hasravágódott, majd a mentők 
elvitték, mivel igen életveszélyes állapotba került, majd később sérülése-
ibe bele is halt.

Palotás Ferenc csendőrnyomozó bejött és engem összekötözve egy 
autóba tett, mellém vigyázni, engem őrizni az akkor odakeveredett kato-
nát tette. Majd egy csendőrnyomozó, aki váll lövést kapott, én Kristóf 
László csendőrnek ismerem fel, az is beült ebbe az autóba. Ezután egy 
gépkocsivezető, ill. egy férfi is beült a gépkocsiba, aki a gépkocsit a János 
kórházba vezette. A János kórházban a kórteremben még láttam azt  
a nyomozót, aki váll lövést kapott. 

Közben odaérkezett Juhász István, a csendőrnyomozók parancsnoka 
és engem a csillaghegyi parancsnokságukra állítottak elő. 

Kérdés: Kristóf László csendőrnyomozó nem kapott váll lövést, ezek 
szerint őt valakivel összetéveszti? 

Felelet: Én Kristóf László csendőrnyomozóban határozottan felis -
merem azt, hogy ott volt Ságvári elvtárs elfogásánál, én úgy emlékszem 
azonban, hogy váll lövést kapott az a nyomozó, aki Ságvári elvtárs mel-
lett volt. Az események régen történtek, s így már olyan pontosan nem 
tudok visszaemlékezni. 

Kérdés: Lehetséges akkor, hogy ott a helyszínen még más nyomozó is 
ott volt?

Felelet: Valószínűleg.
Kérdés: Az elfogásban résztvevő csendőrnyomozók mind használták  

a fegyverüket?
Felelet: A cukrászda területén lévő nyomozók mind használták a fegy-

verüket. A lövöldözés olyan nagy volt, hogy a cukrászdában a vendégek 
a földre feküdtek le.

Kérdés: Az Ön által felismert Palotás Ferenc is megsebesült?
Felelet: Tudomásom szerint nem sebesült meg. […]
Kérdés: Miután Önt letartóztatták, mi volt az észrevétele, a csendőr-

nyomozók tudták, hogy Ságvári elvtárs az, akit figyelnek?
Felelet: […] A benyomásom az volt, hogy Ságvári elvtársról tudták, hogy 
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őt figyelik és úgy láttam a magatartásukból a csendőrnyomozóknak, mint-
 ha már több napja figyelték volna Ságvári elvtársat. 192

a cukrászda felszolgálónője, Fenyő Manóné a dulakodásra figyelt fel. 
Fenyő Manóné […]
Kérdés: Tegyen tanúvallomást arról, hogyan fogták el és gyilkolták 

meg a csendőrök 1944. július 27-én Ságvári Endre elvtársat?
Felelet: Ezen a napon délelőtt nagy bombázás volt Budapesten. Én 

ekkor a II. Budakeszi u. 5. sz. alatt lévő Nagy Béla-féle cukrászdában 
dolgoztam, mint felszolgáló. A késő délutáni órákban a cukrászda tera-
szán két férfi jelent meg és a legutolsó asztalnál foglaltak helyet. Mint 
később kiderült, az egyik férfi Ságvári Endre volt és a másik egy társa. 
Ságvári elvtárs és társa fagylaltot rendeltek. A teraszon ekkor más ven-
dég nem is volt, csak a kerthelyiségben. Egy idő múltán bejött három férfi 

– amint később kiderült, csendőrnyomozók. Az egyik csendőrnyomozó – 
akit az előbb felismertem, s Ön közölte velem, hogy Palotás Ferenc csend-
őrnyomozó – odaállt Ságvári Endre társához és azonnal megkötözte  
a kezét. 

A másik két nyomozó Ságvári Endre elvtársat akarta lefogni. Az egyik 
közülük egy alacsony, barna férfi volt, aki később láblövést kapott. Ság-
vári elvtárs ellenállt, dulakodás és lövöldözés kezdődött, mindegyik 
csendőr lőtt, de hogy ki, hogyan lőtt, azt nem tudom. Ságvári elvtárs az 
egyiket lábonlőtte és ártalmatlanná tette. Menekülni próbált, azonban 
Palotás Ferenc és a másik nyomozó újból megfogta. Közben bejött a csend-
őrök segítségére egy kövér férfi, akiről azt mondták, hogy a gépkocsiveze-
tőjük volt. Ezt a kövér férfit is meglőtte Ságvári elvtárs. Közben aztán 
kibújt a kabátjából és szaladt kifelé a cukrászdából Palotás Ferenc azon-
ban utána szaladt és hátulról lelőtte Ságvári elvtársat. Ezután Palotás 
Ferenc visszajött, átkutatta Ságvári Endre kabátját, felvette aktatáskáját. 
Ságvári Endre társát összekötözve betuszkolta az autójukba. 

Azt, hogy ezután hogyan mentek el, mi lett a sebesültekkel, nem tu -
dom. Másnap Palotás Ferenc és egy másik férfi – azt nem tudom, kicsoda – 

192 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai b.i.065/1959. 
Vizsgálati iratok. b. 020/1959. iii. D. 184. tanúvallomás a gyorskocsi u. 31-ben. a bM 
Vizsgálati Osztályán. Vallomását leírta, 1958. február 28. napján. Vallomása szóban, 
nyomozati iratok, iii. kötet, 50–51. p.
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újból eljöttek a cukrászdába. A főnököm Nagy Béla kérdezte, hogy kik 
voltak ezek a férfiak. Palotás azt válaszolta, hogy »szovjet kémek«, erre 
megkérdezte a főnököm, és honnan tudták, hogy itt vannak. Azt felelték, 
hogy »már Kőbányáról figyeltük őket«.

Azt tudom még mondani, hogy mikor szóltam, hogy a vendégek nem 
fizettek, erre Palotás nagyhangon odadobott 2 pengőt. Palotásról még 
azt tudom mondani, hogy ő volt ott az irányító, nagyhangon kiabált és 
intézkedett. 

Kérdés: Kik lőtték ténylegesen Ságvári elvtársat?
Felelet: Ott mindenki lövöldözött, azt tudom és Palotás Ferenc volt az, 

aki Ságvári elvtárs után szaladt és lelőtte.
Kérdés: Kinél volt fegyver a csendőrök közül?
Felelet: Nem tudom megmondani, nem láttam. Palotásról is csak azt 

tudom, hogy szaladt Ságvári elvtárs után és hallottam, amikor lőtt, de 
látni nem láttam. Csak hallottam az éktelen nagy lövöldözést. Még Ság-
vári elvtárs fegyverét sem láttam.”193 

Összegezve: a tanú azt látta, hogy ságvári az egyik nyomozót lábon lőtte, 
majd „a kövér férfit, aki bejött, meglőtte”. Dulakodás közben kibújt a kabátjá-
ból, így sikerült elmenekülnie, és kikerült a cukrászdából. a tanú szerint 
Palotás ságvári után ment, és hátulról lőtte le.194 ez az állítás téves, hiszen 
a boncolási jegyzőkönyv szerint előlről kapta a lövést.

„A tanú Bagdi Péter az események idején 46 éves 1898-ban született se -
gédmunkás, Budapest, Budakeszi u. 1.sz. lakos tanúvallomását ismer-
tettük korábban. Arról beszélt, hogy lövést hallott a cukrászdából, majd 
látta, hogy egy sötétruhás férfi szalad be a szomszédba, a Nagy cuk-
rászda kapuján, a következő pillanatban újra lövést hallott, s ezután egy 
férfi szaladt ki kék ingben, vászonnadrágban a kapun lefelé a Budakeszi 
u. 1. sz. irányába, s még a cukrászda telke előtt a villanyoszlopnál elesett. 
Ez a férfi Ságvári Endre elvtárs volt. Ságvári Endre elvtárs után egy férfi 

193 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai b.i.065/1959. 
Vizsgálati iratok. b. 020/1959. ii. D. 5. tanúvallomás a gyorskocsi u. 31-ben, 1958. ápri-
lis 24. a bM Vizsgálati Osztályán. Vallomása szóban, nyomozati iratok, ii. kötet, 5. p.

194 Kahler frigyes: a jogállam válaszol. Kristóf lászló és társai pere. in: Kahler frigyes: 
Jogállam és diktatúra. ii. tanulmányok a koncepciós perek világáról. 205–206. oldal.
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futott. Azt a férfit, akit befelé látott szaladni, sebesülten később elszállí-
tották. […]

Kérdés: Hány sebesültet szállítottak kórházba? Felelet: Nem tudom.
Kérdés: Miből állítja azt, hogy az először befelé futó férfi lőtt és meg-

sebesült? 
Felelet: Amikor befelé futott, akkor szintén bement a kapun, rögtön 

elhangzottak a lövések. A befelé futó férfit láttam, hogy hozzák ki sebe-
sültként. Én úgy emlékszem, hogy Ságvári elvtársat először érte a lövés, 
mivel a sebe a mellén kisebb nyílású volt, mint a hátán.”195 

Megjegyzésünk: az „először” helyesen és értelemszerűen „előlről” lehet, mert 
a lövés bemeneti nyílása általában kisebb látható roncsolódást okoz.

e vallomás alapján az esetnek egy újabb változata lehetséges bár nem való-
színű. a befelé futó ember Pétervári lehetett, mert őt hozták ki hordágyon,  
s őt felismerhették a kinti szemtanúk. Kristóf esetében bizonyos, hogy végig 
bent tartózkodott, így őt nem láthatták befelé futni, Palotás pedig nem sérült 
meg. így lehetséges, hogy a fényképről felismerés alapján a valóságnak meg-
felelően őt választották ki a tanúk, mint a helyszínen sebesülten fekvő ságvári 
mellett intézkedő, egyedül sértetlenül maradt hatósági személyt. 

Érdemleges még bagdi Mihály szemtanú kihallgatása. ez a tanú, aki 1944 
júliusában még csak 11 éves volt, vallomása szerint határozottan emlékszik  
a 14 évvel korábbi eseményekre. Állítja, hogy ságvárit elölről érte a lövés, 
s a lövedék ságvári endre hátán távozott. Vallotta azt is, hogy nem az utcán, 
hanem az épületben történt a halálos lövés. Kahler is fontosnak tartja kiemelni, 
hogy a lövés elölről, az épületben érte ságvárit.196

a tanú bagdi Mihály 11 éves 1933-ban született tanuló, kihallgatásakor 
bM dolgozó, budapest, budakeszi u. 1. sz. lakos előadja:

„[…] Kérdés: Mit látott Ön Ságvári elvtárs meggyilkolása alkalmával?
Felelet: 1944. július 27.-én délután otthon tartózkodtam. Egyszer csak 

195 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. b.i.065/1959. 
Vizsgálati iratok. b. 020/1959. iii. D. 184. tanúvallomás a gyorskocsi u. 31-ben, 1958. 
február 26. napján a bM Vizsgálati Osztályán. a gépirat „először” szava leírási hiba, 
értelemszerűen „előlről” értendő.

196 Kahler frigyes: a jogállam válaszol. Kristóf lászló és társai pere. in: Kahler frigyes: 
Jogállam és diktatúra. ii. tanulmányok a koncepciós perek világáról. 206. oldal.
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lövéseket hallottunk. Azonnal kiszaladtunk megnézni, hogy mi történt 
az utcán a Budakeszi úton. Előbb körülnéztünk, hogy merről lőnek.  
A következő pillanatban a Budakeszi u. 5. sz. alatt lévő cukrászda kapu-
ján egy férfi szaladt ki és elkezdett lefelé az 1. sz. irányába futni. Ez a férfi 
Ságvári elvtárs volt. Ságvári elvtárs ekkor már nehezen futott és még  
a cukrászda telke a Budakeszi u. 5. sz. előtt egy ottlévő villanypóznánál 
összeesett. Közvetlenül Ságvári elvtárs után futott egy hatósági személy, 
akit a felismerési jegyzőkönyvben a 3.sz. alatt vélek felismerni. Ságvári 
elvtársat azonnal körülvették a kíváncsiskodó emberek. A jóérzésűek 
vizet akartak adni neki, azonban a hatósági személyek durván vissza-
utasították ezt, ill. nem engedték. Közben Ságvári elvtársat a hátára for-
dították és sérülését nézték. Arra határozottan emlékszem, hogy a lövés, 
melyet kapott, a szíve fölött előlről ment be a golyó a mellkasán és a há -
tán jött ki, mivel a seb ezt mutatta. A hátán sokkal nagyobb sebet oko-
zott, mint a mellkasán. Közben odajött intézkedni az a hatósági sze-
mély, akit a felismerési jegyzőkönyvben 1. sz. alatt (Palotásban Z.Zs.) 
felismertem. 

Kérdés: Kint az utcán kapta-e Ságvári elvtárs a lövést?
Felelet: Véleményem szerint nem, erre nem emlékszem, de az utcán 

nem kaphatta a lövést, mivel amint mondtam, a lövést szemben kapta, 
az utcán pedig vele szemben hatósági személy nem volt, hanem utána 
futott.

Kérdés: Hány lövést kapott Ságvári elvtárs?
Felelet: Nem tudom, nem emlékszem rá, én csak egyet láttam, de kap-

hatott többet is.
Kérdés: Amikor Ön kiszaladt az utcára és az utca még üres volt, látott-

e valakit a cukrászdába befelé futni?
Felelet: Nem láttam senkit sem befelé futni.” 

e vallomások az eddigi adatokat megerősítve azt látszanak bizonyítani, hogy 
ságvári sérülését a Cukrászda kapuján belül szenvedte el, amint egyértelmű 
bizonyíték tanúsítja, elölről, Cselényivel szemtől szemben érte a lövés.
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Viii.

a nyomozás megkísérelte tisztázni a használt fegyverek kérdését. a fegyverek 
és golyók által adott feladvánnyal előzőleg foglalkoztunk. szerintünk ebben  
a körben nincsen a büntetőjogi felelősséget érintő kétség, arra utaló tény. s mi 
több, bizonyossággal állítható, hogy Kristóf lászló nem lőtt ságvárira, s ha 
mégis, a halált okozó golyó nem az ő fegyveréből származott. a tényállás 
tisztázásához fontos tény, hogy a lábon lőtt Kristófot még egy lövés érte a jobb 
vállán. a röntgenfelvételen látható lövedéket 1959. április 23-án operálták ki 
a rabkórházban Kristóf vállából. a fegyverszakértő szerint a lövedék 6,35 
mm-es pisztolygolyó.197 e golyó mérete megegyezik a csendőrnyomozók from-
 mer-liliput öntöltő fegyvere űrméretével, így valószínűleg, Kristóf állításával 
megegyezően, Palotástól származott a lövés.

197 bM Országos rendőr-főkapitányság technikai Osztály szakvéleménye. 577/1959. fe. sz. 
i: Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai vizsgálati 
iratok.

röntgenfelvétel Kristóf karjáról, benne a lövedékkel
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a szemtanúk vallomásai közötti lényeges eltéréseket sem a nyomozás, sem 
a tárgyalás során nem tisztázták a hatóságok. Mindazonáltal a boncolási 
jegyzőkönyv és a fegyverekre vonatkozó adatok és vallomások alapján egyér-
telműnek tekinthető, hogy a ságvárira leadott egyetlen halálos lövés Cselényi 
antal fegyveréből származott, s elölről hatolt a sérült testébe.

Palotás – aki helyszíni szemle útján igyekezett cáfolni, hogy szabados és 
fenyőné tanúk nem láthatták, hogy ő ságvárira lőtt – a lövöldözés után össze-
szedte a cukrászdában maradt fegyvereket. „2 pisztolyra emlékszem, de lehet, 
hogy 3 volt” – vallotta. Megtudjuk, hogy a csendőröknek kiskaliberű piszto-
lyuk volt. Palotás szerint az általa összeszedett pisztolyok közül egy nagyobb, 
9 mm-es volt, s ez lehetett ságvárié. Vallja Kristóffal együtt, hogy Cselényi 
antalnak volt nagyobb – 7,65 mm-es – pisztolya, amivel külsőleg majdnem 
teljesen megegyezett a csendőrségnél lőszer-takarékossági okból használt  
6 mm-es Walther PP pisztoly.198 ezzel a pisztollyal lőtték le ságvárit, s ilyen 
pisztolya Cselényinek volt.

a nyomozati iratoknál elfekszik egy – a történeti tényállás megállapításá-
nál alapvetően fontos – bizonyíték, a ságvári endre holttestének vizsgálatáról 
készített boncolási jegyzőkönyv, amelyet dr. tamáska lóránd „rendőrbonc-
nok” készített a holttest 1944. augusztus 3-ai boncolásakor. a boncolás ered-
ményét rögzítő jegyzőkönyv tartalmára azonban az eljárásban nem fordítot-
tak figyelmet. a vádirat felsorolja ugyan a bizonyítékok sorában, de érdemben 
nem értékeli.199

a jegyzőkönyv két lényeges megállapítása:

„A lövedék a II. bordaközben fúrta át a mellkas falát és innen egyenesen, 
a gerincoszloppal párhuzamosan haladva elölről hátrafelé átfúrta a bal 
tüdő felső és alsó lebenyét, a rekeszt, a gyomorboltozatnak elülső és hátsó 
falát, átütötte a lépet és a rekeszen újra áthatolva visszakerült a mel-
lüregbe és itt a III. borda magasságában, mégpedig a lapockavonalban 
volt feltalálható a hát bőre alatt a 6 mm-es Long-Rifle ólomlövedék.[…]

A bemeneti nyílás minősége és a lőcsatorna lefutása alapján az a való-
színű, hogy a lövés Dr. Ságvárit szemtől szembe érte, mikor is nevezett, 

198 577/1959. fe. számú fegyverszakértői vélemény. in: Hadtörténelmi levéltár. budapesti 
Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai vizsgálati iratok.

199 lásd mellékletként.
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vagy előre dőlt testhelyzetben volt, vagy pedig a lövést leadó egyén sokkal 
magasabb helyen, például lépcső tetején állt.”200

amint Kahler írja: 

„Nincs semmi okunk arra, hogy Dr. Tamáska Lóránd orvosszakértő véle-
ményét megkérdőjelezzük. Sokkal inkább indokolt a katonai bíróság 
által megállapított tényállást a legendák honába utalni, hiszen az kez-
dettől fogva egy mitológia felépítését szolgálta.”

Mi történt tehát azután, hogy ságvári endre leadta a lövéseit és elindult az ajtó 
felé? Pontosan nem lehet rekonstruálni a mozzanatokat, mert nem rögzítették 
a helyszíni nyomokat. tény, hogy a jobb vállán sebesült Cselényi nem „utána 
rohant” ságvárinak, hanem szembe került vele. nem tudjuk, hogy ez hol tör-
tént, a cukrászdában-e, esetleg a teraszon vagy a kijárati ajtóban, ahol a katona 
és a vasutas elgáncsolta(?) ságvárit? Ma már mindez aligha ponto sítható.

a 11 éves bagdi Mihály úgy emlékezett, hogy az épületben történt a halá-
los lövés, fenyőné szerint viszont kint, az ajtón túl történt a lövés.

„bárhol történt is az egyetlen találatot eredményező lövés (valótlan tehát az 
az állítás is, hogy több lövés érte menekülés közben), az szemtől szembe tör-
tént, abban a tűzharcban, amelyet ságvári endre kezdeményezett” – mondja 
Kahler frigyes a büntetőbíró, s aligha vitatkozhatunk vele.

azok a tanúvallomások tehát, amelyek ságvári endre orvul történő meg-
gyilkolásáról szólnak, nem a valóságot tartalmazzák. ezeknek a vallomások-
nak az elfogadása – mellőzve a boncjegyzőkönyv adatait – arra utal, hogy ez 
a per konstruált tényállást tartalmazó koncepciós eljárás volt.201

iX.

Van azonban egy másik elmélet is a rendőri fegyverhasználatról, a gyilkos-
sági koncepció. svéd lászló szerint: 

200 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. iX.D. 11. 
gépelt másodlat, bM bélyegzővel, a hitelesítő aláírásával.

201 Kahler frigyes, i. m. 219. oldal.
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„Ságvári egy alkalmas pillanatban kivonta magát a dulakodásból és pisz-
tolyát eldobva a kapu felé vette az irányt. Mint jogász nyilván betéve 
tudta a büntetőjogot. Ennek folytán vélhetőleg azért dobta el látványo-
san a pisztolyát, mert feltételezte, hogy üldözői ismerik szolgálati sza-
bályzatuk fegyverhasználati passzusát és őt mint fegyvertelen menekülőt 

– jól felfogott érdekükben – nem ölik meg. Emiatt zakójából is kibújt, és 
a kapuhoz küzdötte magát. Amikor azonban a Szabadost őrző Palotás 
nyomozóhoz ért, az pisztolyával hatalmas tarkóütést mért rá. Kitámo-
lyogva az utcára, újabb megpróbáltatásban volt része. Ugyanis a detek-
tívek ’Fogják meg, tolvaj!’ kiáltására egy éppen arra tartó katona meg-
próbálta elgáncsolni. Nagy nehezen kicsúszott a katona szorításából és 
kísérletet tett a továbbjutásra. Csakhogy ereje fogytán meg megrogyott, 
s mintegy 10 méterre a cukrászda kapujától, elvágódott. A primér for-
rások szerint Palotás utána lőtt, de nem talált. Viszont Cselényi Antal 
rendőrdetektív egészen közel ment hozzá és a csőre töltött Walter-piszto-
lyát rászegezte. A már magatehetetlen Ságvári érezte a végveszélyt, s bal 
karjával ösztönösen a fejét próbálta védeni. Ekkor Cselényi a hóna alatt 
tüdőlövéssel végezte ki”.202 

az előző vélemény szerint az elölről kapott, egyetlen halálos lövés annak 
bizonyítéka, hogy küzdelem folyt ságvári és üldözői között, s a testhelyzet 
alapján azt sem zárja ki, hogy ságvárinál fegyver lehetett.

az utóbb idézett változat szerint az önmagát ösztönösen felemelt kézzel 
védő fegyvertelen embert kíméletlen kegyetlenséggel kivégezte Cselényi 
detektív.

Véleményünk az, hogy
1. Menekülését a hatóság embereinek mindenképpen, a törvény parancsa 

alapján meg kellett akadályozni lőfegyverhasználattal is, mert tíz-
tizenöt méter futás után másodpercek alatt eltűnhetett volna a budake-
szi út. 1. sz. ház sarkánál a fasorra fordulva.

2. adat van arra, hogy egy katonával és egy beszkártossal találkozhatott, 
akik ott a cukrászda bejáratánál közlekedtek, akik szabados menekülé-
sét is akadályozhatták. akár miattuk, akár más személlyel való össze-

202 svéd lászló: ságvári endre mártíriumának körülményei dokumentumok tükrében. in: 
Múltunk. 2008. 1. szám. 93. oldal.
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ütközés vagy megbotlás miatt ságvári olyan megpördült helyzetbe 
kerülhetett, amely eredeti irányától eltérítette, s így a boncjegyzőkönyv 
szerint is előrehajolt, félig álló helyzetben szemből érte a lövés, amely, 
szemben svéd állításával, ságvárit nem hóna alatt érte.

3. lelövése fizikailag összeolvadt egy véres tűzharccal, amelynek indoko-
latlan kiváltásával, kezdeményezésével, az intézkedő hatósági közegek 
súlyos-halálos megsebesítésével a teljes törvénytelenség és megsemmi-
síthetőség állapotába hozta magát, saját döntésével mintegy törvényen 
kívül került.

4. lelövését világos és egyértelmű megadással, kézfeltartással kerülhette 
volna el, ami teljesen összeegyeztethetetlen volt felfokozott lelkiállapo-
tával, szó szerint: halált megvető magatartásával.

5. a vállán 9 mm-es golyóval megsebesített Cselényi – háta mögött a föl-
dön sebesülten fetrengő két bajtársával, a szabados lajos őrizetbe vett, 
szökni próbáló személy szökésének megakadályozásán szorgoskodó 
Pa  lotásra alig számítva – képtelen lett volna egyedül, saját fizikai erejé-
vel utolérni és megkötözni az életével a jelek szerint leszámolt ságvárit. 
ez sajnos fegyverhasználati kényszerhelyzet volt. 

6. a ságvári testében talált pisztolygolyó mérete megegyezett Cselényi 
pisztolyának öbméretével.

7. nem tisztázott, volt-e fegyver ságvárinál lelövésekor, mert ha volt, ez 
önmagában indokolta vele szemben a fegyverhasználatot. a tisztázott 
körülmények azonban elegendőek ahhoz, hogy a fegyverhasználat 
szükségessége és jogszerűsége aggálytalanul megállapítható legyen.

8. nem zárható ki, hogy ságvárinál egy másik fegyver is volt, amelyet 
menekülésekor magával vitt, s használt, illetve használni kívánt. ez 
utóbbi feltételezésnek a fegyverhasználat jogszerűsége szempontjából 
nincsen döntő jelentősége.

9. bagdi Mihály és bagdi Péter, az utcán történtek szemtanúi vallomásai-
ban nincs, de szabados lajos vallomásában sincs utalás a ságvárira 
közvetlen közelről leadott lövésről, hanem az előbbiek szemből leadott 
lövés nyomáról szólnak.

a „kivégzés” feltételezése téves álláspont azért is, mert a Magyar Királyi 
rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1932. évi Xiii. törvénycikk szerint:
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„1. § (1) A m. kir. rendőrségnek fegyverviselésre jogosult tagja vagy közege 
hivatásának jogszerű teljesítése közben fegyvert használni jogosult:

[…] 3. olyan felfegyverzett egyén lefegyverezése végett, akit el kell fogni, 
ha lefegyverezése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek;

4. súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy e miatt elítélt 
olyan egyén kézre kerítése végett, akit el kell fogni, ha kézre kerítése fegy-
verhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek;”

a fegyverhasználatnak tehát menekülő, fegyvertelen személlyel szemben is 
helye volt: 

1. súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy e miatt elítélt 
olyan egyén kézre kerítése végett, akit el kell fogni, 

2. ha kézre kerítése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek;

Hasonlóan rendelkezik a Szervezeti és Szolgálati Utasítás a M. Kir. csendőrség 
számára (SZUT), Hivatalos kiadás 1941. 49. §, amelynek 330. pontja szerint 

„a szolgálatban álló csendőr fegyverét jogosult mindenki ellen használni:
1. aki őt tettlegesen megtámadja, vagy támadással veszélyesen fenye-

geti.[…]
Ellenben köteles használni
[…] 5. ha az elfogott vagy elfogandó veszélyes gonosztevő menekül,  

a fegyverhasználattal fenyegető rákiáltás dacára meg nem áll, és feltar-
tóztatására más mód nincs.”

alaptalan és légből kapott, papirosízű feltételezés az, hogy főbenjáró bűn-
cselekmény tűzharcot kezdeményező elkövetője a fegyver eldobásával és a me -
nekülés megkezdésével megakadályozhatja a vele szemben szükséges fegy-
verhasználatot. az idézett szabályok, az idézett feltételek megléte esetén 
egyértelműen megparancsolják ilyen esetben a fegyverhasználatot. esetünk-
ben az eljáró négy közül három rendvédelmi közeg megsebesült, kettő telje-
sen harcképtelenné vált, a sértetlenül maradt egy pedig az elfogott személyt 
őrizte. így a menekülő súlyos bűnelkövető fizikai erővel való megállítására 
semmilyen más lehetőség nem volt, mint a fegyverhasználat. 
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X.

a nyomozás során bizonyítani akarták azt is, hogy i.r. terhelt, aki 1944 júni-
usában került a baloldali alcsoporthoz Csillaghegyre /fő u. 6./ mint csendőr-
nyomozó, a kikérdezések alkalmával „a letartóztatott személyeket szadista 
módon bántalmazta”. a vádirat állította: 

„Így dr. Gáspár Ferencet villanyozta és gumibottal úgy megverte, hogy 
szeme megsérült és véreset vizelt. Részt vett Kurucz István, Becker Lajos, 
Pintér Mariann nevű kommunisták letartóztatásában. Pintér Mariannt 
Kristóf László a legdurvább módon kínozta. Fejét gumibottal verte, testét 
villanyozta és szidalmazta.”203

ezzel kapcsolatosan Kristóf lászló mindvégig a következőképpen nyilatkozott:

„Én a szolgálatom ideje alatt senkit sem bántalmaztam, mert a beosz-
tásomnál fogva sem kikérdezést nem foganatosítottam, sem másképpen 
a foglyokkal nem foglalkoztam. Pintér Marian elfogásánál közremű-
ködhettem, mert abban az időben ott tartózkodtam, de nagy a gyanúm, 
hogy ezt Koncz Elek azért vallotta, mert valószínű ő is tudta, hogy holttá 
vagyok nyilvánítva.”204

a vádiratban négy név szerint megjelölt személy terhére elkövetett kínzásra 
vonatkozó utalás nem felelt meg egy (adott esetben halálbüntetést megala-
pozó) tényállás ismérveinek, tehát állítjuk, hogy nincsen értékelhető tényál-
lás. ezt támasztja alá az a tény is, hogy a korabeli kiértékelő jelentés mellék-
letében – amely felsorolja a csillaghegyi kommunistaellenes nyomozásban 
részt vett személyeket – Kristóf lászló neve nem is szerepel.205

203 Katonai főügyészség b.Vii.020/1959. sz. V Á D i r a t budapest, 1959. augusztus 22. dr. 
Vig istván őrgy. s.k. főügyészségi ügyész. 

204 Katonai főügyészség b.Vii. 020/1959. sz., 1959. augusztus hó 5. jegyzőkönyv Kristóf 
lászló terhelt kihallgatásáról. dr. Vig istván őrgy.

205 Kiértékelő jelentés az 1944-es csillaghegyi kommunisták és hazafiak ellen irányuló 
nyomozások ügyében lefolytatott vizsgálatról. budapest, 1959. május 29-én. abtl 
V-144169/6. 
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az ítéletben az i.r. vádlott terhére megállapított (általa következetesen 
tagadott) gumibotozás és villanyozás pontos mikéntje és súlyossága homály-
ban maradt, amint azon Pintér Mariann tanú által említett tény is, amely 
szerint „Kékkőihez képest ő enyhébb ember volt.” Világháborús viszonyok 
között az állammal szemben ellenséges személyekkel, egy ellenséges nagyha-
talom ügynökségeként működő, az állam biztonságára közvetlen veszélyt 
jelentő Kommunista Párt tagjaival szemben alkalmazott kemény vallatási 
módszerek által érintettek elfogulatlan tanúknak semmiképpen nem tekint-
hetők, különösen akkor nem, amikor a feladat a kihallgatásokat nem végző, 
megpecsételt sorsú i.r. terhelt bűnösségének többszörös biztonságú megala-
pozása volt az önkényuralmi nyomozószerv és bíróság előtt. ebben az eset-
ben fokozott gondossággal vizsgálandó az a kérdés, hogy megvalósult-e  
a törvény által megkövetelt „megkínzás”. ilyen „megkínzás…, amikor a tettes 
a sértett testét olyan súlyosan bántalmazza vagy őt olyan lelki gyötrelemnek 
teszi ki, hogy ezzel a sértett testi épségét tartósan és komolyan veszélyezteti 
vagy lelki egyensúlyát alaposan feldúlja.”206 a ténymegállapítás hiányosságait 
erős (ténybeli fogyatékosságokat nem pótló) jelzőkkel ellensúlyozó gyanúsí-
tás, illetve vádirat adós maradt annak okszerű kifejtésével, hogy milyen 
módon és erővel történt az említett eszközök használata, s ez elérte a megkín-
záshoz szükséges komoly mértéket.

Kristóf figyelési tevékenységet ellátó, az érintettek által ismeretlenül ma  radó 
nyomozó volt. a tanúk elfogult, sérelmeket hordozó személyekként tárgyilagos 
vallomás tételére, nekik fel nem róhatóan, alkalmatlanok voltak. a népbírósági 
perek számos példát mutattak a tanúvallomások félrevezető, esetenként justiz-
mordhoz vezető mivoltáról és téves értékeléséről. semmilyen törvényes ésszerű 
alapja nem volt annak, hogy a legkedvezőtlenebb esetben is a korabeli jog sze-
rint hivatali hatalommal visszaélésnek minősülhető, öt év alatt elévülő cselek-
mény miatt tizenöt év elteltével főbenjáró jogkövetkezményeket alkalmazza-
nak. igaz ez a megállapítás az 1958. évi elfogáskor formálisan meg  valósult 
fogolyszökés és hatósági közeg elleni erőszak bűntettére is, azzal a mó  dosítással, 
hogy ezekben az eljárást a bűncselekmény csekély súlyára te  kintettel kellett 
volna megszüntetni, amint tette ezt a legfelsőbb bíróság 2006-ban.

206 nOt iii. 906/1945. in: lukács tibor: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok. 1945–
1950. 357. oldal. Dr. róth jenő (összeállította, és jegyzetekkel ellátta): A népbíráskodás 
jogszabályainak gyűjteménye. 1945.
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Xi.

szükségesnek tartom, hogy Kristóf lászló terheltnek a vádemelés előtt a Ka -
tonai főügyészség b.Vii. 020/1959. számú vizsgálati iratában lévő jegyző-
könyvben, 1959. augusztus 5-én dr. Vig istván őrgy. katonai ügyész előtt rög-
zített teljes vallomását teljes egészében megismertessem az olvasóval, figye-
lemmel arra is, hogy a terhelt számára egybefüggő előadásra az ügyész előtt 
nagyobb lehetőség volt, mint a bíróságon:

„A gyanúsítást megértettem, bűnösnek nem érzem magam. Eddigi jegy-
zőkönyvi vallomásaimat fenntartom, azok a valóságnak megfelelnek, val-
lomásaimat kényszer nélkül tettem meg. Apróbb kifogásaim vannak, ami-
ket a mostani ügyészi kihallgatásomon kívánok korrigálni. 

A nyomozás anyagát elém tárták, az iratokat áttanulmányoztam, 
azonban tekintettel az anyag terjedelmes voltára, kellőképpen nem tud-
tam átfogni az anyagot és azokat az észrevételeket, amiket akkor előad-
tam, nem foglalták jegyzőkönyvbe, mert a vizsgálótiszt azt közölte velem, 
hogy azok nem lényegesek az ő szempontjukból. Észrevételeimet is ezúton 
kívánom előadni. 1935. április 1-én léptem csendőrségi szolgálatba. Egy 
éves próbaszolgálat után az alagi őrsre lettem beosztva. Rövidebb ideig 
Veresegyházán, Pesthidegkúton és újra Veresegyházán teljesítettem szol-
gálatot. 1940. telén a felállítandó pót csendőr zlj-hez lettem kiképzőnek 
vezényelve. Az 1940. nyarán feloszlott és bevonultam az alagi örsre. 1940. 
tavaszán a püspökhatvani őrsre lettem áthelyezve. Innen 1942. január 
vagy február hónapban a központi nyomozó parancsnokság törzsalosz-
tályához helyeztek át. Itt a jobb oldalhoz lettem beosztva, de nyomozó 
szolgálatot nem végeztünk, mert az irodai munkákat gyakoroltuk. 1942. 
június hóban áthelyeztek a békéscsabai vasúti őrsre. Itt kb. 2 hónapig 
szolgáltam, akkor összekülönböztem az őrsparancsnokkal, 10 napra mind-
kettőnket becsuktak, engem pedig büntetésből visszahelyeztek a törzsal-
osztályhoz. Itt újra jobb oldali alcsoporthoz osztottak be. De még mindig 
irodai munkával foglalkoztam. 1942. őszén a nyomozó iskolához vezé-
nyeltek járőröző tanfolyamra. Kb. 8 hónapi tanfolyam elvégzése után 
újra a jobb oldali alcsoporthoz kerültem vissza. Innen vezényeltek ki  
2 hónapos tatabányai szolgálatra, ahova Kudar Lajos alez. egy erős fiziku-
 mú nyomozót kért, rám esett a választás. Itt Borbély János szakszervezeti 
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titkár megfigyelése volt a feladatom, valamint a bánya hiányosságairól 
tegyek jelentést. Két hónapi szolgálat után beszüntették a ve  zény  lésemet. 
Ez a Borbély János a mostani vizsgálat folyamán tudtam meg, hogy 
csendőrségi besúgó volt, s ezért a ténykedéséért 1945. után felakasztották.

Amikor visszakerültem a törzsalosztályhoz, újra csak megint a balol-
dalhoz kerültem. Baloldali alcsoporthoz 1944. első hónapjaiban kerül-
tem. Külszolgálatot ezidő alatt nem végeztem. 1944. június elején a csil -
lag  hegyi alcsoporthoz kirendeltek. Itt kommunisták elleni nyomozás folyt. 
Mivel én még baloldali ügyekben nem nyomoztam, nem is használtak fel 
másra, mint lakászárakra, nyilvántartókba elintézni a személyek utáni 
nyomozásokat sttb. 1944. július 26-án estefele Juhász István alhdgy. fel-
keresett, kérdezte, hogy én Nógrádverőcei vagyok-e? Közöltem vele, hogy 
ott születtem és jelenleg is ott lakom. Közölte velem, hogy Palotás Ferenc 
törm. egy férfit kikísért a nyugati pályaudvarra, aki Nógrádverőcére vál-
tott jegyet. Palotás Ferenccel gépkocsival menjünk ki Nógrádverőcére, 
aludjunk a lakásomon, s reggel a vonatnál Palotás Ferenc megmutatja 
az illető férfit, én be fogom kísérni Budapestre a Nyugati Pályaudvarra. 
Palotás a gépkocsivezetővel bejön a nyugatiba, és ott az általa kijelölt 
detektívvel fog várni. Este kimentünk a lakásomra, s ott aludtunk mind 
a hárman Pétervári János gk. vezető, Palotás Ferenc és én. Reggel a kb. 
7 órás vonatnál Palotás Ferenc megmutatta az illető férfit, akiről később 
megtudtam, hogy Sugár György, s én bekísértem a nyugati pályaudva-
rig. Itt kívánom megjegyezni, hogy Juhász István az eligazításnál szigo-
rúan megtiltotta, hogy valakit is letartóztassunk, mert csak figyelő szol-
gálat lesz. Ezért én odahaza reggel, mikor öltözködtem, a pisztolyomat 
lehúztam a nadrágszíjamról és odahaza hagytam. Reggel a terv szerint 
találkoztunk Cselényi Antal detektív felügyelővel a nyugati pályaudva-
ron és négyesben kezdtük el a figyelést. Az Oktogon térig jutottunk, ahol 
légiriadót kaptunk. Sugár Györggyel együtt lementünk egy óvóhelyre. 
Légiriadó után folytattuk a figyelést, figyelés alatt Sugár György a Keleti 
pu. környékére jutott, ahol kb. 2-3 helyre bement. Majd a Keletinél fel-
ült a villamosra, ahová én is utána szálltam és a Rákóczi u. Múzeum 
krt. és Kossuth Lajos u. sarkáig jutottunk. Ott Sugár György leszállt és  
a Múzeum kert felé indult el. Itt a gépkocsiban ülők eltévesztették a figye-
lést, úgy, hogy anélkül, hogy észrevettek volna a Múzeum körúton, meg-
előztek. Sugár György itt bement egy könyvkereskedésbe, pár perc múlva 
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kijött és a Múzeum kertbe távozott. Itt találkozott egy férfivel, akiről 
később tudtam meg, hogy dr. Ságvári Endre. Kb. egy negyedóra múlva 
egy harmadik személy is csatlakozott hozzájuk, akiről nem tudtam meg, 
hogy ki, még a mai napig sem. Így hármasban sétáltak kb. fél órahosz-
száig. Majd a harmadiknak jött férfi eltávozott, pár perc múlva Sugár és 
Ságvári Endre is elindultak nagyjából a Duna irányában. Az Erzsébet 
hídon áthaladva gyalog a Döbrentei térig mentek. Itt kb. még egy ¼ órát 
beszélgettek, majd Ságvári Endre villamosra ült, ahová én is követtem, és 
a Déli pu-ig ment. Itt egy teljesen üres 67-es villamosra szállt, ahová én 
is követtem, s egy megállót ment a Bors utcáig, ott leszállt. Innen gyalog 
folytatta az útját a lakásáig, ami a Széll Kálmán tér felé volt, de elfe-
lejtettem, hogy milyen utcában. Innen telefonáltam Csillaghegyre, hogy 
hol vagyok figyelésben, küldjék oda a többieket. Csillaghegyről hívták 
fel a Böszörményi úti laktanyát, ahol a többiek várták az én értesíté-
semet. Mikor kijöttek Palotás Ferenc megrótt, hogy miért Csillaghegyre 
telefonáltam, így megtudták, hogy ők leszakadtak a figyeléstől. Én nem 
tudtam azt, hogy ilyen figyeléseknél a laktanyában szoktak tartózkodni. 
Míg vártam a többiekre, Ságvári Endre lejött telefonálni a ház előtt lévő 
telefonfülkéhez. Kb. 2-3 óra tájban elindult a lakásáról Ságvári Endre, 
s villamossal kiment a Kőbányai Liget térig. Itt találkozott egy férfivel, 
akiről később tudtam meg, hogy Szabados Lajos. Pár perci beszélgetés 
után villamosra ültek, s átszállásokkal Hűvösvölgybe mentek ki. A Széll 
Kálmán téri átszállásnál én csak úgy tudtam felugrani a mozgó villa-
mosra, hogy Szabados Lajos segített fel a karomnál fogva. Budagyöngyé-
nél leszálltak, itt odamentem Cselényi Antalhoz, és közöltem vele, hogy 
mivel rászaladtam a figyeltekre, most már ők menjenek elől. Mivel idáig 
mindig én mentem elől, ők pedig az autóval követtek. 

A Budagyöngyénél a Loc Károly utcába mentek. Ide én már nem 
követtem őket, hanem a téren ácsorogtam. Rövid idő múlva kijöttek  
a téren áthaladtak, és felmentek a Nagy-féle cukrászdába. Én a többiek 
viselkedéséből láttam, hogy megállapodtak, s visszamentem a térre élel-
met venni, mert én reggel 3 óra óta még nem ettem semmit. Majd az 
élelmet fogyasztva felmentem a többiekhez. Itt közölte velem Cselényi 
Antal, hogy a figyeltek bennülnek a cukrászdában, és ő már telefonált 
ki Csillaghegyre Juhász alhdgy.-nak, aki azt telefonálta, hogy le kell tar-
tóztatni őket. Én hivatkoztam az előző esti parancsra, hogy senkit sem 
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szabad letartóztatni. Ekkor közölte velem Cselényi, hogy a kék kabátos 
7-8 éve körözve van. De mivel én tudtam, hogy Palotásnál, a sofőrnél 
és nálam sincs pisztoly, ezért rábeszéltem újra Cselényit, hogy beszélje 
le Juhász Istvánt a letartóztatásról. Ennek következében Cselényi újra 
elment telefonálni, én pedig Pétervárival a közeli vendéglőbe elmentem, 
hogy oltsam a szomjamat. Mikor onnan visszajöttünk, már Cselényi is 
visszajött a telefonálásból s közölte velem, hogy Juhász nem áll el a letar-
tóztatástól. Ekkor mondtam neki, hogy egyikünknél sincs pisztoly. Azt 
mondta, nem baj, nála van kettő. Ekkor kivette a zsebéből a liliputi pisz-
tolyt, azt átadta vagy nekem, vagy Palotásnak, de végeredményben Palo-
tásnál maradt a pisztoly, majd kivett egy másik pisztolyt a zsebéből, ami 
előttem ismeretlen gyártmányú volt, s kérésemre megmagyarázta, hogy 
az milyen pisztoly. Levente tölténnyel működő pisztoly volt, úgy emlék-
szem 12 töltény fért bele. Minden megbeszélés nélkül el akartak indulni a 
cukrászdába, én hívtam fel a figyelmüket, hogy valamilyen tervet csinál-
junk. Az én ajánlatomra a következő összeállításban indultunk el. Cse-
lényinek és Pétervári gk. vezetőnek Ságvári Endrét kellett volna elfogni, 
Palotás Ferencnek és nekem pedig Szabados Lajost. Ezt azért ajánlottam 
így, mert Szabados Lajost erősebb fizikumúnak láttam, és tudtam azt, 
hogy Palotás és én könnyebben boldogulunk vele ellenállás esetén. Más-
részt azért is rendelkeztem így, mivel Cselényi mondása szerint ő ismerte 
a körözött egyént. Mivel kötöző szíj sem volt egyikünknél sem, Pétervári-
nak mondtam, hogy vegye le Cselényinek a szíját és Ságvárit azzal kötöz-
zék meg. Én pedig az én nadrágszíjamat vettem le, hogy kéznél legyen.  
A cukrászdába a következő sorrendbe mentünk be: Elől Cselényi, utána 
Pétervári, majd Palotás és a sort én zártam be. Ságvári Endre szemben 
ült a kijárattal, a legutolsó padban. Vele szemben Szabados. Cselényi 
Antal Ságvári Endrét, Palotás pedig Szabadost kézben tartott pisztollyal 
a kezeik feltartására szólították fel. Majd utána én elkezdtem kötni Sza-
bados kezeit. De ugyanitt segédkezett Pétervári is, mert nem értette meg 
a megbeszélést. Kétszer-háromszor figyelmeztettem, hogy menjen Cselé-
nyinek segíteni, de nem értette meg, és tovább is ott segédkezett. Eközben 
Cselényi beszélgetett Ságvárival, aki feltartott kézzel állt. A beszélgetést 
nem értettem, csak Ságvári szájáról láttam, hogy beszélnek. Cselényi az 
asztalon átnyúlva nagyjából megmotozta Ságvárit, majd zsebre tette  
a pisztolyt, és a következőket mondta: „kár a gőzért Endre” ezt nem értet-
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tem, csak hallottam, hogy hangosabban mondja, mint az előbbi beszél-
getés. A kórházba mondta Cselényi Antal, hogy ekkor ugrott ki Ságvári 
a padból és a kijárat felé akart menekülni. De mivel Cselényi kijebb állt, 
eléje ugrott és dulakodni kezdtek, és így dulakodva közeledtek a kijárat 
felé, illetve felénk. Mivel ekkor Szabados Lajos már lényegében meg volt 
kötözve, és a sofőr sem értette meg, hogy mi a teendője, én otthagytam 
Szabados Lajost és a többieket és Cselényi segítségére siettem. Cselényi 
a jobb kezét fogta Ságvárinak, én a bal felső karját. Itt jut eszembe még 
egy mozzanat, ami valószínű, hogy eddigi vallomásaimban nem szerepel, 
de nem vagyok benne biztos. Észrevettem, hogy Cselényinek a szíja még 
mindig rajta van. Jobb kézzel le akartam venni a derekáról, de mivel 
görgő csattos nadrágszíj volt, azt egy kézzel nem tudtam levenni, köz-
ben a sofőr is odaugrott, elkapta Ságvárinak a bal alsó karját csuklóban 
és egy erős csavarással a földre kényszerítette. Nagyjából vele buktunk 
mi is, de utána rögtön felemeltük Ságvárit, Cselényi a jobb felső, én 
a bal felső karját, Pétervári pedig a bal csuklóját fogva. Félig felemelke-
dett helyzetben voltunk mindannyian, mikor az első lövés eldördült, ami 
után én enyhe ütést éreztem a combomban. Rögtön fogást cseréltem és 
elkaptam a jobb alsó karját a pisztollyal együtt és azt a betonra szorítot-
tam. Ebben a helyzetben adott még le Ságvári 4 lövést. Dulakodás köz-
ben nekem eltörött a folyóáltal megrepedt csont a combomba, és a lábak 
közé zuhantam. Ekkor eleresztettem Ságvári kezét. Így félhajlott álla-
potban Ságvári keresztül lőtte Cselényit, majd utána Pétervárit hasba. 
Mivel több töltény a pisztályában nem volt, azt eldobta és a kijárat felé 
szaladt. Amikor Palotás és Szabados előtt elszaladt, Palotás Ferenc nyi-
tott tenyérrel, amibe benne volt a pisztolya, tarkón ütötte Ságvárit. Ság-
vári tovább szaladt a kijárat felé, mielőtt az utcára ért volna, 2-3 lépéssel 
előbb egy katona eléje állt. Homályosan úgy emlékszem, hogy a szuronyát 
is kihúzta. Ott ketten összeakaszkodtak és egyet perdültek és a közbe 
odaérkező Cselényivel együtt eltüntek az utcán a szemem elől. A hely-
színt elhagyta Palotás is és Szabados Lajos is, de hogy milyen sorrendben, 
azt nem tudom, mert a támolyogva kimenő Pétervári eltakarta előlem 
a kijárást. Később hallottam meg, hogy Szabados Lajos is megszökött. 
Az utcáról hallottam még egy enyhe csattanást, mikor Cselényi lelőhette 
Ságvári Endrét. Rövid idő múlva visszajött Palotás Ferenc és kérdezte, 
hogy mi van velem. Én közöltem vele, hogy eltört a lábam. Mondta, hogy 
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a letartóztatottak közül az egyik súlyosan megsérült, és már telefonált is 
a mentőknek, majd azzal engem is bevisznek a kórházba. Majd Ságvári 
Endrének a helyszínen hagyott aktatáskájába összeszedte az ott elszóró-
dott holmikat, valamint Ságvári Endre, valamint az ő, illetve Cselényi 
Antal helyszínen hagyott pisztolyát. Ezután nem sokkal jöttek a mentők, 
betettek a mentőkocsiba, ahol már Ságvári Endre is bennfeküdt a felső pol-
con. Az új Szent János kórházba szállítottak, ahonnan először engem vet-
tek ki, mivel az alsó polcon voltam, de mire Ságvári Endréért viszszamen-
tek, addigra az már meghalt, úgy, hogy nem is vették ki a mentőkocsiból, 
hanem a bonctani intézetbe szállították. A kórházban feküdtünk mind a 
hárman, Pétervári, Cselényi és én. Pétervári harmadik napon meghalt. 
Cselényi Antal itt közölte velem, hogy kicsoda, micsoda Ságvári Endre, de 
ezt egy röplapból is megtudtam, ami 1-2 nap múlva megjelent, amit a Béke 
párt adott ki. Kb. 3 nap múlva Cselényi Antalt hívták a telefonhoz. Mikor 
visszajött, közölte velem, hogy a bonctani intézetből telefonált egy orvos, 
aki érdeklődött, hogy milyen fegyverrel lőtték le Ságvárit, mivel csudál-
kozott az átütő erején. Ekkor közölte velem Cselényi, hogy egyetlen egy 
lövés van Ságvári Endrében és az elől a nyaka alatt a mellcsonton ment 
be, és a combján jött ki. Kb. 3 nap múlva, amikor már a sofőr meghalt, az 
egyik ápolónő kérdezte, hogy milyen sérülés van a bal karomon. Én ekkor 
megvizsgáltam, hogy mondtam, hogy biztos valami szegbe akadtam bele. 
Majd ahogy jobban megvizsgáltam, észrevettem, hogy valami van benne. 
Ekkor emlékeztem rá, hogy mintha dulakodás közben Palotás Ferenc elsü-
tötte volna a pisztolyát. Mikor Palotás legközelebb bejött, felelősségre von-
tam, hogy miért lőtt belém. De ő letagadta. Letagadta később is, mikor 
újra kérdőre vontam. Vagy aznap este, vagy következő nap este hazajött 
a feleségem Békéscsabáról. Kérésemre autóval behozták a kórházba. Itt 
mondtam meg neki, hogy odahaza hagytam a pisztolyomat és hozza be 
sürgősen. Feleségem azt be is hozta, úgy, hogy mikor a fegyverhasználat 
kivizsgálás folyt, akkor már a pisztolyom bent volt a kórházban. 

Én a szolgálatom ideje alatt senkit sem bántalmaztam, mert a beosz-
tásomnál fogva sem kikérdezést nem foganatosítottam, sem másképpen 
a foglyokkal nem foglalkoztam. Pintér Marian elfogásánál közremű-
ködhettem, mert abban az időben ott tartózkodtam, de nagy a gyanúm, 
hogy ezt Koncz Elek azért vallotta, mert valószínű ő is tudta, hogy holttá 
vagyok nyilvánítva. 
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[…] Kifogásolom azt, hogy többszöri kérésemre a csillaghegyi csoport-
nál már elítélt csendőrök ügyéből azoknak a jegyzőkönyveit, valamint 
Pintér Marianna és Hazai Jenő tanúnak az ezeknek a csendőröknek az 
ügyében tett jegyzőkönyvi vallomása nem lett csatolva az ügydarabhoz. 
Ezekbe még betekintést sem nyerhettem. Kérésemre azt a választ kaptam, 
hogy azokban nincs semmi. Viszont Hazai Jenő tanú még 1958. tava-
szán is ki lett kérdezve az ügyemben, akkor sem tudott rám vonatkozó-
lag mondani semmit. Mégis, most a jegyzőkönyv végén futólag oda van 
vetve az is, hogy Kristóf is bántalmazta. 

A bűnügyi iratok elején, amelyekkel 1958. júniusában át lettem adva  
a bíróságnak, fel voltak tüntetve azok a személyek, akik ki lettek az 
ügyemben kérdezve. Ezek között szerepel Hazai Jenő tanú is. Ugyan-
csak ebben az anyagban volt feltüntetve, hogy milyen bűncselekményért 
vagyok átadva a bíróságnak. Itt nem szerepel a hatósági közeg elleni 
erőszak bűntette. Az a gyanúm, hogy az én levélben írt elszólásomat, 
amelyben azt írtam a feleségemnek, hogy földhöz vágtam a nyomozót, 
ezt használta ki arra, hogy hozzáidomítsa az én levelemhez, mert én 
akkor azért, hogy minél rövidebben írjam le a levelet, ezt a valótlan tényt 
állítottam, hogy földhöz vágtam a nyomozót. 

Kérem az iratokat ismételten rendelkezésemre bocsátani, hogy azokat 
kijegyzetelve tanulmányozhassam át és ezután beszélhessek az ügyvé-
demmel.

Egyebet előadni nem kívánok. Felolvasott vallomásomat helybenha-
gyólag aláírom.

Kristóf László sk. terhelt”207

207 Katonai főügyészség. b.Vii. 020/1959. sz. ügy. jegyzőkönyv Kristóf lászló terhelt kihall-
gatásáról, 1959. augusztus 5. Katonai ügyész: Dr. Vig istván őrgy.
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12. fEJEZET,
 
amelyben betekintünk Kristóf lászló és társai perébe, különös tekintettel 
az elsőrendű vádlottra. elolvassuk a vádiratot s a tárgyaláson elhangzott leg-

fontosabb vallomásokat.

i.

a Hadtörténelmi levéltár állományában lévő iratok szerint Kristóf lászló v. 
csendőrnyomozó törzsőrmestert tizenkét társával együtt állították bíróság 
elé a Katonai főügyészség b.Vii.020/1959. számú vádirata alapján. a ii.-iV., 
X. és Xiii. rendű vádlott az i. rendű vádlottal hasonló beosztású és rendfoko-
zatú csendőrnyomozó, az V.-Viii. és Xi.-Xii. rendű vádlott politikai detektív, 
a iX. rendű vádlott polgári ruhás rendőr őrmester volt. 

„Palotás és Kristóf mellé hamarosan további csendőröket és rendőröket is 
begyűjtöttek, akiknek ugyan nem volt közük Ságvári halálához, de kín-
zásokban részt vettek. Összesen 13 személy került a bíróság elé. Erre 
azért volt szükség, hogy a fizikai bántalmazásokban alapvetően részt 
nem vevő Kristófot összemoshassák a szadista kínzásokkal megalapozot-
tan vádolható személyekkel. Az eljárás során 74 tanút hallgattak meg, 
köztük sokan 1945 előtt az illegális kommunista párt tagjai voltak, és 
szörnyű bántalmazásokat szenvedtek el letartóztatásuk során. Néhányan, 
mint Nonn György legfőbb ügyész, Hazai Jenő ávéhás ezredes a Kádár-, 
illetve Rákosi-rendszerben maguk is törvénytelenségek sorozatát követ-
ték el, és a pert nyilvánvalóan bosszúállásra is használták. A perben sze-
repet kapott az 1956-os szabadságharcot gyalázó könyvet megjelentetett 
hírhedt házaspár, Hollós Ervin és Lajtai Vera is. Hollós ekkoriban a poli-
tikai rendőrség »belső reakció« elleni osztályát vezette, és korábban  
a Nagy Imre-per egyik felelőse volt, nevéhez tapad gyakorlatilag minden 
1956 utáni megtorló eljárás, tehát több száz ember haláláért és ezrek bör-
tönbe jutásáért felelős. Felesége, Lajtai Vera pedig illegális kommunista-
ként szenvedő alanya volt a Hain-féle rendőrnyomozók kínzásainak.”208

208 ungváry, i. m.



262

az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni súlyos megtorlás legfontosabb 
része az igazságügyi megtorlás, amelynek ez a per része volt, mintegy meg-
mutatva az önkényuralom erejét azokkal szemben is, akiket – mint az elmúlt 
utolsó polgári államrendszer erőszakszervezetének tagjait – szívesen büntet-
tek volna „ellenforradalmi” bűncselekményekért, de mivel erre a vádlottak 
alig adtak okot, így kénytelenek voltak elővenni „a régi bűnöket”. az ítélet 
indokolásának kibontható értelme szerint ez volt a vádlottak legfőbb bűne, 
vélt társadalomra veszélyességük egyszerűen múltbeli közhatalmi státusuk-
ban rejlett.

„Több oka is volt annak, hogy 1956 után Ságvári Endre ügye ismét terí-
tékre került. Az ÁVH utódszerveként újjáalakuló politikai rendőrség 
igyekezett bebizonyítani, hogy az 1956-os forradalom és szabadság-
harc a ’horthy-fasizmus’ műve volt. Ennek érdekében az összes bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő nyilast és csendőrt ellenőrzés alá vonták.  
A politikai rendőrség ugyan egyetlen esetet sem talált, amikor ilyen múltú 
személyek jelentős szerepet játszottak volna a forradalomban, de több 
esetben eljárást tudtak indítani 1944–1945-ös vagy 1919-es cselekménye-
kért. Ha pedig szabályos eljárásra nem volt mód, akkor ügyeket kreáltak.

Ennek során került elő Kristóf László, aki Palotással ellentétben nem 
vett részt a kihallgatásokban. Kristóf feladata ugyanis a helyszíni figye-
lés, a beépülés volt, letartóztatottakkal a dekonspirálódás veszélye miatt 
gyakorlatilag nem kerülhetett kapcsolatba.”209

az MsZMP Kb Politikai bizottsága 1957. július 2-án „a belső reakció elleni 
harc” fő feladataként a belügyminisztérium, az ügyészség és az igazságügyi 
szervek számára a következőket határozta meg: 

„Fő csapásaikat az ellenforradalom előkészítésében és szervezésében rész-
vevőkre, valamint az ellenforradalom alatt létrejött ellenforradalmi szer-
vezetek osztályidegen tagjaira és fegyveres alakulataik tagjaira mérjék.

Az ellenség legfőbb és legtudatosabb bázisát továbbra is a volt ural-
kodó osztály tagjai adják, akik 1956 novembere után is jelentős szám-
ban maradtak az ország területén. A kifejezetten osztályidegen elemeken 

209 ungváry, i. m. 
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kívül támaszkodik a volt horthysta államapparátus vezetőire, a volt hor-
thysta erőszakszervek tagjaira, a volt katonatisztekre, csendőrökre, a volt 
fasiszta pártok kádereire, a volt koalíciós pártok jobbszárnyára, a huli-
gánokra és lumpenproletárokra, az értelmiség egy részére, az értelmiségi 
ifjúság egyes rétegeire, de támaszkodik a megtévesztett munkásokra és 
parasztokra is.” 

a forradalom előtti, elsősorban „osztályszempontú igazságszolgáltatás” gya-
korlatát folytatva a Politikai bizottság a megtorlás során a valóság feltárása és 
a forradalom kitöréséhez vezető bűnös politikai gyakorlat megszüntetése 
helyett a fő hangsúlyt az „osztályidegen elemek”, a hatalom visszaszerzéséért 
tevékenykedő arisztokraták, volt földbirtokosok, nagytőkések, gyárosok, 
bankárok, a fasiszta és burzsoá pártok, a Horthy-rezsim vezető politikusai és 
katonai személyei, valamint olyan fegyveres szervek vezetői és tagjai mint  
a csendőrség, a VKf-2 Horthysta katonatisztek, a fegyveres ellenforradalmi 
akciókban részt vett huligán és deklasszált elemek leleplezésére, megbünteté-
sére helyezte.210

az előbbiek tükrében jegyezzük meg: a szegényparaszti származású Kristóf 
lászlót és társait csendőr, illetve rendőr mivoltuk miatt osztályidegennek,  
a rendszer ellenségének minősíti az ítélet.

a megtorlást a Központi bizottság a Politikai bizottság határozatai alap-
ján, egyes, arra jogosult politikai vezetők konkrét instrukcióit, valamint az 
eljárások egy részében részt vevő szovjet „szakemberek” „ajánlásait” figye-
lembe véve a belügyminiszterből – biszku béla –, az igazságügy-miniszterből 

– nezvál ferenc –, a legfőbb ügyészből – dr. szénási géza – és a legfelsőbb 
bíróság elnökéből – dr. Domokos józsef – álló operatív bizottság irányította.

a politika ügyek nyomozását országosan irányító szalma józsef, a bM 
OrfK Politikai nyomozó főosztálya vizsgálati szerveinek vezetője elmon-
dása szerint a fentiek megvalósítása a gyakorlatban úgy történt, hogy a vizs-
gálati szervek által összegyűjtött személyekre és történésekre vonatkozó 

210 Horváth ibolya–solt Pál–szabó győző–Zanathy jános–Zinner tibor (szerk.): Iratok az 
igazságszolgáltatás történetéből (a továb biakban: Iratok…). i–V. Közgazdasági és jogi 
Kiadó. budapest, 1992–1996. i. 588–589. oldal.
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információkat naponta – éjszakánként – összesítették, majd az ezek alapján 
készült jelentést felterjesztették biszku bélához.211 

egyértelműen és világosan mondja dr. békés imre az elte büntetőjogi 
tanszékének azóta elhunyt vezetője a miniszterelnöknek, kérésére írott tanul-
mányában: „A koncepciós perek háttérből mozgatói; az eljárásban résztvevő 
ávósok, ügyészek, bírák, börtönőrök, sőt sok esetben a védőügyvédek a korabeli 
törvények szerint is bűnözők voltak.”212 

ennek következményeit máig nem vonta le a bűnüldözés.
az operatív bizottság a belügyminiszter vezetésével a beküldött, egyes kér-

désekben javaslatokat is tartalmazó jelentéseket a következő napon értékelte 
és többek között döntött arról, hogy a politikai nyomozók a vizsgálatot milyen 
irányban folytassák, illetve melyek azok a nyomozás során felmerült szálak, 
amelyek „elvarrását” végre kell hajtani.

a belügyi szervek meghatározó szerepet játszottak a megtorlás előkészíté-
sének és végrehajtásának szinte minden fázisában, voltaképp tevékenységük 
eredményeként a büntetőeljárás egyes szakaszai összemosódtak. a vizsgálati 
szervek által készített összefoglalók, vádirat-tervezetek és kész vádiratok kor-
látozták a normális viszonyok között törvényességi felügyeletet is ellátó ügyé-
szi szervezet munkáját. a megtorlás egységes rendszert alkotott. a katonai 
ügyek nyomozása, vádképviselete és bírósági elbírálása nem jelentett kivételt 
a leírtak alól.

a katonai jogszolgáltatás erőit szinte teljes mértékben a politikai, s 1957-ig 
a statáriális ügyek kötötték le. az ügyek számához képest még keményebb 
ítélkezést folytattak, mint a nem katonai büntető bíróságok. félelmetes arány, 
hogy amíg a budapesti népbíróság 7 csendőr személyt végeztetett ki 1945–
1961 között, addig a katonai bíróságok 1956 után 26 csendőr személyt juttat-
tak bitóra.213

211 Horváth Miklós: a forradalmat követő megtorlás a igazságügyi szervek tevékenységé-
nek tükrében. in: Katonai Perek a kommunista diktatúra időszakában. 1945–1958. tör-
téneti Hivatal. budapest, 2001. 232–233. oldal.

212 szakvélemény a miniszterelnöknek. dr. Vékás lajos, dr. békés imre, dr. bihari Mihály, 
dr. Király tibor, dr. schlett istván, dr. Varga Csaba. Magyar jog 1991. 11., társadalmi 
szemle 1992. 1. sz.

213 Kovács Zoltán andrás: Csendőrsors Magyarországon 1945 után. in: Katonai Perek a 
kommunista diktatúra időszakában. 1945–1958. történeti Hivatal. budapest, 2001. 140. 
oldal.
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nézzük meg, ki volt dr. Mátyás Miklós, az elsőfokon eljárt budapesti Ka -
tonai bíróság tanácsának elnöke, s ki volt ledényi ferenc, a legfelsőbb bíró-
ság Katonai Kollégiumának és a Katonai Kollégium Különtanácsának elnöke! 

Dr. Mátyás Miklós Árpád (Kübekháza, 1924. szeptember 8.) gépkocsivezető, 
alkalmi munkás szegeden, majd rendőrtiszt a titkosrendőrségnél 1944. október 
18. – 1949. október között. Hadbíró, végül őrnagy 1949–1961 között. a hadbí-
róság elnöke Kecskeméten 1957. február 28-ig, szegeden 1958. március 1-jéig, 
budapesten 1961. június 10-ig. előbb a szegedi, majd a budapesti Katonai bíró-
ságon 13 főt ítélt halálra. 1961. június 10-én megvált a katonai bíráskodástól,  
a Debreceni járásbíróságon 1962. február 1-jéig, az esztergomi Megyei bírósá-
gon 1964. február 10-ig, a Pesti Központi Kerületi bíróságon 1968. június 27-ig 
volt elnök. a net ezen a napon nevezte ki legfelsőbb bírósági bírónak, másnap 
esküt tett. 1975-től hadbíró vezérőrnagy. a legfelsőbb bíróság Katonai Kollégi-
umának kollégiumvezetője, elnökhelyettes 1984. de  cember 6-ig.

Dr. Mátyás Miklós hadbíró 13 embert végeztetett ki, köztük a húszéves 
Mányi erzsébetet, akit azért küldött akasztófára, mert a gyulavári határőr 
laktanyából fegyvereket zsákmányolt. Mányi erzsébet fegyver- és lőszerrejte-
getés miatt kapott halálbüntetést, annak ellenére, hogy a fegyvert beszolgál-
tatta. a hadbíró szakmai tevékenységének eredménye volt 1956-ban nemcsak 
a 20 éves Mányi erzsébet, hanem a 26 éves farkas Mihály halálos ítélete, 
s további tizenegy halálos ítélet. a források szerint az eljárásban Mányi erzsé-
bet 14 éves húgát is arra kényszerítették, hogy nővére ellen valljon, apját is 
megalázták, megverték, zsarolták. 

tényfeltáró riporterek 2009-körül megtalálták balatoni nyaralójában 
Mátyás Miklós hadbírót. az általuk készített dokumentumfilmben a szintén 
halálra ítélt, de kegyelmet kapott egykori békéscsabai felkelőparancsnok, 
fekete Pál mesél arról, hogy Mátyás az ítélet kihirdetésekor gúnyolódott 
a sírva fakadt, rémült lánnyal, és azzal vigasztalta, ne féljen, a kivégzés „nem 
tart sokáig”. novák tamás és skrabski fruzsina elvitték magukkal fekete 
Pált, hogy még egyszer találkozhasson egykori bírájával. a találkozó azon-
ban nem jött létre, mert Mátyás Miklós felesége nem engedte be őket az agg 
bíróhoz, aki állítólag már nem sokat ért a körülötte zajló eseményekből. 

Dr. Mátyás Miklós a halálbüntetéssel sújtott – a ki nem végzett fekete Pál 
kivételével –, kivégzett áldozatai a teljességre törekvés igénye nélkül: Mecséri 
jános ezredes, szendi Dezső alezredes, szabó Pál őrnagy, rémiás Pál had-
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nagy, Magyar jános (mert védték a hazát – juta dombi fegyveres ellenállás) 
Motzer nándor hadnagy (mert nem akart szolgálni a Kádár-féle hadsereg-

ben). fekete Pál, mert megmentette békéscsabát a 
szovjet megtorlástól, életfogytiglani szabadságvesz -
tést ka  pott a forradalom békéscsabai vezetői elleni 
perben. Veréb lászló és angyal józsefné friedl 
Valéria hűtlenség miatt kapott halálbüntetést. 

rajtuk kívül Mátyás halállistáján szerepel még 
farkas Mihály, Korsós józsef, Czédli istván, Kicska 
jános, Kálmán Dezső és Varga józsef.

Kristóf lászló, Palotás ferenc csendőr tiszthe-
lyetteseket (mert hivatali kötelezettségüket telje-
sítve le akarták tartóztatni a több emberen elköve-
tett emberölésért felelős, dr. ságvári endre, súlyos 

államellenes bűncselekmény miatt körözött személyt), továbbá Molnár Mi -
hály politikai detektívet 1959-ben halálra ítélte, s a büntetést végrehajtották. 
számos, elsőfokon halálra ítélt áldozat büntetését másodfokon enyhítették, 
az ő nevüket, továbbá a súlyos szabadságvesztéssel sújtottak nevét helyhiány 
miatt nem soroljuk fel. Mátyás utoljára akkor szerepelt a hírekben, amikor a 
Honvédelmi Minisztérium 2009 szeptemberében majdnem kitüntette „jubi-
leumi születésnapja” alkalmából. az ügyből botrány lett, de a Minisztérium 
tájékoztatása szerint Mátyás a zártkörű ünnepségen nem vett részt, ám a 
Minisztérium honlapján közzétett csoportképen többen felismerték.

Dr. ledényi ferenc, a vádlottak körében hírhedt hadbíró kezéhez 28 kivégzett 
ember vére tapad, 28 jogerős halálos ítéletet hozott, s 26 áldozatát másodfokú 
eljárásban küldte akasztófa alá. Két személyt ítélt halálra  elsőfokú eljárásban, 
a szabad nép székházát elfoglaló Dudás józsef és a széna tériek parancsnoka, 
szabó jános (szabó bácsi) sorsa végeztetett ekképp be. nevéhez fűződik még 
az első fokon Mátyás Miklós által elítélt Mecséri józsef ezredes és társai pere: 
ebben az ügyben 11 halálos ítéletet hozott másodfokon. 

Dr. Ledényi ferenc (budapest, 1904. június 9. – budapest, 1968. november 
20.) vasesztergályos, 1949. szeptember 14-étől büntetőbírói és Államügyészi 
akadémiát végzett. Hadbíró lett a Katonai felsőbíróságon 1952. február 
26-ától. Hónapokkal korábban az ÁVH beszervezte lászló ferenc fedőnéven, 

Mátyás Miklós
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1951. május 5. – 1955. március 25. között alkalmazta az akkori ii/3. (1956-ban 
elnevezése: ii/1–c) osztály. ezredes 1955. június 23-ától. a legfelsőbb bíróság 
Katonai Kollégiumának elnöke, a bíróság elnök-
helyettese 1962. szeptember 30-ig. tömpe andrás, 
az MsZMP Kb adminisztratív Osztályának veze-
tője személyi javaslatokat terjesztett elő, és ezek 
közül egy rá is vonatkozott, 1962. július 31-én. 
ebben nyugdíjazását javasolta, mert egyfelől a tör-
vénysértésekben való részvétel miatt, másfelől, mert 
munkájával, magatartásával szemben több kifo-
gás merült fel. az MsZMP Kb Politikai bizottsága 
elfogadta az előterjesztést 1962. augusztus 7-én.  
a net felmentette 1962. szeptember 30-ával, a kor-
mány kivételes nyugdíjat állapított meg részére.

ii.
Milyen környezetben végezték bűnös ténykedésüket a Kristóf-ügy döntéshozói?

a kérdés magában hordja azt a tényt, hogy a kádári megtorlás véres esemé-
nyein nem terjeszkedhetünk túl, nem foglalkozunk a népbíráskodás 1956 
előtti eseménytörténetével.

a legfelsőbb bíróság 1962. december 31-ig 215, a hadbírák 152 főt ítéltek 
halálra. a 367 halálraítéltből 229 személyt 1956 miatt végeztek ki, az összes ki -
végzettek száma (nem végleges adatok szerint) 341 fő. az ’56-osokat sújtó halá-
los ítéleteket másodfokon kihirdető legfelsőbb bíróságon három főt ma  rasz -
taltak el úgy, hogy csak a védő fellebbezett, enyhítésért. a legfelsőbb bí  róság 
súlyos, de nem halálbüntetést kiszabó ítélete miatt háromszor óvott a legfőbb 
ügyész. a dr. lee-tibor vezette tanács ítélete után a három főt kivégezték. az 
első fokon kihirdetett „enyhébb” büntetéseket 48 alkalommal változtatta halál-
büntetésre a legfelsőbb bíróság. a legfőbb bírói testület összesen 158 főt ítélt 
(utóbb végrehajtott) halálbüntetésre. 90 személyt polgári büntetőbírák, 65 főt 
hadbírák, 3 személyt a legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa tagjai ítéltek el. 
az országban a legtöbb halálbüntetést dr. borbély jános polgári büntető bíró, 
tanácselnök hirdette ki, 62 főnél másodfokú, 3 személynél elsőfokú eljárásban. 
a hadbírák soraiból a Katonai Kollégium vezetője, dr. ledényi ferenc 28 sze-
mélyt, dr. szimler ferenc 23 főt, dr. sömjén györgy 14 főt, a polgári büntetőbí-

Dr. ledényi ferenc
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rák tanácselnökei közül dr. Vida ferenc 20 személyt (16 főt másod-, 4 főt első-
fokú eljárásban), dr. Mecsér józsef 10 főt, dr. Vágó tibor 9 főt, dr. radó Zoltán 
és dr. Molnár lászló 8-8 főt, dr. Cieslár Viktor 7 főt ítélt halálbüntetésre.

Dr. Lee Tibor (1890–1974) jogász, 1922-től az igazságszolgáltatásban dolgozott 
(budapesti Királyi ügyészség alelnöke, majd főügyész). 1947. február 10-től a leg-
főbb államügyész helyettese, 1948. június 28-tól budapesti főállamügyész. 1951-
1953 között internálják, 1954-ben szabadul, 1957-ben rehabilitálják, 1957. ja  nuár 
16-tól bíró a legfelsőbb bíróságon, a büntető Kollégium vezetője 1965. május 31-ig.

az elsőfokú ítélkezésben 74 főt a hadbíró, míg 99 főt a polgári büntetőbíró 
tanácselnökök és tanácsok ítéltek halálra. első fokon a legfelsőbb bíróság had-
bírái dr. ledényi vezetésével 2 főt, polgári bírái 7 személyt ítéltek halálbüntetésre.

a hadbírák közül dr. Mátyás Miklós hadbíró őrnagy (a szegedi, majd 
a budapesti Katonai bíróságon) 13 főt, dr. Kiss istván gábor (a budapesti 
Helyőrség Katonai, majd a budapesti Katonai bíróságon) 12 főt, dr. Odler 
jános hadbíró főhadnagy (előbb a budapesti Katonai, majd a Magyar nép-
hadsereg fegyvernemi Parancsnokságok Katonai bíróságon) 8 főt, dr. barta 
Kálmán hadbíró őrnagy, majd alezredes (a Debreceni Katonai bíróságon) 
6 főt, dr. gáspár gyula hadbíró őrnagy (a budapesti Katonai bíróságon), dr. 
jacsó jános hadbíró százados (a budapesti Katonai bíróságon) és az ’56-os 
megtorlás első végrehajtott halálos ítéletét kihirdető dr. Pinczés istván had-
bíró főhadnagy, majd százados (a budapesti Helyőrség Katonai, a budapesti 
Katonai, végül a győri Katonai bíróságon) mindhárman 5-5 főt ítéltek el 
tanácsuk további ítélkező tagjával együtt halálbüntetésre.

az elsőfokú eljárásban a büntetőbírák közül dr. tutsek gusztáv (a fővárosi 
bíróságon) hirdette ki az országban dr. borbély jános után a legtöbb halálos 
ítéletet, elítélt 46 főt, dr. Halász Pál (a fővárosi bíróságon) 19 főt, dr. gyepes 
istván (a győri Megyei bíróságon) 7 főt, dr. bali lászló és b.-né dr. tóth Matild 
(a fővárosi bíróságon) tanácsuk többi tagjával 5-5 főt ítéltek halálbüntetésre.

statáriális eljárásban 1956. december 15-én, Miskolcon hirdették ki az első 
halálos ítéletet, amit aznap végre is hajtottak. a gyorsított elsőfokú büntető-
eljárásban 1957. február 12-én, míg a másodfokú büntetőeljárásban 1957. 
március 19-én hozták meg az első halálos ítéletet. az utolsó halálbüntetést 
tartalmazó határozatot dr. borbély hirdette ki (három fő esetében) a legfel-
sőbb bíróságon (elsőfokú eljárásban) 1961. július 15-én. a kádári megtorlás 
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során még 6 halálos ítéletet hoztak, 1967-ben is kiszabtak és végrehajtottak 
halálbüntetést egy 1966-ban elkövetett fegyveres összeesküvés miatt.

iii.

a Kristóf-ügy – más nevezetes ügyekkel együtt – felveti a vérbírák és ügyé-
szek büntetőjogi felelősségét az általuk meggyilkolt emberek életéért. bírák és 
ügyészek felelősségre vonására voltak külföldi példák is, jóllehet az igazság-
szolgáltatás nagyon óvatos ezen ügyeket illetően, vagy egyáltalán a kérdésnek 
felvetése esetén. 1945 népbírósági ámokfutása természetesen feloldotta ezt az 
óvatosságot. a német háborús bűnösök nürnbergi perének egyik mellékpere 
volt ún. Jogász-per (1947. március 5. – december 14.), melyben a tizennégy 
megvádoltból tízre börtönbüntetést, ebből négyre – köztük franz schlegel-
bergerre – életfogytiglanit szabtak ki, másik négyet felmentettek. 

nálunk megbüntettek bírákat a kommunista sallai–fürst-vádlottársak 
ellen folytatott statáriális ítélkezés miatt, sőt kúriai bírói kinevezés elfogadása 
miatt is, majd a kilencvenes években felmentették őket. a biatorbágyi merény-
let (korábban torbágyi merénylet) 1931. szeptember 13-án történt, amikor 
Matuska szilveszter felrobbantotta a biatorbágyi viadukt vasúti sínének egy 
részét. a robbantás 22 halálos áldozatot követelt, ezt követően pedig statá-
riumot vezettek be Magyarországon. az illegális KMP 1932 júliusában letar-
tóztatott vezetőit, sallai imrét és fürst sándort is erre hivatkozva állították 
statáriális bíróság elé, ítélték halálra és végezték ki 1932. július 28-án. a nép-
 bíróság dr. Krayzell Miklós, dr. Méhes ignác, dr. Paulay gyula és dr. Pálffy 
elek bírákat elítélte, de dr. széchy istván ügyészt felmentette, majd 1953-ban 
az ügyészt is elítélték. annak idején a népbíróság dr. Zsitvay tibor volt igaz-
ságügy-minisztert 8 évre ítélte a sallai imre- és fürst sándor-üggyel kapcso-
latban. 1992-ben őt is felmentették.

a közismert Mansfeld Péter-ügyben az ügyészség a népköztársaság meg-
döntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és tevékeny részvétel, robbanó-
anyag rejtegetése, fegyver- és lőszerrejtegetés, társadalmi tulajdon sérelmé  re 
elkövetett rablás, hatósági közeg elleni erőszak, személyes szabadság meg -
sértése, fogolyszökés, veszélyeztetés, betöréses lopás, személyi tulajdon sé -
relmére tolvaj szövetségben és felfegyverkezve elkövetett lopás bűncselekmé-
nyek elkövetésével vádolta a fiatalkorú vádlottat. a fiatalkorú halálra ítélésével 
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és 1959. március 21-i kivégzésével végződő eljárásban részt vett ügyész ellen 
tett feljelentés ügyében az ügyészség úgy szüntette meg az eljárást bűncselek-
mény hiánya miatt, hogy egyebek mellett hivatkozott a sallai–fürst-perben 
eljárt, majd a pártállamban elítélt bírák felmentésére a rendszerváltozás után. 
a Magyar Köztársaság legfelsőbb bíróságának elnökségi tanácsa eln.tan. b. 
törv. 1491/1992/3. számú határozatában, dr. Krayzell Miklós és társai ellen hábo-
rús bűntett miatt folyamatban volt bűnügyben megállapította, hogy a buda-
pesti népbíróság nb.XVii. 4367/1945/12. és a népbíróságok Országos tanácsa 
nOt.7407/1946/23. számú ítélete törvénysértő. a hivatkozott bírósági határozat 
a jelen ügyhöz hasonló ügyek vonatkozásában elvi iránymutatásul szolgált, az -
zal, hogy kimondta: azok a hivatalos személyek, akik „szabályosan kihirdetett 
jogszabály és rögtönítélő bírósági eljárást kezdeményező ügyészi vád alapján ilyen 
eljárást lefolytattak, halálos ítéletet hoztak, bűncselekményt nem követtek el”.

az ügyészség a Mátsik-ügyben nyomozást megszüntető határozata a köz-
ismert tényekkel egyezően megállapítja, hogy:

„Az I. és II. semmisségi (1990. évi XXVI.) törvényt megalapozó 1989–
1990-ben folyt tényfeltáró kutatások megállapították, hogy mi jellemezte 
1956 forradalmáig a korabeli bűnüldözést. Az ügyész szerepe az eljárás-
ban formális volt, általában azt sem tudta, hogy a terheltet hol tartja 
az Államvédelmi Osztály (továbbiakban ÁVO) fogva, a vádirat szin-
tén az ÁVO által elkészített vádirattervezeten alapult, mind az ügyészi 
kihallgatás, mind a bírósági eljárás az esetek nagy részében formális volt. 
Korabeli források szerint, amikor az ügyész a terheltet vádemelés előtti 
ügyészi kihallgatásra elő akarta vezettetni, az ÁVO által fenntartott fog-
dából elővezetés helyett azt a választ kapta, hogy a kérdéses személy még 
a névjegyzékben sem szerepel. A vádemelés előtti ügyészi kihallgatás 
általában formális volt, rendszerint az ÁVO előtt tett beismerő vallomás 
megismétlésére szorítkozott. A vádirat, mint jelen ügyben is, az ÁVO jog-
utóda által elkészített vádirattervezeten alapult.”214

ne legyen kétsége az olvasónak, a vádiratot, illetve tervezetét a Kristóf-ügy-
ben is a politikai nyomozó szerv szerkesztette.

Korábban, 1992-ben a legfelsőbb bíróság egy másik ügyben kimondta: 

214 Központi nyomozó főügyészség. i. nyom. 842/2012/1-iii. határozat. 
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„A büntetőügyben eljárt bíró büntetőjogi felelőssége csak akkor állapít-
ható meg, ha a határozat meghozatala során a hivatali kötelességét szán-
dékosan megszegve járt el, és az a kötelességszegés a meghozott határo-
zatra is kihatással volt.” [Btk. 13. §, 81/1945. (II. 5.) ME r. 13. § 3. pont, 
15. § 2. és 3. pont]215

eltávolodva a Mansfeld-ügytől, s Mátsik nem meghatározó jelentőségétől, elvi 
szinten joggal vetődik fel a kérdés, hogy az a jogalkalmazó, aki önkényuralmi 
nyomozószerv által szerkesztett halálos célzatú vádiratot ellenőrzés, ellenke-
zés nélkül jóváhagy, annak alapján vádat képvisel, tudva (vagy nem tudva), 
hogy a vádiratért neki felelősséget kell viselnie, hogy a terheltet neki ki kell 
hallgatnia, s az eljárási garanciák érvényesülését ellenőriznie kell, látva sérel-
müket és az eljárás politikai irányzatosságát, aki tudja, hogy részese egy 
emberi élet kioltásának, akinek képzettsége szerint tudnia kell, hogy jogállami 
viszonyok között mindez nem következne be, tekinthető-e büntetőjogilag 
érinthetetlennek. nem inkább társtettes-e egy súlyos bűntettben? gondol-
hatja-e valaki, hogy a törvénysértő elítélések sommás semmissé nyilvánításá-
val, s így azáltal, hogy a törvénysértő eljárások részleteit nem derítik fel, mert 
ezt a törvény kizárja, rendben vannak a dolgok? a semmisségi végzések mögé 
bújva vajon menlevelet kaphat a kommunista bűnöző? bűncselekmény gya-
núja esetén a semmissé nyilvánított elítélések alapjául szolgáló eljárások rész-
leteit fel kell (kellene, kellett volna) deríteni egy szabályos bűnügyi nyomozás 
keretében. Ki a felelős azért, hogy ilyen eljárásokra, felelősségre vonásra igen 
korlátozott körben van lehetőség az érintettek halála miatt, s még ilyen kör-
ben sem indultak meg eljárások – az egy, 2015-ben húsz év késedelemmel 
megindított, bíróságilag kisiklatott biszku-ügy kivételével – a törvénytelen 
bírói döntések és más kommunista bűntettek miatt?

a kommunista bűncselekményeket elkövetett bírák és ügyészek felelőssé-
gének kérdésköre meghaladja könyvünk kereteit, mégsem mehetünk el a kér-
dés mellett szótlanul. a Kristóf lászló ellen 1959-ben meghozott halálbünte-
tést kiszabó ítéletek – hasonlóan több száz, törvénysértő ügyben született 
ítélethez – a büntetőjogászi és bírói hivatás elemi szabályainak és alapelveinek 
politikai érdekből való semmibevételével mondattak ki. ezek a döntések  
a bűncselekményről és a büntetőjogi felelősségről és jogellenességről szóló 

215 bírósági Határozatok. 1992. 737. jogeset.
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alapvető tételek politikai elvi, osztályharcos alapon való áthágásával, bűncse-
lekménynek elemi jogelvi okból nem minősülő magatartások miatt születtek, 
a „sértett” személyéhez vagy más politikai igényhez, célhoz fűződő érdekre 
tekintettel, alapvető garanciák megsértésével. az eljáró bírák és ügyészek ki -
léptek a bírói és ügyészi hivatás kereteiből, s nyíltan kifejezésre juttatták, hogy 
elsőrendűen nem jogi megfontolásból, szándékosan részeseivé kívántak válni 
ártatlan emberek megölésének vagy súlyos szabadságkorlátozásának. tették 
ezt bizonyos állami-politikai és ideológiai megfontolásból, ezért felelősségük 
szigorú és pontos mérlegelést igényel. Megítélésüket súlyosbítja, hogy tör-
vény ismerő emberként, hivatásuk szabályainak egyértelmű, s nem tévedésen 
alapuló megsértésével a bírói és ügyészi hivatást a politikai bűnözés eszkö-
zévé tették. e körülmények megnyitották az ellenük – mint minden hivatal-
ból üldözendő bűncselekmény elkövetőjével szemben – kötelezően megindí-
tandó büntetőeljárás útját, lehetőségét.

a bírói tévedés, justizmord szűkebb értelemben végrehajtott halálbünte-
tést jelent téves ítélet alapján; tágabban ártatlan ember elítélését. legtágabb 
értelemben használják e fogalmat minden, a vádlott rovására történt, ártatlan 
ember elítélését okozó súlyos bírói tévedés megbélyegzésére. a bíró számára 

– nemcsak a nyugati kultúrkörben – nincs nagyobb tekintélyvesztés, becsület-
beli sérelem, mint a bizonyított justizmord. az önkényuralmi „jogszolgálta-
tás” politikai igényeket kiszolgáló, emberek halálát okozó hivatalnokainak 
ma  gatartása azonban más, sötétebb és súlyosabb minőség. ez a politikai 
bűnözés területe. ezek az emberek nem bírói tévedés elkövetői, hanem a bün-
tető törvényben emberölésként meghatározott bűncselekmény minden is -
mérvét hordozó bűncselekmény tettesei. a büntetőjog elvileg nem ismeri az 
analógiát, a joghézagok kitöltését tényállások hasonlósága alapján, mégis nap 
mint nap találkozunk vele. Hiszen nincs olyan minősítő körülmény a tör-
vényben, amely szerint súlyosabban büntetendő az, aki embert öl a bírói hiva-
tás gyakorlása során. ilyen eljárás, alkotmánysértő okfejtés az önkényuralmi 
jogalkalmazó helyzetének az alkotmányos viszonyok között működő bíró 
helyzetéhez való hasonlítása, a jogalkalmazói politikai gyilkosságnak a nem 
szándékos jogállami bírói tévedéssel való azonos elbírálása, s ezúton mentes-
ség nyújtása a felelősség alól a pártállami bűnelkövetőnek.

a jogi feltételek, a kommunista bűnök el nem évülése, az elévülés nyugvá  sa az 
önkényuralmi bűnpártolás időszakában nyitott lehetőség; az alaptörvény u) cik-
 ke által újra megerősített elvnek a bűnüldözőnek címzett pa  rancsként kellene ér -
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vényesülnie, a törvényesség és legitimitás követelményeként. a kommunista dik-
tatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló 2011. évi CCX. 
törvény, 2012. január 1-jétől hatályos. Ám nagy kérdés, ennyi idő után, megfordít-
 ha  tatlan biológiai folyamatok korlátai között, hogy a társadalmi-politikai kor  lá  tok-
 ról, a gyávaságról és becstelenségről ne is szóljunk, hogyan válaszol erre a po  liti kai 
vezetőréteg, a társadalom, a bűnüldöző ethosza, erkölcsi indulata, meggyőződése?

iV.

a Kristóf-ügyben folyó eljárás a katonai bíróság előtt „szigorúan titkos” mi -
nősítéssel, zárt tárgyalások keretében zajlott. a védők jegyzeteit az iratok 
között tartották. az 1957. évi 34. törvényerejű rendelet a népbírósági taná-
csokról és a bírósági szervezet, valamint a büntetőeljárás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról számos rendelkezést tartalmaz nemcsak a népbírósági taná-
csok működéséről. így rendelkezik

A védelem ellátásának szabályozása egyes büntető eljárásokban címmel:
„31. § (1) A polgári és katonai büntető eljárás során, ha azt az állam érde-
kének megóvása különösen indokolja, meghatalmazott vagy kirendelt 
védőként csak az az ügyvéd járhat el, akit az igazságügy-miniszter az  
e célból összeállított jegyzékbe felvett.

(2) Az igazságügy-miniszter – a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész-
szel egyetértésben – rendelettel állapítja meg azoknak a bűntetteknek  
a körét, amelyek miatt indított büntető eljárásban az (1) bekezdés ren-
delkezését alkalmazni kell.
32. § A katonai büntető eljárásban a 31. § rendelkezései alá nem tartozó 
ügyekben is csak az az ügyvéd járhat el védőként, akit az igazságügy-
miniszter a katonai védők jegyzékébe vagy a 31. § (1) bekezdése alapján 
összeállított jegyzékbe felvett.”

ebből az következik, hogy Kristóf lászló védőjének különlegesen ellenőrzött, 
a rendszer számára megbízható embernek kellett lennie, akit felvettek az igaz-
 ságügy-miniszter által összeállított listára. ezzel együtt, amint az ügy iratai-
ból látható, dr. endrődi lászló ügyvéd tisztességesen, lelkiisme retesen látta el 
feladatát, s ezzel nem volt egyedül a kiválasztott védők sorában.
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a büntető perrendtartásról szóló 1951. évi iii. törvény szerint „48. § (1)  
A terhelt érdekében az eljárás bármely szakában védő járhat el.” „93. §  (2) 
A terhelt kihallgatásánál a kihallgató hatósági tagon és a jegyzőkönyvvezetőn 
kívül más rendszerint nem lehet jelen.” nagy kérdés, hogy a nyomozás során 
miben merült ki a védő eljárása és szerepe.

Érdekeltek részvétele a nyomozási cselekményeknél címmel a büntető per-
rendtartás így rendelkezik: „132. § (1) A nyomozás során – amennyiben ez az 
eljárás sikerét nem veszélyezteti – a terheltnek és a sértettnek, valamint képvi-
selőinek meg kell engedni, hogy a szakértő meghallgatásánál, szemlénél, lefog-
lalásnál és a házkutatásnál jelen legyenek. Ilyen esetben – hacsak a nyomozási 
cselekmény teljesítése nem halaszthatatlanul sürgős – az említetteket a fogana-
tosítás időpontjáról azzal a figyelmeztetéssel kell értesíteni, hogy elmaradásuk 
az eljárást nem akadályozza.” a lehetőség kizárólag a szakértő meghallgatá-
sánál, szemlénél, lefoglalásnál és a házkutatásnál van meg, „amennyiben ez 
az eljárás sikerét nem veszélyezteti,… hacsak a nyomozási cselekmény teljesí-
tése nem halaszthatatlanul sürgős”. nem találtam nyomát a védő jelenlétének 
a nyomozási cselekményeknél. s mindezt illesszük be 1957–1958 Magyar-
országának bűnüldözési-jogpolitikai viszonyaiba!

„81. § (1) A felek és a sértett, valamint képviselőik a bírósági tárgyalás 
jegyzőkönyvét, valamint annak mellékleteit – a tanácskozásról és szava-
zásról felvett jegyzőkönyv kivételével  – megtekinthetik és lemásolhatják. 
Oly tárgyalásról felvett jegyzőkönyvet azonban, amelyről a nyilvánossá-
got államtitok, katonai vagy hivatali titok megszegése végett zártak ki, 
lemásolni nem szabad.” 

ügyünkben is ez a szabály érvényesült. a nyomozás anyagába – az előbbi 
szűk lehetőségtől eltekintve – a nyomozás alatt semmiképpen nem tekint-
hetett be a védő, később a bírósági iratismertetés során ismerkedhetett meg 
ezekkel. a törvény nem az eljárás iratainak megismerését, hanem a bírósági 
tárgyalás jegyzőkönyvének megtekintését engedélyezi, s esetünkben tiltja  
a másolatkészítést. a nyomozást befejező iratismertetés ismeretlen intéz-
mény.

A Bp 102. § (3) bekezdése szerint „Az előzetes letartóztatásban lévő terhel-
tek levelezése és általában más személyekkel való érintkezés ellenőrzés alatt áll. 
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Védőjével az előzetes letartóztatásban lévő terhelt ellenőrzés nélkül érintkezhe-
tik, ha azonban attól kell tartani, hogy az érintkezésnek ez a módja az eljárás 
sikerét meghiúsíthatja, a védővel való érintkezést is megfelelően ellenőrizni 
kell.” szinte bizonyosra vehetjük, hogy ügyünkben szó sem volt ellenőrzés 
nélküli ügyvédi beszélőről.

ennyit a korabeli eljárásjogi sajátosságokról, s akkor nem szóltunk a rög-
tönítélő, a gyorsított, a népbírósági tanácsoknak készült, elemi garanciákat 
nélkülöző eljárásról.

a Katonai főügyészség 1959. augusztus 22-i kelettel nyújtotta be b.
Vii.020/1959. számú V Á D i r a t Á t a budapesti Katonai bírósághoz 
K r i s t ó f  lászló volt csendőrnyomozó törzsőrmester és társai ellen 
háborús bűntett miatt.

„(1. oldal…)

a Katonai főügyészség t i t K O s minősítésű vádiratában
K r i s t ó f  lászló volt csendőrnyomozó törzsőrmester és társai 
ellen háborús bűntett miatt.

az 1959. január 23. óta előzetes letartóztatásban lévő:
i.r. K r i s t ó f  lászló volt csendőrnyomozó törzsőrmester,

az 1959. január 22. óta közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 
10-től letartóztatásban lévő:
ii.r. b a l a s s a  jenő volt csendőrnyomozó főtörzsőrmester, 

az 1959. január 21. óta közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 16. 
óta előzetes letartóztatásban lévő:
iii.r. C s o n t o s  andrás volt csendőrnyomozó főtörzsőrmester,

az 1959. január 22. óta közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 25. 
óta előzetes letartóztatásban lévő:
iV.r. K a t o n a lajos volt csendőrnyomozó törzsőrmester., 

(… 2. oldal…)
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az 1959. január 22. óta közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 
16-tól előzetes letartóztatásban lévő:

V.r. M o l n á r Mihály volt horthysta politikai detektív,

az 1959. január 21-től közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 
25-től előzetes letartóztatásban lévő:

Vi.r. K u l c s á r lajos volt horthysta politikai detektív,

az 1959. január 21-tól közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 
25-től előzetes letartóztatásban lévő:

Vii.r. s e b e s t y é n Árpád volt horthysta politikai detektív216,

az 1959. január 22-tól közbiztonsági őrizetben, majd 1959. március 
16-tól előzetes letartóztatásban lévő:

Viii.r. b á r  t f a i sándor volt horthysta politikai detektív,

az 1959. június 5. óta előzetes letartóztatásban lévő:
iX.r. l á n g istván volt polgáriruhás rendőr őrmester,

(… 3. oldal …)

az 1959. július 17. óta előzetes letartóztatásban lévő:
X.r. b u j d o s ó józsef volt csendőr főtörzsőrmester,

az 1959. július 31. óta előzetes letartóztatásban lévő:
Xi.r. P u s k a  imre volt horthysta politikai detektív terhelteket,

v á d o l t a

a bHÖ 82. pont /e/ alpontjában foglalt háborús bűntett elkövetésével, és
i.r. terheltet a bHÖ 218. pont /1/ bekezdésben foglalt fogolyszökés 

216 sebestyén Árpádot a Kúria – a terhelt leánya által előterjesztett felülvizsgálati indít-
ványnak helyt adva, bűncselekmény hiányában – felmentette a vád alól bfv. X.1.792/ 
2014/7. sz. ítéletével, hasonlóan a Kristóf lászlót 2006-ban felmentő ítélethez. Védő és 
jogi képviselő mindkét ügyben: dr. Zétényi Zsolt.
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bűntettével, valamint a bHÖ 98. pont /2/ bekezdésben taglalt217 ható-
sági közeg elleni erőszak büntettek elkövetésével.”

a z  i n d o k o l á s  s z e r i n t :

„A népellenes horthysta kormányzat ellenforradalmi politikája a Ta -
nácsköstársaság bukása után szükségszerüen háborús végzetbe sodorta  
a magyar népet. 1939 szeptember 1-jén a horthysta rendszer a magyar 
népet is belevitte a II. világháboruba. A magyar nép legjobbjai, élükön 
az illegális Kommunista Párttal 25 éven keresztül hősi harcot folytattak 
az ellenforradalmi rendszer ellen. A magyar fasiszta államgépezet egésze 
a háborúellenes leghaladóbb erök ellen fordult. Már 1939-től kezdve 
megteltek a horthy csendőrség és rendőrség kinzókamrái, demokratikus 
és hazafias gondolkodású férfiakkal és nőkkel. A háború kitörése után 
fokozódott a terror. Az illegális Kommunista Párt zászlója alá tömöri-
tette a leghaladóbb, hazafias eröket, akik harcolni is készek voltak a hor-
thy-fasizmus német bérenc diktatúrája ellen. A magyar fasiszta kormány 
hadigépezete megszállta Felvidék, Erdély és Jugoszlávia egyrészét, s ezzel 
párhuzamosan haladt előre emberkinzó gépezete csendőr nyomozó és 
detektiv testületek élén a Vezérkari Főnökség külön osztályéval.

As 1940. évi alagi kommunistaelleness nyomozástól kezdödöen egé-
szen a felszabadulásig tömegesen tartóztatták le mindazon hazafiakat, 
akik aktívan és szervezetten igyekeztek megakadályozni a németek ma -
gyarországi térhódításait és horthy fasiszta területrablók háboruban 
való részvételét. A megszállt területeken, Délvidéken és Erdélyben, valamint 
az ország egész területén a legbrutálisabb eszközökkel igyekeztek elfoly-
tani az illegális Kommunista Párt által kezdeményezett partizánmozgal-
makat és a békéért (4. oldal) és függetlenségért küzdő szervezeteket.

1942 tavaszán a Hungária krt. 11. szám alatt lévő Andrássy laktanyá-
ban összegyültek a csendőrség és rendőrség politikai osztályának mindenre 
kapható legbrutálisabb pribékjei, Juhász István, Horváth Sándor, Kékkői 
Ferenct Wayand Tibor, Cser István és még sokan mások. Az itt folyó nyo-
mozások brutalitása következtében halt meg Schönhercz Zoltán és Rózsa 

217 Helyesen: foglalt. a korabeli iratok leírásánál a betűhívségre törekedtünk. így az idéze-
tekben szereplő hibák a korabeli szöveg hibái.



278

Ferenc is. A Vigyázó Ferenc utcában folytatott kommunistaellenes nyomo-
zások embertelen módszerei kergették az öngyilkosságba Rezi Károlyt.”

Mellőzzük a szólamoktól hemzsegő – mellékletben olvasható irat – részletes 
idézését, s elsősorban a Kristóf lászlóra vonatkozó részekből válogatunk. az 
idézett szöveg kommentár nélkül minősíti a bírósági emberölésre felbújtó 
vádirat szerkesztőit. Palotás ferenc tekintetében később történt vádemelés 
ugyanebben az ügyben.

„A fasiszta pribékek a legkegyetlenebb kinzási módszereken kivül nem 
riadtak vissza attól sem, hogy az illegális Kommunista Párt egyik veze-
tőjét, dr. Ságvári Endrét 1944 jukis 27-én egi budai cukrászdában agyon-
lőjék, s az ebben résztvett pribékeket pedig kormánykitüntetésben része-
sítették, Kristóf László és Palotás Ferenc csendőrnyomozókat.”

„A vádlottak tevékenysége és bűnössége vonatkozásában a nyomozás 
során az alábbiak nyertek bizonyitást:

I.r. terhelt Kristóf László volt csendörnyomozó törzsörmester, szegény-
paraszt családból származik, 6 elemit végzett. 1935 tavaszán önként 
jelentkezett a csendőrséghez, ahol tanfolyamok elvégzése után őrspa-
rancsnok lett. 1943 januárjában került a Központi Csendőrnyomozó 
Parancsnokság Törzsalosztályára, ahol polgári ruhás csendőrnyomozó-
ként 1944. december 17-ig teljesített szolgálatot. Részt vett 1944-ben  
a kommunisták, hazafiak elleni csillaghegyi nyomozásokban, figyelése-
ket és házkutatásokat foganatosított. A nyomozások során a letartózta-
tott kommunistákat, hazafiakat kegyetlenül kínozta.

1945-ben Nyugatra távozott, ahonnan még ebben az évben visszatért.
I.r. terhelt 1944. júniusában került Csillaghegyre /Fő u. 6./ mint csend-

őrnyomozó. Itt kikérdezések alkalmával a letartóztatott személyeket sza-
dista módon bántalmazta. Így dr. Gáspár Ferencet villanyozta és gumi-
bottal úgy megverte, hogy szeme megsérült és véreset vizelt. Részt vett 
Kurucz István, Becker Lajos, Pintér Marian nevű kommunisták letartóz-
tatásában. Pintér Mariant Kristóf László a legdurvább módon kí  noz  ta. 
Fejét gumibottal verte, testét villanyozta és szidalmazta.

I.r. Kristóf László részt vett dr. Ságvári Endre meggyilkolásában. Fegy -
veréből lőtt dr. Ságvári Endrére. E cselekményéért ö is kitüntetésben részesült.
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/ : Bizonyítékok /218

I.r. terhelt Kristóf László 1958. január 22-én letartóztatása alkalmával 
eljáró Vasas György rendörnyomozót megtámadta, tettleg bántalmazta, 
s amikor az eljáró rendöri közeg az ellenállás leküzdésére fegyverét hasz-
nálta, Kristóf László megkísérelte a fegyver megszerzését, majd a dulako-
dás közben előálló helyzetet felhasználva megszökött azzal a szándékkal, 
hogy Nyugatra távozik.

/ :Bizonyítékok: /
 
A terheltek ügyében az eljárás lefolytatására a 4312/1949/ X1.12/M.T. szr. 
13. § /2/ bek., valamint a 4172/1949, kormány szr. 25. § /2/ bekezdésének 
értelmében a Bp. 23/B. § /l/ bek. és a Bp. 24. § /1/ bek. alapján a Buda-
pesti Katonai Bíróságnak van hatásköre és illetékessége.” 

a vádiratot dr. Vig istván őrnagy főügyészségi ügyész írta alá.
Palotás ferencet a budapesti büntetőtörvényszék b. XlV. 17055/1949. sz. 

ítéletével, háborús bűntett miatt halálbüntetésre ítélte, amit a legfelsőbb bíró-
ság 1949. december 28-án kelt b. iV. 6249/ 1949. sz. ítéletével életfogytiglan 
tartó kényszermunkára mérsékelt. a Kristóf-ügyben folytatott nyomozás és 
az ügyészi eljárás során megállapították, hogy Palotás részt vett ságvári 
endre letartóztatásában, ezért vele szemben a legfőbb ügyészség 1959. bfl. 
60280. szám alatt perújítást indítványozott. a legfelsőbb bíróság 1959. augusz-
tus 14-én kelt t. b. 50/1959. sz. határozatával helyt adott az indítványnak. 
Palotás ferenc ügyét a Kristóf-ügyhöz egyesíteni rendelte.

V.

a budapesti Katonai bíróság budapesten 1959. szeptember 3., 4., 8., 9., 10., 11. 
és 12. napján megtartott tárgyalás során bizonyítást foganatosított, majd ezek 
után szeptember 12-én hozott ítéletet.

218 lásd a Mellékletben közölt eredeti dokumentumban. 
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Melyek voltak a legfigyelemreméltóbb bizonyítékok? erre a kérdésre az  
a tisztességes válasz, hogy a főbenjáró bűntettben való bűnösség megállapí-
tása és a halálbüntetés kiszabása a bizonyítékok teljes figyelmen kívül hagyá-
sával, s mi több a hatályos jog tudatos félretételével, értelmének meghamisí-
tásával, a büntetőjognak céljával ellentétes módon, emberölés eszközeként 
felhasználásával történt. Mindebből az következik, hogy a bizonyítékok elem-
zésének nincsen érdemleges jelentősége az adott ügyben azért, mert a hamis-
ság nem a bizonyítékok meghamisításában, hanem abban mutatkozik meg, 
hogy a bűncselekmény törvényi tényállását a valóságos tartalmától eltérően 
értelmezik, a jogot eredeti értelmétől megfosztják. ennek megértéséhez te -
gyünk egy kis kitérőt a koholt-hamis-„koncepciós” büntető ügyek világába.219

a tényállásokat és a bizonyítékok rendszerét tekintve a legjellemzőbbek 
a konstruált koncepciós perek. jellemzőjük a valótlan – kitalált – tényállások, 
történetek bizonyítására hamis (gyakran az államvédelmi hatóság által hami-
sított) bizonyítékok alkalmazása. a vallomások fenyegetés, kínzás, zsarolás, 
megtévesztés útján jönnek létre.

a konstruált perek ezen változata, amikor a valóság elemeiből állítják 
össze a tényállást úgy, hogy annak már „az ellenkezője sem igaz”. a szabo-
tázspereknél leggyakrabban különleges esemény, baleset elemeit használják 
fel (Pócspetri-ügy), vagy gazdasági tényekből tudva valótlan következtetést 
vonnak le, a történetet bűncselekménynek állítva be (MaOrt-per).

a koholt ügyek másik csoportja, amilyen a Kristóf-ügy is, célzatosan koholt 
jogi előfeltevésekkel folytatott per, amelyben a megállapított tényállás nagyobb-
részt nem hamis. Valótlan, jogsértő azonban a tények csoportosítása és értel-
mezése. azok büntetőjogi értékelése jól felismerhetően tudatosan torz, nem 
más, mint a joganyaggal történő visszaélés politikai ideológiai cél érde kében.

némi leegyszerűsítéssel mondhatjuk, hogy a klasszikus koholt eljárások 
lényege a hamis, valótlan tényállás koholása meghatározott terv szerint, a ter-
heltek, tanúk akaratának megtörésével, míg a másik eljáráscsoportban a té -
nyek megállapítása némi módosításokkal, hangsúlyeltolásokkal a valóságtól 
nem szakad el, a jogi értékelés azonban a meghatározott politikai cél érde-
kében a jogelvek és jogszabályok szándékosan téves magyarázatával, megha-

219 Úttörő jellegű Kahler osztályozása. Kahler frigyes: gondolatok a koncepciós perekről. 
in: Kahler frigyes: Jogállam és diktatúra. II. Tanulmányok a koncepciós perek világáról. 
5–38. oldal.
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misításával, tudatos félreértelmezésével, kicsavart okfejtéssel történik. az 
előbbi inkább az 1956 előtti, az utóbbi az 1956 utáni ügyekre volt jellemző 
azzal, hogy a kétféle koncepciós módszer együtt is jelentkezett, s találkozunk 
meghamisított tényállásokkal 1956 utáni megtorló eljárásokban is (brusz-
nyai-per, Mosonmagyaróvári-per stb.).

az anyagi jogi szabályok sérelmével folytatott perek több változatot mutatnak.
ilyenek a nyílt törvénysértéssel folytatott eljárások a törvény tartalmának 

érdemi „megfordítása” útján. ez történt akkor, amikor 1946. Vii. törvénycikk 
szövegében 1949. augusztus 12-én a „demokratikus államrend” helyébe a „népi 
demokratikus államrend” lépett. ezzel jogilag az történt, hogy egy többpárt-
rendszerű berendezkedés védelmére alkotott törvény az egypártrendszerű dik-
tatúra védelmét szolgálta. a történelem tragikus fintora, hogy a demokratikus 
államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló 1946. évi Vii. törvényt 
eredeti formájában is visszaélésszerűen, politikai célokra, az emberi jogok meg-
sértésére használták fel, megalkotásának burkolt célja is ez volt.

a törvény értelmének tudatos meghamisítása az az eset is, amikor a hiva-
tás jogszerű gyakorlója javára alkalmazandó büntethetőséget kizáró okot,  
a jogellenesség hiányát önkényes értelmezéssel nemlétezőnek nyilvánítják,  
s a hivatását jogszerűen gyakorló személyt a jogtalanság, a bűnelkövetés terü-
letére szorítják, a jogszerűséget és jogsértést egymással tudatosan felcserélik, 
a helyes értelmezés szerint jogsértő lesz a jogszerűen eljáró, a helyes értelme-
zés szerint jogszerűen eljáró pedig jogsértő, megbüntetendő. ez volt a Kristóf-
ügy lényeges alapképlete.

nyílt törvénysértés, amikor bűncselekményt deklarálnak rendeleti úton, 
amorális jogszabályokat alkotnak, amikor a joganyag totálisan ütközik a társa-
dalom többsége által elfogadott erkölcsi normarendszerrel (deviza-bűntettek, 
terv-bűntettek stb.). az állampolgári jogegyenlőség nyílt sérelme az ún. osztály-
hovatartozás szerinti ítélkezés során, mert más nagyságrendű büntetést alkal-
maznak a vádlott (esetenként a sértett) osztály hovatartozására tekintettel. 
súlyosbítja ezt a hamis osztályba sorolás, a szegényparaszt származású csendőr 
osztályidegenként való megbélyegzése például Kristóf lászló esetében.

a törvénybe foglalt eljárási szabályok és alapelvek lerombolásával és titkos 
utasítások alkalmazásával folytatott eljárásokra példa a törvény előtti egyenlő-
ség helyébe lépő osztály-megkülönböztetés, amely egyrészt a büntető anya  gi 
jogi szabályok eltérő alkalmazását jelentette, másrészt az ártatlanság vé  lelme 
helyett „a rossz osztályhelyzetű” vádlott bűnösségének megdönthetetlen vélel-
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mezését. a szovjet koholt eljárások szovjet ideológusa, Visinszkij által hangoz-
tatott és a magyar ítélkezésben is gyökeret vert nézet alapján az in dubio pro 
reo elvét (mely szerint a kétséget kizáróan nem bizonyított tényt nem lehet a 
vádlott terhére értékelni) gyakorlatilag elvetették, s a kétséges (vagy nyilvánva-
lóan valótlan) tényeket a vádlottak terhére értékelték. a bizonyítékok szabad 
mérlegelése helyébe a bizonyítékok vádcentrikus válogatása lépett azzal, hogy 
a beismerő vallomás mellőzhetővé tette a további bizonyítást. 

a koholt eljárások táptalaja volt a bírói függetlenség megsemmisítése,  
a bíráskodásnak mint önálló hatalmi ágnak a felszámolása. a titkos utasítá-
sok intézményének rendszere belépője volt a koncepciós perek tömeges alkal-
mazásának. ehhez kapcsolódik 1100 bíró elmozdítása, a bírói ítéletek közvet-
len aVH-ellenőrzése.

Külön kiemelendő, hogy a büntetőjogi védelem és a védő szerepe formá-
lissá vált, a tárgyalás „süketek párbeszéde” lett. az eleve adott döntésnél min-
den más irányban való érvelés esélytelen volt, a védő írhatott és beszélhetett 

– ha nem is bármit –, a bizonyítékok súlytalanná váltak az eleve eldöntöttség, 
a pártos elfogultság fölényes jogi-politikai frázisainak mindent lehengerlő 
világában. emellett katonai, állambiztonsági fontosságú ügyekben csak a ka -
tonai védők listájára alapos politikai szűréssel felvett ügyvédek járhattak el.

egyetérthetünk azzal a megállapítással, hogy:

„A koncepciós perek célja tehát azoknak a hatalmi, gazdasági, ideológiai kér-
déseknek a ’megoldása’, amelyre a kizárólagos hatalomra törő, majd a hatal-
mat megragadó kommunista párt nem talált politikai megoldást. A koncep-
ciós perek alkalmasnak bizonyultak arra is, hogy a társadalomban olyan 
félelmet tartsanak fenn, amelyre a kormányzó hatalomnak szüksége volt.”220

a Kristóf lászló és társai ellen végrehajtott büntetőeljárás – különös tekintet-
tel az i. rendű terhelt ügyére, melyet legjobban ismerünk – célzatos, hamis 
jogi előfeltevésekkel folytatott nyomozás és per volt, amelyben törvénysértő 
a té  nyek értelmezése; azok büntetőjogi értékelése a valóság és a törvény között 
mesterségesen létrehozott, valóságban nem létező kapcsolaton alapult. ez az 
eljárás szükségképpen vezetett egy jogi eljárás látszatába burkolt emberölés-
hez, a kor kifejezésével gyilkossághoz. 

220 Kahler, i. m.
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Mindez politikai ideológiai cél érdekében történt, egyrészt azért, hogy iga-
zolja a Horthy-rendszer fegyveres testületeinek veszélyességéről, az osztályel-
lenséggel való leszámolás fontosságáról szóló kommunista tételt, másrészt 
azért, hogy az 1956-os világraszóló magyar szabadságharc után következő 
embertelen megtorlás eszmekörébe illeszkedve elrettentő hatással legyen  
a társadalomra, mindennemű rendszerellenes magatartás kíméletlen meg-
bosszulását sugallva. ez akkor is igaz, ha a régi rendszerben elkövetett bű -
nökről volt szó, mert a kommunista rendszer folytonosnak állította be 1956 
szabadságharcának tényeit a „fasiszta reakció” régi tetteivel egy hamis anti -
fasizmus jegyében. elegendő, ha az ellenforradalom okairól szóló 1956. de -
cemberi párthatározatnak azon megállapítását tekintjük, amely szerint a for-
radalmat kiváltó, négy pontban felsorolt okok között a harmadik szerint  
a régi rend hívei, az ún. „belső reakció”, s köztük a fegyveres testületek tagjai 
voltak az egyik fő ellenforradalmi ok megtestesítői. az eredeti cél ennek  
a hamis állításnak igazolása volt, s – mert a tények nem igazolták a Horthy-
rendszer maradványainak a szabadságharcban játszott jelentős szerepe tév-
eszméjét – a nyomozások végül is kénytelenek voltak megmaradni a háborús 
és népellenes bűntettek körében.

Vi.

a per szereplői között mesterséges kapcsolatot hoztak létre, Kristóf és Palotás 
ténykedése nem függött össze a többi vádlottak terhére írt vádpontokkal. 
Kétségtelen, hogy az ügy gerincét a ságvári ellen végrehajtott elfogás jelen-
tette azzal a tévképzettel, hogy Kristóf lászló a felelős elsőrendűen a „kom-
munista mártír” haláláért a belügyminisztérium Politikai nyomozó főosz-
tálya, s ezen belül vizsgálati osztálya szerint, nem zárva ki, sőt valószínűnek 
tartva egy ennél is magasabb hatalmi akarat létezését.

tekintsünk bele néhány okiratba, azokba, amelyek a legközelebbi isme-
retekkel bíró személyektől származnak, megjegyezve, hogy Kristóf és Palo-
tás, mint résztvevők és szemtanúk eleve nem tehettek minden részletre 
kiterjedő tárgyilagos vallomást, mert életükért küzdöttek abban a hitben, 
hogy vallomásuk befolyásolja az ügy eldöntését. az ügy azonban már ko -
rábban eldőlt…
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az elsőfokú eljárásban hozott ítéletben221 megállapított tényállás előrebo-
csátja Kristóf lászló vonatkozásában: 

„Vádlott 1944 nyarán résztvett Ságvári Endre elvtárs nyomonkövetésében, 
leleplezésében, elfogásában és megölésében”. a nyomozók „ellenörzési kö -
rük alá tudták vonni Sugár György illegális kommunistát”, akinek „nyo -
mon követésére” parancsot kapott „…1944. július 27-én Cselényi Antal de -
tektív, Kristóf László csendőr nyomozó. Palotás Ferenc csendőr nyomo  zó…, 
hogy Pétervári r. ör. gépkocsiján végezzenek figyelést.”

sugár györgy figyelése során észlelték, hogy a megfigyelt személy találkozik 
szabados lajossal, s ezután a nyomozók szabadost követték. „Ezt követően 
Szabados találkozott Ságvári Endrével… A két személy kerülő utakon egyik 
hüvösvölgyi cukrászdába ment és annak a kerthelyiségében foglaltak helyet és 
fagylaltot fogyasztottak.” annak tisztázására, hogy a két személyt őrizetbe 
vegyék-e, vagy csak a megfigyelést teljesítsék, Cselényi a parancsnokától uta-
sítást kért telefonon, juhász istván – az azóta halálra ítélt csö. [csendőr] nyo-
mozó alhadnagy – azt az utasítást adta, hogy az „őrizetbevételt feltétlen foga-
natosítsák Szabados Lajossal szemben” – a nyomozók megegyezése szerint 

– Kristóf és Palotás. ságvárival szemben Cselényi és Pétervári intézkedik. az 
ítélet megállapítja, hogy Pétervárinak nem volt pisztolya. a csoport tagjai  
a csőre töltött és kézbentartott pisztollyal léptek be a cukrászda helyiségébe. 

„Cselényi megkezdte Ságvári, Kristóf pedig Szabados igazoltatását. Ez utóbbi 
szinte semmi ellenállást nem tanúsított, hanem látva a helyzetet, megadta ma -
gát a sorsának, miközben Palotás vádlott megkezdte annak összekötözését.” 
Cselényi igazoltatási felhívására ságvári endre „először illegális igazolvánnyal 
próbálta kilétét fedni, azonban ekkor Cselényi őt felismerte és ’kár a gőzért, 
Endre’ szavakkal megadásra szólította fel”.

„Ságvári Endre azonban az ott keletkezett zűrzavarba, pillanatnyi előny-
höz jutott és sikerült az aktatáskájában levő pisztolyát magához vennie és 

221 budapesti Katonai bíróság. b.i.065/1959. sz. 1959. szeptember 25-én kihirdetett ítélete dr. 
Mátyás Miklós tanácselnök, hadbíró őrnagy, baranya lászló ezredes, Végh józsef rendőr 
ezredes katonai ülnökök. in: Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és 
társai elleni bűnügy. budapesti Katonai bíróság. b.i.065/1959. a továbbiakban: ítélet.
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ennek birtokában menekülni próbált. Ekkorra látván a helyzetet Kristóf 
és Pétervári nyomban Cselényi segítségére sietett, mikorra ott már Kristóf 
és Ságvári között dulakodás, birkózás támadt, miközben lövöldöztek is. 
A dulakodás során Kristófnak sikerült Ságvárit földreszorítani, miután 
kezét elkapta, azt a fegyverrel együtt a betonra leszorította. Közben Ság-
vári pisztolyából több lövést adott le, de ugyancsak lövöldöztek most már 
meg nem állapítható mérvben és nem is tisztázható körülmények között – 
a csendőrnyomozók is. A lövöldözés során egy lövés, mely feltehetően vagy 
Palotástól, vagy Cselényitől származott? Kristófot találta el deréktájban, 
mire az erejét elvesztve, kezei közül kiengedni kényszerült Ságvári Endrét. 
Ugyanezen idő alatt Ságvári Endre egyik lövése eltalálta a gépkocsivezetőt 
is, aki haslövést kapván nyomban elesett. Ezalatt Szabados látván a hely-
zetet menekülni igyekezett, de őt Palotás ebben megakadályozta.

Ebben a helyzetben Ságvári Endre igyekezett a helyiséget futva el  hagyni 
és elmenekülni, mivel őt Palotás mással lévén elfoglalva nem tud  ta meg-
akadályozni, ugyancsak Kristóf és Pétervári is magatehetetlen állapotban 
voltak, így Ságvári elvtársnak sikerült a helyiség ajtajáig kijutni, ahol azon-
ban őt egy katona és egy BKV alkalmazott feltartóztatta, miután a nyo-
mozók valamelyike, ’ fogják meg, tolvaj’ kiáltással, erre a figyelmet felhívta.

Ezen idő alatt Cselényi felocsúdván meglepetéséből, utána rohant 
a már a helyiségen kívül lévő Ságvári Endrének, akit sikerült lőtávol-
ságra utolérnie az épület melletti sövénynél, hátulról lelőtte.”222

ezek szerint dr. Mátyás Miklós tanácselnök arra sem vette a fáradságot, hogy 
bepillantson ságvári boncolási jegyzőkönyvébe, amiből láthatta volna, hogy 
elölről lőtték le egy lövéssel. Megállapította még az ítélet, hogy ságvári a kór-
házba szállítás közben meghalt, s ugyancsak életét vesztette a haslövést szen-
vedett Pétervári is. Kristóf lászló és Cselényi, „akik csak könnyebb sérülést 
szenvedtek”, felgyógyultak. Cselényi „később nyugatra távozott és jelenleg is 
ott van.”

az első fokú ítélet Kristóf lászló védekezését részletesen leírta ugyan, de nem 
fogadta el Kristóf ténybeli előadásait. az ítélet szerint: 

222 ítélet. 32. oldal.
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„Ságvári Endre elvtárs elfogásával kapcsolatos történéseket, illetve az 
ezzel kapcsolatosan elkövetett cselekvőséget I.r. terhelt jórészben a későbbi 
megállapított tényállástól eltérően adta elő. Éspedig: védekezése szerint  
ő az esetet megelőzően vidéken volt nyomozati munkán éspedig Nagy-
kanizsán az olajbányászok között végzett felderítést és közvetlenül  
a kérdéses nap előtt tért vissza, tehát egyáltalán nem tudta, hogy kivel, 
illetve kikkel szemben kell nekik felderítést végezniük. Csupán alkalmi-
lag került a történésbe, és ott nem is volt vezető szerepe és semmiféle 
kezdeményezésben részt nem vett. I.r. terhelt azt is állította, hogy ő 
egyáltalán fegyvert nem használt, mert fegyverrel állítása szerint akkor 
nem is rendelkezett. A védekezésének következő láncszeme pedig az volt, 
hogy úgy kívánta az elfogás körülményeit feltüntetni, mintha ott neki 
mellékes szerepe lett volna és csak akkor ment volna segíteni Cselényi-
nek, amikor már ott tűzharc kezdődött. A leghatározottabban tagadta, 
hogy ő maga tüzelt volna állítása szerint csupán birkózott Ságvárival, 
melynek során megsérült. Ugyanakkor azt is állította, hogy Palotás ren-
delkezett fegyverrel és az lőtt is Ságvárira. Ságvári Endre megölését I.r. 
vádlott ugyan Cselényinek tulajdonítja, de ezt megelőzően közbeiktatta 
azt a mozzanatot, hogy amikor Ságvári menekült, akkor Palotás volt az 
aki utána ugrott, fegyverével tarkónütötte őt, amikor fegyverét is elejtette.

Egyszóval Kristóf vádlott védekezésének a lényege, fegyverrel nem ren-
delkezvén az esetnél kezdeményező szerepe nem volt, az elfogást magát is 
helytelenítette, parancsnoki utasításra ment bele, egyáltalán nem tüzelt, 
csupán birkózott Ságvárival és megsebesült. Ennek alátámasztására elő-
hozta még azt is, hogy a felesége vitte be utána a kórházba a fegyvert az 
ő kérésére, amit otthonfelejtett, csupán azért, mert félt, hogy ha vizsgálat 
lesz és megállapítják, hogy fegyver nélkül volt az akcióban, akkor komoly 
felelősségrevonásban lesz része.”223

az első fokú ítélet Kristóf lászló védekezését részletesen leírta ugyan, de nem 
fogadta el Kristóf ténybeli előadásait. Kristóf tagadta, hogy tüzelt volna, s állí-
totta, hogy szolgálati pisztolya nem volt nála, azt otthon hagyta, mert nem 
készült elfogásra, csak megfigyelésre. Állította, hogy ő csak birkózott ságvá-
rival, „melynek során megsérült”, ugyanis Cselényi segítségére sietett, „ami-

223 ítélet. 33–34. oldal.
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kor már ott tűzharc kezdődött”. a bíróság ezzel szemben azt állapította meg, 
hogy Kristóf nem szavahihető, s volt nála fegyver, amelyből lövéseket adott le 
ságvárira, de azok nem találtak.224

az elfogással kapcsolatosan Palotás ferenc vallomására is kitért az ítélet. 

eszerint Palotásnál nem volt fegyver, ezért ment Kristóf után, hogy megkö-
tözze szabadost. tagadta, hogy fegyverrel megütötte volna ságvárit, s hogy 
lövést adott volna le. Állítása szerint Kristóf adott le lövéseket.

Palotás vallomását – most már nem állította, mint korábbi perében, hogy 
nem volt jelen az elfogáskor – annyiban elfogadta a bíróság, amennyiben ter-
helő volt Kristófra nézve, továbbá, hogy Palotás aggályoskodott és felettesé-
nek telefonált az elfogási parancs ügyében. nem fogadta el ugyanakkor, hogy 
Palotás fegyvertelen volt, noha ezt Czigány csendőr ezredes – egykorú értesü-
lése alapján – is vallotta.225 az ítélet megállapítása szerint „Palotás itt is jelen 
volt az elfogásnál, abban tevékenykedett, sőt fegyverrel is rendelkezett, melyből 
lőtt is, de találatot nem ért el.”

Palotás a tárgyaláson úgy emlékezett, hogy volt egy negyedik pisztoly is 
– Cselényié –, ami nem maradt a helyszínen, mert Cselényi azt eltette. arról is 
beszélt, hogy ságvári pisztolya 9 mm-s volt.226 

a bíróság objektív tényként kezelte – tanúvallomások alapján –, hogy  
a cukrászdában 10–20 lövés történt, 

„…a helyszínen egy nagyobb és két kisebb fegyvert találtak” és, hogy „Ság -
vári Endre megölése a helyiségen kívül történt… feltehetően Cselényi-
től…” Megállapította még az ítélet, „hogy Kristóf valóban megsebesült, 
mégpedig két helyen, a deréktájon és a karban…”

tény és való, hogy a Kristóf karjába fúródott „kisméretű” lövedéket a nyomo-
zás során operálták ki a vádlott karjából. rögzítette még az ítélet, hogy „…Cse-
lényi különleges típusú, kisméretű fegyverrel rendelkezett… Ságvári Endre 
viszont nagyméretű fegyverrel rendelkezett.” nem fogadta el a bíróság, hogy 
a 6.35-ös pisztoly, amelynek lövedéke megsebesítette Kristóf karját, Cselényié 
volt. fontos megállapítás még, hogy a „két kisméretű és egy nagyméretű fegy-

224 ítélet. 37. oldal.
225 elsőfokú tárgyalás jkv., 101–103. oldal, 1959. szeptember 9-ei tárgyalási nap.
226 elsőfokú tárgyalás jkv. 103. oldal, 1959. szeptember 9-ei tárgyalási nap.
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verből több-kevesebb lövedék ki volt lőve”.227 ezzel a tényállás megállapítása e 
vádkörben be is fejeződött.

a bíróság úgy állapította meg ítéletében a tényállást, hogy meg sem jelöl-
 te azokat a konkrét bizonyítékokat, amelyekre ténymegállapításait alapozta 
(a vádirat ezt legalább megtette). ami azért súlyos eljárási szabályszegés, mert 
a kihallgatott tanúk vallomása korántsem egybehangzó, továbbá ságvári 
boncjegyzőkönyve hiányzik az ítéletből. Hiányzik a helyszín leírása is, bár 
Kristóf ad egy viszonylag részletes leírást a nyomozás során. Ám ezzel kap-
csolatosan különbözőek a vallomások. 

Kahler helyesen jegyzi meg, mint büntetőperekben első és másodfokon 
egyaránt nagy tapasztalatú bíró, hogy „a bíróságnak – az akkori perrend sze-
rint is – törvényi kötelezettsége volt az ítélet indokolása.” Ki kell fejteni, hogy 
a bíróság az egyes bizonyítékokat miért fogadta el valónak. ezért kulcsfon-
tosságú az ügy megítélésénél a büntető perrendtartás 184. (3) bekezdése.228 
a törvény szövegére, paragrafusokra, a kommentárra, oldalszámra utalva 
hivatkozunk. bp. 203. § (1) bek. c/ pontja szerint hatályon kívül helyezési ok, 
ha „a bíróság a 184. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem 
tett eleget, és ennek következtében nem állapítható meg, hogy ítéletét mire 
alapozza”.229 

a törvényhelyhez fűzött hivatalos kommentár szerint „a 184. §-ban előírt 
indokolási kötelezettségnek pusztán a tanúk nevének felsorolása csak akkor 
felel meg, ha a tanúk vallomása lényegében egybehangzó. De nem felel meg…, 
ha a tanúk vallomása lényeges részekben eltérő, sőt határozottan ellenmondó. 
Ilyen esetekben a bíróság az ellentmondó adatokat mérlegelni és mérlegeléséről 
az ítéletben beszámolni köteles.” az indokolási kötelezettség nem teljesítésé-
hez a bp. súlyos jogkövetkezményt, az ítélet hatályon kívül helyezését kap-
csolja.

227 ítélet. 38. oldal.
228 a büntető perrendtartásról szóló, az 1954. évi V. törvénnyel és az 1957. évi 8. számú 

törvényerejű rendelettel módosított 1951. évi iii. törvény (bp.) a megjelent kommentár-
ral. Közgazdasági és jogi Könyvkiadó. budapest, 1957. a továbbiakban: bp.

229 Vö. még: bp. kommentár. 607–612. oldal.
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Vii.

ezen, a bizonyítékok megjelölését mellőző, s az ellentmondások felett napi-
rendre térő ítélet után szükséges, hogy ismertessünk a történeti tényállás 
tekintetében értékes adatokat nyújtó néhány vallomást.

az eljáráson végigvonul a Kristóf–Palotás-vita, s ezen belül a kérdés: kinek 
nem volt fegyvere, ki lőtt, ki volt a kezdeményező, meghatározó személyiség. 
Czigány józsef cs. ezredes, juhász antal vallomásai és mások árnyalják 
a képet… 

tartozunk az igazságnak és Kristóf lászló emlékének azzal, hogy teljes 
egészében betűhíven közöljük Kristóf lászló és társai bűnügyében 1959. 
szeptember 3-án tartott zárt tárgyalás jegyzőkönyvéből, annak 5–14. oldalá-
ról, vallomásának teljes szövegét, amely valószínűleg vallomásának többé-
kevésbé hű képét adja. Kristóf lászló többször utalt az eljárásban arra, hogy 
érveit a tárgyaláson adja elő. Mélységesen tévedett az eljárás lényegét illetően. 
Mégis: ekkor már még jobban érezte a halálos fenyegetettséget, s így adta elő 
a történteket, korábbi vallomásaihoz képest lényegileg egyező tartalommal, 
erősebb hangsúlyokkal társával szemben is. a vádlottnak nincsen igazmon-
dási kötelezettsége. Két – később érdektelennek bizonyult – kérdésben kép-
zelhető el, hogy a valóságot módosítva adták elő Palotással kölcsönösen. tud-
ták-e, hogy az intézkedés előtt kivel szemben intézkedtek? Volt-e náluk 
fegyver? Cselényi tudta már, nem sokkal a cukrászdába való bemenetelük 
előtt, különben nem szorgalmazta volna a letartóztatást. szólt erről az utasí-
tást adó juhász istvánnak telefonon. s szólt-e erről a többieknek? nem tud-
ható, amint az sem, hogy melyiküknél nem volt fegyver. Mindazonáltal Palo-
tás több fordulattal próbálkozott, kezdetben azt is vitatta, hogy végig jelen 
volt a cukrászdai eseményeknél. ezt a vallomását csak a bíróság előtt változ-
tatta meg.

Palotás ferenc vezérszólama elhangzik 1959. szeptember 3-án is: „Az egész 
Ságvári-ügy kezdeményezője Kristóf volt. Én csak a tűzharc során avatkoz-
tam be.”

Kristóf vezérszólama: „nem volt nálam fegyver, nem tudtam, hogy kivel 
szemben járunk el, az egész feladatról előző napon hallottam a legszüksé -
gesebbet.”

Kristóf következetesebb, jó megfigyelő lévén pontos tényelőadásokat tesz, 
előadásait alig változtatja.
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Palotás változtatja vallomásait, Kristófot okoló, terhelő nyilatkozatai meg-
egyeztek a koncepcióval…

 

[..] i. Kristóf lászló vádlott: a feltett kérdésekre lényegében az alábbi 

vallomást teszi:

„A vádat megértettem, részben bűnösnek érzem magam.
Kisparaszt családból származom, apámnak 6 hold földje volt. Nóg-

rádverőcén élt 1937-ben bekövetkezett haláláig. Anyám 1944-ben halt 
meg. 6 elemi iskolát végeztem, majd alkalmi munkásként dolgoztam. 
1933-tól 1935-ig teljesítettem katonai szolgálatot, mint határőr. Leszere-
lésem után jelentkeztem csendőri szolgálatra.

1935. április 1.-től voltam csendőr. Makón a próbacsendőri iskolát 
végeztem el, melynek 1936. tavaszán lett vége. Azt követően 6 és fél évig 
az alagi örsön teljesítettem szolgálatot, közben különböző helyekre vezé-
nyeltek. 1942. január, vagy februárjában lettem nyomozó és a budapesti 
központi nyomozó parancsnokság törzs alosztályának állományába tar-
toztam. Előbb a jobboldali alcsoportban, majd 1944-től kezdve a balol-
dali alcsoportban teljesítettem szolgálatot. Mint baloldali nyomozó részt 
vettem a csillaghegyi kommunistaellenes nyílt nyomozásban. Ságvári Endre 
őrizetbevételénél pedig megsebesültem, s mint sebesültet beszállítottak 
Nyugatra. A felszabadulás Bruckban ért. A háború befejezése után 1945. 
május 16.-án értem haza. Nem voltam internálva. Hazatérésem után 
földművesként dolgoztam, haszonbéres földön. Előzőleg 1950-ig Kőröst-
arcsán laktam, innen beköltöztünk Békéscsabára és onnan jártam ki 
Kőröstarcsára dolgozni. Nekem saját vagyonom nincsen. Haszonbéres 
földön gazdálkodtam. Nős vagyok, gyermekünk nincs. 

1958. január 22-én tartóztattak le, ezt megelőzően ellenem semmi 
eljárás nem volt. Holttá voltam nyilvánítva, bár ezt csak az eljárás során 
tudtam meg. Az Alkotás utcai kórházban feküdtem a front alatt, egyik 
nap elszállítottak bennünket onnan, másnap a kórházat lebombázták, 
adminisztratíve nem jelentettek ki a kórházból és úgy kezeltek, mint aki 
a bombázás következtében meghalt. Sem én nem kértem holttá nyilvání-
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tásomat, sem pedig a feleségem. Amikor a csapatomat utolértem, csodál-
koztak, hogy élek. -_A családom is csodálkozott, amikor a felszabadulás 
után hazatértem. Azt azonban csak a nyomozás során tudtam meg, hogy 
a holttá voltam nyilvánítva. 

Az adatszolgáltató lapokon nem minden esetben vallottam be, hogy 
csendőr voltam. 1945-ben adatszolgáltató lapot nem töltöttem ki, ekkor 
még nem voltam idehaza, én csak májusban jöttem haza Magyaror-
szágra. 1945-ben nem emlékszem arra, hogy bejelentettem volna azt, 
hogy csendőr voltam. A katonai rendfokozatomat jelentettem be, és szol-
gálati helyemként az első határőrkerületet jelentettem be, ahol először 
teljesítettem katonai szolgálatot. A személyazonossági igazolvány kiállí-
tásánál bejelentettem, hogy a felszabadulás előtt csendőr voltam. Kato-
nakönyvemben nincs feltüntetve az, hogy csendőr voltam. 

1958. január 22-én délben értem haza. Lakásomon feleségem társasá-
gában két idegen férfit találtam. Mondták, hogy rendőrnyomozók. Min-
dent kirakattak a zsebemből, közölték, hogy be kell velük menjek a rend-
őrségre. Kérdeztem, miért akarnak elvinni, azonban ezt nem akarták 
nekem megmondani. 

Ki akartam küldeni a feleségemet két szomszédért, azonban nem 
engedték ki. Ekkor ebédelni kezdtem. Az egyik nyomozó azt mondta, 
hogy Köröstarcsán eljárt a szám és ezért visznek el. Letartóztatásokhoz 
mi mindig vittünk magunkkal hatósági tanút, ezért akartam két szom-
szédot feleségemmel behívatni, hogy letartóztatásomnál legyenek jelen. 
Míg ebédeltem, az egyik nyomozó elment. Törtem a fejemet, hogy meg-
szököm ettől a nyomozótól, mert sejtettem, hogy miért tartóztatnak le. 
Tudtam, hogy Palotás rám fogja bizonyítani azt, hogy én öltem meg Ság-
vári Endrét. Végül a lakáson maradt egyik nyomozóval elindultam. 
Útközben is azon törtem a fejemet, hogyan tudnék tőle megszökni. Az 
egyik parasztháznál a kert kapu nyitva volt. Gondoltam, bemegyek és 
belülről bezárom az ajtót, és a ház túlsó oldalán tovább szököm. Be is 
léptem, közben azt mondtam a nyomozónak „na én ide bemegyek”. Tisz-
tességes hangon mondtam neki ezt, hogy ne keltsen gyanút az én belépé-
sem, azt akartam, hogy egy pillanatra eltereljem a figyelmét, s amint 
beléptem, az ajtót belülről be akartam zárni. Ez nem sikerült, mert  
a nyomozó a lábát az ajtóhoz tette. Közben a nyomozó három lövést 
leadott. Amikor belépett a kertbe, dulakodni kezdtünk, pisztolyát rám-
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sütötte, azonban elakadt, üresen csattant. El akartam szaladni, azon-
ban elkapott és pisztolyával kétszer fejbevert. Ez teljesen jogos volt. Egy 
erős rántással kiszabadítottam magam a kezéből, eközben a pisztoly is 
elrepült. Fegyverét nem akartam megszerezni, bár módom lett volna 
akkor, amikor én az udvaron voltam, ő pedig a kapun kívül, ahonnan  
a kapu és a kerítés melletti résen pisztolyát előredugva lépett be. Közben 
a ház gazdái, a két Farkas kijöttek és a pisztolyt hóval letakarták. Ami-
kor kiszabadítottam magam a nyomozó kezei közül, megkerestem a sap-
kámat, és kiszaladtam. Gyors léptekkel a lakásom felé iparkodtam a ke -
rékpáromért. Míg mi a nyomozóval dulakodtunk, a két Farkas kiabált, 
hogy az ő udvarukon ne verekedjünk. Látásból ismertek, valószínű tud-
ták, hogy csendőr voltam, azt viszont nem tudták, hogy a velem szemben 
álló verekedő fél rendőr nyomozó.

Hazafelé szaladva találkoztam egy ismerős fiúval, aki kerékpárral 
jött. Elkértem tőle a kerékpárját és azzal elmentem. Először Köröstar-
csára akartam szökni, onnan később Nyugatra mentem volna. A bicikli-
vel a körgáton mentem. Bementem Pusztai Pálékhoz, ott papírt kértem 
tőlük és egy levelet írtam a feleségemnek. Közben elmondtam a nyomo-
zóval történt esetemet. Előbb Krankó Györgynél, majd Makra Gábornál 
jártam, pénzt kértem tőlük és az utóbbi helyen Makráéknál kaptam 
4.000 Ft-ot. Itt a sapkámat is kicseréltem a fiatalabb Makra sapkájával. 
Azért kellett ennyi pénz, mert gondoltam, hogy a határnál valakinek 
esetleg pénzt kell adni azért, hogy átjuthassak. 

Kőröstarcsánál elszökésem után kb. 5-6 órával két rendőr felszólított, 
hogy álljak meg, megálltam, kérdezték, hogy hová megyek, majd kérdez-
ték a nevemet is, megmondtam, hogy hívnak, ekkor az egyik rendőr 
olyasféle kijelentést tett, amiből rájöttem, hogy ők is engem köröznek,  
s amikor felszólítottak, hogy kerékpáromat egy rőzsehalom mellé tegyem 
le, amint azt letettem, azonnal szaladni kezdtem, ekkor a rendőrök utá-
nam lőttek, azonban nem találtak el. Nagy köd volt ezen a napon.  
A ködben eltévedtem. A Kőrös-parton a szélső őrbe ütköztem. Ekkor már 
láttam azt, hogy teljesen körül vagyok fogva. Az őröknél ugyancsak gép-
pisztoly volt, tőlük is elszaladtam és kb. 8 óra tájban mintegy 200 m-t 
futva ettől az őrtől, lefeküdtem a földre és pihentem. A két rendőr por-
tyázni kezdett, és eközben megtaláltak. Rám kiabáltak, hogy nyújtsam 
előre a kezemet, ekkor visszakiabáltam nekik, hogy inkább lőjjenek agyon, 



293

de nem engedem magam elfogni, majd ismét szaladni kezdtem, azonban 
nem juthattam messzire, mert ellőtték lábamat és így el tudtak fogni.

Bár ártatlannak érzem magam Ságvári Endre lelövésében, mert nem 
én lőttem agyon, hanem Cselényi, azonban nem bíztam abban, hogy 
sikerül bebizonyítanom az ártatlanságomat, ezért szöktem. Korábban 
azért nem szöktem meg az országból, mert tudtam, hogy Cselényi Nyu-
gaton van, Palotást pedig elitélték, a gépkocsivezető meghalt, az ellenfor-
radalom alatt azt reméltem, hogy Palotás kiszökött az országból, s így 
nincs az országban élő tanú, aki ellenem vallomást tudna tenni.

Letartóztatásom után Köröstarcsán elsősegélyben részesítettek, majd 
Békésre, innen pedig Budapestre a Fő utcába szállítottak. Innen előbb  
a Gyűjtőbe, majd a Mosonyi utcába szállítottak. Ez utóbbi helyről írtam 
a feleségemnek egy levelet, hogy tudja, hol vagyok. A rejtjelzések a levélen 
nem olyan lényegesek. 

A tanács elnöke: I. vádlott elé tárja a bűnjelként kezelt levelet, melyet 
a Mosonyi uti rabkórházból akart kicsempészni.

I. Kristóf László vádlott: Irénke a feleségem. A levél a hugomnak szólt. Az 
értesítést a húgom adta volna a feleségemnek. A Palotás üggyel kapcsolat-
ban nem lett volna szabad neveket említeniök. A Ságvári eset előtti napon 
ott volt nálunk Palotás és Pétervári. A fonógép a feleségemé. Feri a sógo-
rom, ő a feleségem öccse. Ma már nem emlékszem vissza, mit kellett volna 
elintéznie Ferinek, nem emlékszem vissza arra sem, hogy mit kellett volna 
leírni Ferinek. Lehet, hogy nógrádverőcei dologról kellett volna írnia. Azt 
akartam, hogy ne ismerje meg a levelet átadó rendőrt, ezért írtam a levél-
nek ezt a részét. Kérem engedélyezni, hogy végig elolvashassam a levelet.

Tanácselnök átadja I.r. vádlottnak a fenti levelet, amelyet elolvas.

I. Kristóf László vádlott: Megvan. Féltem a vagyonelkobzástól, a húgom 
Budapesten, a sógorom pedig Mezőhegyesen lakott, most már tudom, 
nem a feleségem Feri nevű öccsére, hanem a húgom Feri nevű férjére 
vonatkozott a Feri név, nem feleségem öccsére gondoltam itt. A gép mosó-
gép és csónakmotor. Ekkor már egy hete álmatlanul feküdtem, s a levél 
sok részére nem emlékszem már vissza.
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1944. június elején kerültem a baloldali alcsoporthoz. Határozottan 
emlékszem erre az időre, ekkor érett a cseresznye. Előzőleg is dolgoztam 
már a baloldali alcsoportnál adminisztratív munkát. Egyszer az ÁVK-
tól kaptam feladatot egy besúgó ellenőrzésére, azonban nekem nem 
mondták meg, hogy ez egy besúgó. 

Csillaghegyen Bakonyi volt a tiszti parancsnok, az altiszti parancsnok 
pedig Juhász István alhdgy. volt. A nyomdász üdülőben voltunk elhelyez-
 ve. Kb. 8-10 csö. nyomozó volt itt, ezenkívül detektívek dolgoztak itt. 
Takács Pál György detektív is ott volt. A politikai detektívek valószínűleg 
lakásőrzésen voltak. A csillaghegyi nyomozásnál baloldalellenes felderí-
tés folyt. Az én feladatom, helyesebben főfeladatom az volt, hogy laká-
sokban ültem, olyan lakásokban, ahonnan a házigazdát letartóztattuk. 
Egy csendőr és egy detektív ült ott egyszerre. Ezek a személyek hamis irat-
gyártók és kommunisták voltak. 24 óránként váltottak bennünket. Do -
náth Ferenc és még három személy lakásában vettem részt lakászáron. 
A feladatunk az volt, hogy azokat a személyeket, akik bejönnek ide, letar-
tóztassuk, ez azonban nem sikerült, egy személyt sem tartóztattunk le. 

Sem házkutatásban, sem kikérdezésben, sem pedig bántalmazások-
ban nem vettem részt. Ismerem a terhelő adatokat, azonban a tárgyalás 
során be fogom bizonyítani, hogy ezekben én nem vettem részt.

Pintér Mariannt nem bántalmaztam. Vallomásával szemben határo-
zottan állítom, hogy bántalmazásában nem vettem részt.

Fenyő Manóné, a cukrászdában volt jelen, amikor Ságvári Endrét 
tűzharc során őrizetbevettük. 

Nem biztos, hogy ismerem Bekkert.
Tiborfival együtt voltam a rabkórházban, cellatársam volt.
Szabados és Gyurcsik tanukat ismerem. Szabadost Ságvárival egyszer-

 re vettük őrizetbe. Gyurcsik az a rendőr, aki feljelentett. 
Határozottan állítom, hogy senkit sem bántalmaztam, senkinek sem 

voltam jelen a bántalmazásánál, bár Pintér, Gáspár és Haza tanuk ezt 
állítják, hogy bántalmaztam őket. 

Csak figyelésben vettem részt, valamint apróbb megbízatásaim voltak 
Juhász István és Dr. Wayand között.

Ságvári őrizetbevételét megelőzően kb. 1 héttel Juhász István magához 
hivatott. Ekkor egy lakásban voltam, lakásfigyelésen. Juhásszal a Va  dász -
töltény és Gyutacsgyárba mentünk. Egy jobboldali személy feljelentést 
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tett, hogy az olajmunkások, Bázakerettyén, valami szabotázst akarnak 
végrehajtani. Engem beépítettek az olajmunkásokhoz, azonban kiderí-
tettük, hogy ez a feljelentés egy koholt vád volt, ugyanis az a személy, aki 
ezt a feljelentést tette, egy cséplőgép tulajdonos volt, és így akart kibújni 
a katonai szolgálat alól. A nyomozás során idáig erre egyetlen egyszer 
sem hivatkoztam, éspedig azért nem, hogy ha valaki erre az időre vádat 
akar emelni ellenem, akkor én a vád ellen ezzel tudjam bizonyítani iga-
zamat. A pontos időpontot feleségem meg tudja mondani. 

Erről a nyomozásról július 26-án jöttem vissza. Csillaghegyen beje-
lentettem Lengyel Antalnak nyomozásom eredményét. Határozottan 
állítom, hogy itt voltam, ezt azért nem vallottam idáig, mert meglepetés 
szerűen akartam ezt a bíróságon előhozni. 

1944. július 26-án fegyvertisztítás közben Haraszti Géza elsütötte 
a pisztolyomat. Bejött a lövésre Juhász István és megkérdezte, hogy Nóg-
rádverőcére való vagyok-e. Igenlő válaszom után azt mondta, hogy egy 
személyt figyelnek, aki oda váltott jegyet. Utasított, hogy menjek haza én 
is Nógrádverőcére. Közölte, hogy a nyugatiban egy detektív vár rám. 
Megtudtam, hogy az a személy, akit figyelnem kell, Sugár György volt. 
Kommunistaellenes nyomozás folyt Csillaghegyen és Sugár György a nyo-
mozás keretein belüli, tehát kommunista személy volt. Ekkor még senkit 
nem volt szabad letartóztatni, csak követni. Sugár a 7 órás vonattal jött 
meg. A mozgó vonaton mutatta meg nekem őt Palotás Ferenc. Bent Pes-
ten már várt rám Palotás Ferenc, a gépkocsivezető és Cselényi. Mi akkor 
este kimentünk Nógrádverőcére, reggel már a hajnali órákban az első 
vonat indulása előtt kinn voltunk a nógrádverőcei vasútállomáson és ott 
vártuk Sugár Györgyöt. Mint már mondottam, a 7 órás vonattal jött be 
Pestre, a vonaton én jöttem be vele, míg Palotás és a többiek a gépkocsi-
ban utaztak. A pályaudvaron Palotás, Cselényi és a gk. vezető már vár-
tak ránk. Innen követtük Sugárt, a Mussolini térnél légiriadót kaptunk. 
Idáig Sugárt végig követtük, amerre ment, több helyre betért. Én villa-
mossal mentem Sugárral, míg a többiek a gépkocsival követték a villa-
most. Később az Oktogon tér után a gépkocsi elszakadt tőlem. Sugár 
találkozott egy férfivel, majd később egy másik férfi is csatlakozott hoz-
zájuk, azonban ez elvált tőlük. A konspiratív utasítás szerint azt a sze-
mélyt kellett követni, akinek a lakcímét nem ismertük, s mivel Sugár 
György lakását ismertük, ezt a személyt kellett követni, akinek lakcíme 
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eddig ismeretlen volt előttünk. Később tudtam meg, hogy az a férfi, aki-
vel Sugár találkozott, Ságvári Endre volt. Mivel a gépkocsi elszakadt 
tőlem, így nem tudtam mind a két személyt követni, akik Sugárral talál-
koztak. Mivel annak a férfinek a ruhája, aki Sugárral maradt, feltűnőbb 
volt, ezért rajtuk maradtam és messziről követtem őket. A Döbrentei tér-
nél kb. 20 percig beszélgettek, majd villamosra szálltunk, s amikor elvál-
tak egymástól, a konspiratív utasítás értelmében Ságvárit követtem 
tovább. Ekkor még nem ismertük Sugár kapcsolatát. Az utasítás szerint, 
ha kommunistát követnek és az gyanút fog, akkor azonnal le kellett tar-
tóztatni, azonban Sugárt nem volt szabad letartóztatni, őt bármikor 
letartóztathattuk, mert lakását ismertük, azonban szabadlábon kellett 
hagyni, hogy kapcsolatait megismerhessük. 

A kommunistaellenes nyomozást oktatásokból ismerem. Az előbb már 
hivatkoztam a konspirációs utasítások egyes részleteire, miszerint ha 
ismert lakcímű személy követése közben ez találkozik egy olyan személy-
lyel, akinek lakcímét még nem ismertük, akkor azt a személyt kell követni, 
akinek címe ismeretlen előttünk és amennyiben több személlyel találko-
zik, akkor azt a személyt kell követni, akit értékesebbnek tartunk, s ha 
mindkettőt azonos értékűnek tartjuk, akkor azt kell követni, akit köny-
nyebb követni, akinek ruházata feltűnőbb. 

A fenti esetben Sugár György lakását ismertük, Nógrádverőcén lakott. 
Követtem, eközben két személlyel találkozott. Mindkét kapcsolatát azo-
nos értékűnek tartottam. Egyiket sem ismertük, ezért azt a személyt 
választottam ki, akit könnyebb volt követni, aki feltűnőbben öltözött, 
mint a másik. 

Kiválasztottam tehát azt a személyt, akit könnyebben tudtam követni, 
tehát Ságvári Endrét, és követtem. A Déli pályaudvarnál egy üres stu-
kába szállt, azzal egy megállót ment. Ugyanazon a villamoson utaztam 
én is. Amikor ő leszállt, én is leszálltam, és követtem a Széna tér fölött az 
egyik utcába a lakására ment. Egy útkereszteződéssel lemaradtam mö -
götte és nem vettem észre, hogy melyik házba ment be. Innen egy telefon-
fülkéből telefonáltam Csillaghegyre. Palotás, Cselényi és Pétervári gk. 
vezető jöttek ki. Haragudtak, hogy Csillaghegyre telefonáltam, mert olyan-
kor, amikor követünk valakit és elszakadunk egymástól, akkor a Böször-
ményi úti laktanyába kellett volna telefonálni. Míg figyeltem a házat, 
egy alkalommal Ságvári is lejött telefonálni.



297

A gépkocsi kb. 200 méterre állt le. Nem volt feltűnő, hogy én a ház 
körül tartózkodtam, mert egy öreg paraszt nénikével beszélgettem ott  
kb. 2 óra hosszáig. Ő egy nagy batyuval volt, termésről, időjárásról beszél-
gettünk.

Kb. 2 órával később Ságvári ismét elindult. Egy nővel jött le, azonban 
elváltak egymástól, Ságvári villamosra szállt, korábban találkozott egy 
személlyel, Szabados Lajossal és vele együtt mentek Hűvösvölgybe. Az 
utolsó pillanatban értem a villamosmegállóhoz, s a már mozgó villa-
mosra Szabados Lajos segített fel. Szaknyelven kifejezve magamat ráfu-
tottam a kísért személyre, tehát lebuktam, én tovább már nem követhet-
tem őket. A gépkocsi és benne Palotás, valamint Cselényi, mint korábban, 
most is követte a villamost. Amikor leszálltunk a villamosról Budagyön-
gyén, odamentem a gépkocsihoz és szóltam, hogy lebuktam, ezért ők 
követték tovább Ságvári Endrét és Szabados Lajost. Én lemaradtam 
tőlük és távolról követtem őket. Később a cukrászda felé mentek. Bemen-
tem egy vendéglőbe, valami élelmet vettem magamnak és falatozva men-
tem fel a hegyre.

Amikor utolértem Cselényit és Palotást, Cselényi közölte, hogy le kell 
tartóztatni őket, mert Ságvári Endre, ekkor már nevén nevezte, 8 éve van 
körözve, a Tompa utcai nyilasház megtámadása miatt.

Én aggályoskodtam a letartóztatás miatt, mert tudtam, hogy sem Pa -
lotásnál, sem pedig Pétervárinál nincs pisztoly és előző napon, amikor 
odahaza voltam Nógrádverőcén, én is lehúztam a pisztolyomat, gondol-
ván arra, hogy csak figyelési utasításunk volt, tehát letartóztatásra sor 
nem kerülhet, így a fegyverre nem lesz szükségem. Szóltam is Cselényi-
nek, hogy ne tartóztassuk le őket, figyelemmel arra, hogy négyünk közül 
hárman fegyvertelenek vagyunk és figyelemmel arra is, hogy ezzel ellen-
tétes utasítást kaptunk.

Míg ez a beszélgetés lezajlott közöttünk, a gépkocsivezető sört ivott, 
erre azért emlékezem vissza határozottan, mert amikor később meghalt, 
azt mondták az orvosok, hogy az idézte elő halálát, hogy a sör szétfolyt  
a belekben. Akkor mondta Cselényi, hogy nála két db. pisztoly van, elő is 
vett egy kis liliput gyártmányú szolgálati pisztolyt, valamint egy Walter 
rendszerű levente töltényes pisztolyt. De nemcsak hogy hárman fegyver-
telenek voltunk, fűzőszíjunk sem volt. Cselényi a liliput pisztolyt átadta 
Palotásnak, míg a másik fegyvert magánál tartotta. Így a továbbiakban 
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Palotásnál és Cselényinél volt pisztoly, a gépkocsivezető és én fegyvertele-
nek voltunk. 

Mielőtt bementünk volna a cukrászdába, elosztottuk erőinket, meg-
beszéltük, hogy ki kire megy rá. Négyőnk közül én voltam a legerősebb. 
Ugyancsak Palotás is erős ember volt. Ságvári és Szabados közül Szaba-
dost tartottuk erősebbnek, már kinézetre is sokkal erősebb fizikumú volt, 
mint Ságvári Endre, ezért Palotás és én mentünk Szabadosra, míg Cselé-
nyi és a sofőr, a kék kabátosra, tehát Ságvári Endrére ment. A cukrász-
dába először Cselényi ment be, utána pedig a sofőr. 

Ságvári és Szabados a cukrászda teraszán voltak. Ez a helyiség a cuk-
rászda belső helyiségétől baloldalra volt. A teraszon csak ők ketten voltak. 
A legbelső asztalnál ültek. Ságvári a kijárattal szemben ült. Amint oda-
értünk hozzájuk, én Szabados a derékszíjammal azonnal kötözni kezd-
tem. Itt történt a hiba, hogy a sofőr nem ment oda segíteni Cselényinek, 
hanem odajött hozzám. Míg Szabadost kötöztem, Cselényi felé pislog-
tam, aki balkézzel nagyjából megmotozta Ságvárit, közben zsebretette  
a pisztolyát is. Eközben Ságvári beszélt Cselényihez, nem tudom, mit 
mondott és csak azt hallottam, hogy Cselényi azt mondta Ságvárinak, 
»kár a gőzért Endre, add meg magad«. Ságvári szökni próbált. Cselényi 
eléje ugrott és dulakodni kezdtek. Én is odaugrottam hozzájuk és elkap-
tam Ságvári bal felső karját, azonban jobbkeze szabad volt. A sofőr is 
odaugrott hozzánk, ő viszont Ságvári bal alkarját fogta meg, és egy csa-
varással a földre teperte őt. Félig hajlott állapotban voltunk, amikor 
eldördült az első lövés. Ez a combomat érte, ezt követően még négy lövést 
adott le Ságvári a cementbe, a lövéseket éreztem a kezemen, mert közben 
a pisztolyt tartó kezét fogtam. Az első lövéstől a combomon sérültem 
meg, és combom a lövés következtében a dulakodás hevében eltört. Még 
így hajlott állapotban voltunk, amikor előbb Cselényit, majd pedig a so -
főrt lőtte meg Ságvári. A gépkocsivezető, amint megsérült, elesett és jaj-
gatni kezdett. Ságvári kiszabadította magát a sérült Cselényi kezeiből, 
majd a kijárat felé rohant. Mivel nem volt több tölténye Ságvárinak, ezért 
pisztolyát eldobta. Palotás és Szabados, tőlünk balra kb. két lépésre állt. 
Ságvári Palotás előtt szaladt el, akinek kezében volt a pisztolya, Palotás 
a pisztollyal tarkón ütötte Ságvárit. Ságvári tovább szaladt, azonban  
a kijárat előtt egy katona feltartóztatta, de kikerülte a katonát és elsza-
ladt. Cselényi utána futott. 
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Amikor otthagytam Szabadost, és odaugrottam Cselényihez, hogy se -
gítsek neki Ságvárit megkötözni, le akartam venni a nadrágszíját, azon-
ban ez nem sikerült, mert görgős csattja volt. Ságvári kiugrott az asztal 
és a pad közül és Cselényi elé ugrott, nem tudom, hogy Ságvári kezében 
volt-e már akkor a pisztoly, ekkor akartam levenni Cselényi nadrágszíj-
ját és ugyanekkor a gépkocsivezető egy erős csavarással leteperte Ságvárit. 
Nehéz ezt is elmondani, mert pillanatok alatt játszódott le, és pillanatok 
alatt sok minden történt ott. Ekkor Szabados már meg volt kötözve. 
Miután Pétervári leteperte Ságvárit, rögtön felemeltük, de még hajlott 
állapotban voltunk, amikor az első lövés megtörtént és én megsebesül-
tem. Palotás nem avatkozott bele a dulakodásba, ő eközben foglyát Sza-
badost őrizte. Ságvári első lövése engem ért, a második lövését már úgy 
adta le, hogy kezét a földre szorítottam és ilyen állapotban összesen  
4 lövést adott le. Közben a feszítéstől eltört a meglőtt lábam és begurul-
tam Ságvári lába közé. Cselényi azt mondta, hogy ő kapta az első lövést 
a mellébe, közben Ságvári a gépkocsivezetőt is meglőtte.

Amikor kiürült Ságvári pisztolya, azt eldobta és a cukrászdából kifelé 
szaladt Palotás előtt, aki pisztolyával tarkón ütötte. Az ajtóban egy 
katona állt Ságvári elé, azonban elszaladt, Cselényi utánafutott, majd 
egy lövést hallottam. Cselényi ekkor lőtte meg Ságvári Endrét. Útközben, 
míg a kórházba szállították velünk együtt, még élt, azonban mire a kór-
házba értünk, meghalt. A kórházban tisztázódott a helyzet. Rövidesen 
kaptunk egy Béke-párti röpiratot, amely megközelítő pontossággal írta le 
az esetet. Én csak ebből tudtam meg, hogy ki volt Ságvári Endre.

Ságvári lövésétől a combomon sérültem meg, és eltört a csont is. Ez 
az eset július 27-én történt. Mint már mondottam, fegyvertisztítás köz-
ben Haraszti Géza Csillaghegyen véletlenül elsütötte a pisztolyomat, 
a ka  romban is volt egy lövedék. Az én véleményem szerint Palotás lőtte 
ezt a karomba a dulakodás közben, azonban az is lehet, hogy előző 
napon Haraszti Géza lőtt meg. Nem vettem észre, hogy mikor lőtték 
meg a karomat. Az eset után három nappal még nem tudtam, hogy  
a karomat is meglőtték, ezt be tudom bizonyítani. Ságvári első lövése  
a combomat érte. Ságvári lövése volt az első sérülésem, ha Palotás lőtt 
meg a karomon, ha előző napon Haraszti lőtt meg, akkor nyilvánvalóan 
Ságvári lövése volt a második. A karomból a nyomozás során operálták 
ki a lövedéket.
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Ságvári Endre lelövésével kapcsolatosan nem érzem magam bűnös-
nek, vele szemben szabályosan jártunk el, ő fegyvert használt, hárman 
megsebesültünk. 

Fogolyszökés bűntettében sem érzem magam bűnösnek, mert az eljáró 
rendőr nem közölte velem, hogy őrizetbevesz, csupán annyit mondott, 
hogy menjek be vele a rendőrségre, mert eljárt a szám Kőröstarcsán, csu-
pán hatósági közeg elleni erőszakban érzem magam bűnösnek.

Ülnök kérdésére: Három kitüntetésem volt. Ságváriért bronzérmet kap-
tam hadiszalagon. Ausztriába sebesülten vittek. Még Nicken is kezeltek. 
Az ellenforradalom alatt az utolsó budapesti lövöldözés utáni napon fel-
jöttem Budapestre, és a hugoméknak hoztam élelmet. A havi tiszta jöve-
delmem kb. 1000.- Ft volt. Csillaghegyen négy-öt alkalommal voltam 
kinn. Egy-egy akció előtt kaptunk eligazítást, az eligazításunk laza volt, 
nem úgy, mint az egyenruhásoknál. Nem ellenőrizték le, hogy van-e 
fegyver nálunk. Juhász az olajmezei nyomozásnál előre látta, hogy az 
hanta. Az őrsökön a körözött személyekről volt fényképtabló. A felszaba-
dulás után a csoportban találkoztam egy másik volt csendőrrel, elbeszél-
gettünk egymással arról, melyikünk hol szolgált.

Tanácselnök kérdésére: Ha tudtam volna, hogy Palotás hol lakik, nem 
szöktem volna meg. Ma már nem szöknék meg. A vizsgálat alatt azt 
mondtam, hogy ha egy kis nyílást látnék, akkor azon megszöknék. A nyo-
mozás során elolvastam Ságvári Endre boncolási jegyzőkönyvét, és lát-
tam, hogy csak egy Longriffe lövedék volt Ságváriban.

Ülnök kérdésére: Minden csendőrnek, minden szolgálatra alkalmas kel-
lett lennie. A konspirációs utasítás egyes részeivel tisztában voltam, eze-
ket a részeket oktatás nélkül ismertük. A rendőr állt, amikor én megszök-
tem. Nem bántalmaztam.

A nyomozó ügyetlen volt. Ságvári őrizetbevételénél a sofőr kezében 
szíjnak kellett volna lenni, azonban nem volt, már előre tudtam, hogy 
baj lesz. Nógrádverőcén meg tudtam, hogy Palotásnál és a sofőrnél nincs 
pisztoly, ezét én is letettem otthon a fegyveremet. Az őrizetbevétel során 
én voltam az első sérült a földön feküdtem, a lábam eltört.
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Ügyész kérdésére: Nógrádverőcén velem volt a sofőr és Palotás, nálam 
aludtak. Reggel 3 óra felé ébredtünk fel. Este, amikor kimentünk Nógrád-
verőcére, egyenesen az én lakásomra mentünk, ott lefeküdtünk és alud-
tunk, akkor nem vettem le magamról az inget, nem láttam, hogy a karom 
sérült lenne. Ezt sem este, sem reggel a mosdásnál nem vettem észre. Nem 
szoktam a pisztolyomat magamnál tartani. Emlékszem ügyészi kihallga-
tásomra. Akkor azt mondtam, hogy ha esze lett volna Palotásnak, akkor 
nem engem kever bele ebbe, hanem a sofőrt, aki meghalt, úgy mondtam, 
az ügyészi kihallgatás során, hogy akkor a sofőr kezébe adja a pisztolyt. 

Védője, Dr. Endrődi László ügyvéd kérdésére: Ságvári figyelését Cselényi 
irányította. Egyrészt azért, mert ő volt az idősebb nyomozó, másrészt 
pedig azért, mert a figyelés a rendőrségi területen folyt és ő rendőrségi 
személy volt. 

Tanácselnök kérdésére: A detektívek műveltebbek, a csendőr nyomozók 
pedig rámenősebbek voltak.

Védője kérdésére: A cukrászdában egyrészt azért tiltakoztam Ságvári és 
Szabados letartóztatása ellen, mert parancsot kaptam Juhásztól, hogy 
senkit sem szabad letartóztatni, másodsorban erre a napra vártuk haza 
a feleségemet és szerettem volna minél hamarabb hazakerülni, harmad-
sorban pedig azért, mert mint már mondottam, hármunknál nem volt 
fegyver. Amikor tiltakoztam a letartóztatás ellen, Cselényi hallgatott 
rám és elment telefonálni Juhásznak, azonban, amikor visszajött onnan, 
azt mondta, hogy ezt meg kell tenni.

Tanácselnök kérdésére: Részemre tartott volna tovább a szolgálat, ha 
a letartóztatás helyett továbbra is figyelésben maradunk, mert mint már 
mondottam, a Széll Kálmán térnél ráfutottam Ságváriékra, tehát lebuk-
tam előttük, ezért én a további figyelésben feleslegessé váltam volna.

Védője kérdésére: Szolgálati pisztolyom kb. 1 nappal később került be 
hozzám a kórházba, a feleségem hozta be hozzám azt. Főnökeim hivata-
losan nem tudták meg, hogy az őrizetbevételnél nem volt nálam pisztoly, 
ha ezt meg tudják, akkor megfenyítettek volna érte. 
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Tanácselnök kérdésére: Az eligazítás laza, míg a szabálytalanságokért 
való felelősségrevonás szigorú volt.

Védője kérdésére: A sofőr az összefoglaló jelentés megtétele után halt meg. 
Ebben Ságvári lelövése úgy szerepel, hogy Cselényi és Palotás tűzharcban 
lelőtték. Egy lövés érte Ságvárit. Azért lett Palotás is belevéve a jegyző-
könyvbe ilymódon, hogy ha ő lőtt meg, akkor felelősségre vonják, hogy 
olyankor lőtt, amikor nem lett volna szabad, amikor elhaladt előtte Ság-
vári, akkor viszont nem használta fegyverét. Három nappal később vet-
tem észre, hogy a karomban is lövés van.

Tanácselnök kérdésére: Teljesen meztelenül feküdtem. Mária nővér oda-
jött hozzám a kórházban és kérdezte, hogy milyen seb van a karomon. 
Azt mondtam, hogy biztosan valami szög akadt belém a dulakodás során, 
azonban később éreztem, hogy lövedék van benne. 

Védője kérdésére: A cukrászdából szállítottak a kórházba.

Dr. Gáspár Miklós ügyv. kérdésére: Nem tudom, hogy Palotásnál miért 
nem volt pisztoly. Palotás szeretett szépen öltözni, egy gigerli volt, ezért 
nem hordott magánál pisztolyt. 6,35-ös pisztolylövedék volt bennem. 
Amikor a lövedéket kiszedték belőlem, ott volt a fegyverszakértő is, lehe-
tett gurulatból induló lövedék is. Én azt állítom, hogy a lövést a cukrász-
dában kaptam. Egy kis vérfolt volt az ingemen. 

Több kérdés nem lévén, a tanács elnöke megszakítja I. Kristóf László vád-
lott kihallgatását, és rátér XIII. Palotás Ferenc vádlott kihallgatására.”

lássuk Xiii.r. Palotás ferenc v. csö. törm. vallomását az 1959. szeptember 3-i 
tárgyaláson, miután a nyomozás során hat – ezek között néhány teljesen 
ellentmondó – vallomást tett, s szembesítésekor is nyilatkozott.

„1944. július 1-én kerültem a csillaghegyi alcsoporthoz. Itt őrizetbevétele-
ket foganatosítottam, valamint megfigyeléseken és házkutatásokon vet-
tem részt. Feladatomat Cselényivel és egy gépkocsivezetővel végeztem. 
Amikor ide kerültem, már szó volt Sugár György figyeléséről, akinek egy 
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B egyénnel volt kapcsolata. Juhászék tartották ezt a B egyént. Sugár 
György nem tudott arról, hogy kapcsolata B egyén. […….] Kristóf azért 
vallja azt, hogy előző nap mentünk ki Nógrádverőcére és náluk aludtunk, 
hogy legyen egy napszak, amikor a pisztolyát otthon felejthette. Rövid 
ideig várakoztunk a vasútállomáson, amikor Sugár György megjelent. 
Fehér nadrág volt rajta. Tanakodtunk, hogy felszálljunk-e a vonatra, vagy 
a gépkocsival menjünk be Pestre, és úgy állapodtunk meg, hogy a gépko-
csival jövünk. Valamennyien, tehát Kristóf is, a gépkocsival jöttünk visz-
sza. Nyugati pályaudvaron vártunk Sugárra, a gépkocsit visszaadtuk, 
mert a laktanyának szüksége volt rá. Sugárra könnyen ráakadtunk, fehér 
nadrágjában könnyű volt felismerni. Gyalog jött a Nyugati pályaudvar-
tól a volt Mussolini térig. Mi követtük őt. Amikor a Mussolini térre ér -
tünk, megszólaltak a szirénák. […]

Miután a riadó alatt eltünt a követett személy. Én Cselényivel kimen-
tem Csillaghegyre és lefeküdtem. Kristóf nem jött velünk, valami dolga 
volt, azt mondta, hogy a városban marad. Juhász helyettese, Rakó Sán-
dor alhdgy. tudott erről. Rakó délután ½ 3 felé felébresztett bennünket, 
hogy menjünk ki, mert találkozott Kristóf valakivel és telefonon figye-
lésre kért segítséget.

Itt kapcsolódott be Pétervári János gk. vezető egy nagy fekete rendőr-
ségi személygépkocsival. Pétervári rendőr őrmester volt. 24 órás szolgála-
tot teljesített, váltása reggel 6 órakor volt. Amennyiben előző napon vele 
mentünk volna ki Nógrádverőcére, mint ahogyan Kristóf azt vallja, 
akkor ezen a napon nem ő lett volna szolgálatban, akkor reggel leváltot-
ták volna. 

[…] Budán a Várba felvezető útnál találkoztunk Kristóffal, aki azt 
mondta, hogy elválásunk után találkozott Sugárral, figyelni kezdte és dél-
ben találkozott Sugár két személlyel és amikor elváltak az egyiket figyelni 
kezdte és ez a személy – rámutatott egy házra – ebbe a házba ment be.

A konspiratív utasítás szerint mindig azt a személyt kellett követni, 
akinek a lakását nem ismertük, s ha két ilyen és egyforma értékű személy 
elvált, akkor azt a személyt kellett követni, akinek figyelése könnyebb 
volt, figyelemmel ruházatára, vagy testalkatára. Ha Kristóf nincs, akkor 
nincs Ságvári ügy. Ő fedte fel Ságvári Endrét.

Odaérkezésünk után kb. 10 percig vártunk, amikor a Kristóf által meg-
mutatott házból egy hölgy társaságában egy szemüveges férfi jött le. 
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Cselényi azt mondta, nagyon ismerős neki ez a férfi. Tömpe Andrásnak 
vélte. Egyébként, mint ahogy később kiderült, a szemüveges férfi Ságvári 
Endrével volt azonos. Nyári ruhában volt. Egy darabig együtt ment  
a hölggyel, majd elváltak egymástól…

Mi a gépkocsival követtük, valamelyikünk felszállt a villamosra. A Ba -
ross térnél leszállt. Elment a Teleki tér sarkáig, ott 5-10 percet várakozott, 
majd egy 12-es villamosra szállt fel, ezzel a Liget térig utazott, ott leszállt. 
A megállónál egy alacsony, fekete, zömök férfi várt rá. Beszélgetve indul-
tak el a Józsefvárosi pályaudvar előtti villamosmegállóig. Kb. 60 méterre 
lehettünk tőlük. Ságvári társa Szabados volt. 

……………….Rossz előérzésem volt, nem akartam tovább részt venni 
ebben a figyelésben. Ságváriék egy 44-es villamossal mentek tovább és  
a Belvedernél szálltak le. Itt kétfelé megy az út, Ságvári és Szabados, va -
la  mi gyümölcsöt vettek és a Budakeszi úton bementek a cukrászdába. Ez 
kb. 6-7 óra körül lehetett. A cukrászdában a teraszon leültek. Útközben 
Vörös Kálmán kiszállt a kocsiból és elmaradt tőlünk. Kb. 20 percig vár-
tunk a cukrászda előtt. Cselényi végig kitartott, hogy a szemüveges férfi 
Tömpe Andrással azonos. Míg ott várakoztunk, egyszer azt indítványoz-
 ta Cselényi, hogy tartóztassuk le őket, tiltakoztam ez ellen, mert nem 
volt ilyen parancsunk és mert el akartam menni a randevúra. Lefelé 
mentem egy vendéglőbe, ahonnan telefonon felhívtam Juhászékat és kö -
zöltem Cselényi szándékát. Juhász azt mondta, nem kell letartóztatni 
őket, hanem le kell figyelni a másik, tehát Szabados lakását. Ezt közöl-
tem Cselényivel, ő azt mondta, hogy beszél Juhásszal, engem ismét tele-
fonhoz küldött, nem tudom, hogy ez alatt mit beszéltek meg. Csak néhány 
szót tudtam váltani Juhásszal, amikor lövést hallottam, ezt azonnal je -
lentettem is a telefonba, azonnal szaladtam vissza, s míg szaladtam, 
további 4-5 lövést hallottam.

Pisztolyomat és kötözőszíjamat az aktatáskámban hordtam. A délelőtti 
figyelés során aktatáskám nálam volt, azonban, amikor a Mussolini tértől 
hazamentünk Csillaghegyre és lefeküdtem, visszatérésemkor otthon hagy-
tam. Azért nem hoztam magammal az aktatáskámat, mert randevúra 
mentem este és Rakó Sándor azt mondta, hogy csak egy figyelésről lesz szó, 
ezért nem tartottam szükségesnek, hogy fegyver és kötözőszíj legyen nálam. 

A gépkocsivezető Pétervári rendőr volt. Neki is volt fegyvere, ugyan-
csak volt pisztoly Cselényinél is és Kristófnál is. A helyszínen három db 
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pisztolyt találtam a tűzharc után. Az egyik egy nagyméretű pisztoly volt, 
ez volt Ságvárié és volt két kis pisztoly. Cselényinek valamilyen különle-
ges fegyvere volt, ez nem volt a földön, hanem nála volt. A cukrászdából 
kiszaladt Ságvári és utána egy nagy lendülettel Cselényi. A cukrászdából 
nem lehetett kilátni oda, ahol Ságvári és Cselényi szaladt, amikor kisza-
ladtak, egy lövést hallottam. Amikor odamentem, megkötöztem Szaba-
dost, aki megkötözött kézzel szökni akart, azonban egy tüzér útját állta. 
Azt mondta, hogy autóért akart menni. Kristóf és Pétervári a földön 
feküdtek, Pétervári nagyon jajgatott.

A földön három db pisztoly volt, egy nagy pisztoly, ez volt Ságvárié, ez 
üres volt, ezenkívül még 2 db pisztoly is volt ott, továbbá Cselényi piszto-
lya a kezében, amikor Ságvári után szaladt. Cselényi is sérült volt, és 
sérülten intézkedett Ságvári mellett. Sérülése nem volt súlyos. Juhászék 
is kijöttek a helyszínre, ők még hamarabb kiértek, mint a mentőautó. 
Juhász vitte be a mentő autóval Ságvárit a kórházba. A mi gépkocsinkba 
lettek berakva a sérültek, a gépkocsit az ott lévő tüzér vezette a János 
kórházba. 

Ságvári Endre őrizetbevételénél nem használtam fegyveremet, a tűz-
harcnál nem voltam jelen, csak később érkeztem oda társaim segítségére, 
Ságvári Endre lelövésében nem érzem magam bűnösnek.

I. Kristóf László vádlott: Hát ez nem így volt. 1944. július 26.-án paran-
csot kaptam Juhász Istvántól, hogy Palotás Ferenccel és Cselényivel men-
jek ki Nógrádverőcére. Ennek az volt az előzménye, hogy Palotás megfi-
gyelt egy személyt, Sugár Györgyöt, aki Nógrádverőcére váltott vonatjegyet. 
Ezen a napon, tehát julius 26.-án este személygépkocsival kimentünk 
Nógrádverőcére Cselényivel, Palotással és Pétervári gépkocsivezetővel 
mentem ki. Nem rabomobillal és nem hajnalban mentünk ki, hanem 
este személygépkocsival, s ekkor már velünk volt Pétervári gépkocsivezető 
is. Este a lakásomra mentünk, ott aludtunk, anyám adott hálóinget 
Palotásnak. Reggel már az első vonat indulása előtt kimentünk a vasút-
állomásra. Sugár azonban csak a hét órai vonattal jött be Budapestre. Én 
felszálltam a vonatra, míg Palotás és Cselényi a gépkocsival jöttek be 
Budapestre. Reggel 3 órakor keltünk. Tudtam, hogy sem Palotásnál, sem 
pedig a gépkocsivezetőnél nincs pisztoly, ezért én is lehúztam a pisztolyo-
mat a derékszíjamról és otthon hagytam.
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A Nyugati pályaudvaron már várt Cselényi és Palotás. Sugárt innen 
az Oktogon térig kísértük, ekkor légiriadót kaptunk. A légiriadó után 
már nem jött fel mindjárt az óvóhelyről, azonban amikor innen feljött, 
tovább követtük. Villamosra szállt, én vele együtt utaztam, míg a többiek 
gépkocsival követtek. A Rákóczi-úton a Múzeum krt. sarkáig követtük 
ekként, azonban itt már eltévesztett bennünket a gépkocsi. A gépkocsi  
a Calvin tér felé megelőzött bennünket és így tévesztett el. A Múzeum 
kertben Sugár találkozott egy szemüveges férfivel. Ez a szemüveges férfi 
Ságvári Endrével azonos. Rajta kívül találkozott még egy másik férfivel 
is, azonban az elment. Sugár és Ságvári együtt mentek tovább, én követ-
tem őket, majd amikor elváltak egymástól, a konspirációs szabály sze-
rint Ságvárit követtem tovább, mert az ő címét nem ismertük. Felment  
a Várba vezető úton és bement egy házba. Eltévesztettem szem elől, nem 
vettem észre, hogy melyik házba ment be, azonban később lejött telefo-
nálni, így tudtam, hogy melyik házban van. Én is telefonáltam innen 
Csillaghegyre, Juhász Pistivel beszéltem, közöltem vele, hogy leszakad-
tunk egymástól és kértem, hogy küldje ki társaimat.

Utánamjött Palotás, Cselényi és Pétervári gk. vezető. A ház előtt talál-
koztunk, majd amikor a szemüveges férfi most már nevén nevezve Ság-
vári Endre egy hölgy társaságában lejött, követtük. A hölgytől elvált, 
majd találkozott egy férfivel. Szabadossal a Liget térnél, idáig villamos-
sal ment el, majd ismét bejöttek villamossal a Széna térig, én velük együtt 
utaztam. A Széna téri villamosmegállónál ráfutottam Szabadosra, ő se -
gített fel a villamosra, lebuktam, ezt a körülményt, amikor leszálltam  
a villamosról, jelentettem Cselényinek, ezért nekem le kellett maradnom. 
A továbbiakban távolabbról követtem Cselényit és Palotást, a hegyre fel-
felé menet vettem magamnak ennivalót és azt megettem útközben. Ami-
kor utolértem Cselényit és Palotást, közölték, hogy Ságvári Endre és társa 
bementek egy cukrászdába. Cselényi akkor azt mondta, hogy le kell őket 
tartóztatni. Le akartuk beszélni telefonon Juhászt arról, hogy letartóz-
tassuk őket, én bementem egy vendéglőbe, ott ittam valamit, majd visz-
szamentem. Közöltem Cselényivel, hogy nincs pisztolyunk, ekkor Cselé-
nyi adott Palotásnak egy pisztolyt. Pétervárinak mondtam, hogy vegye le 
Cselényi derékszíját kötözőszíj helyett, majd elosztottuk erőinket, én 
Palotással Szabadosra mentem rá, míg Cselényi a gépkocsivezetővel Ság-
várihoz ment. Én a derékszíjammal Szabadost mindjárt kötöztem, azon-
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ban Pétervári elügyetlenkedte a dolgát, elmaradt Cselényitől és hozzánk 
csatlakozott, miközben Szabadost kötöztem, odafigyeltem Cselényihez, 
aki Ságvárit megadásra szólította fel. Ságvári valamit mondott, mire 
Cselényi ezt mondta Ságvárinak, „kár a gőzért Endre”. Cselényi eltette 
a pisztolyát, Ságvári szökni akart, ekkor kezdődött a dulakodás, Ságvári 
elővette a pisztolyát azzal combonlőtt, majd míg én leszorítottam a kezét, 
további négy lövést adott le a betonba, a dulakodás közben eltört a lábam, 
begurultam Ságvári lába közé, a sofőr is jajgatott, hogy „jajj, jajj meglőt-
tek”. Ekkor Ságvári kiszabadította magát Cselényi kezeiből, kiürült pisz-
tolyát eldobta és a kijárat felé szaladt. Palotás előtt futott el, aki a kezében 
lévő liliput pisztollyal tarkón verte, azonban tovább szaladt. A kijáratnál 
egy katona tartóztatta fel, de tőle is sikerült megszöknie. Cselényi utána-
szaladt, egy lövés hangzott el, ekkor lőtte meg Cselényi Ságvári Endrét. 

Vallomásomat Palotás Ferenc vallomásával szemben fenntartom.

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Vallomásomat fenntartom. Nem emléke-
zem arra, hogy előző napon követtem volna Sugárt, 27-én hajnalban 
mentünk ki Nógrádverőcére, nem voltunk Kristóf lakásán, rabomobillal 
mentünk ki, az egész figyelésbe Pétervári csak akkor kapcsolódott be, 
amikor Kristóf telefonált értünk.

Kristóf László vádlott: Vallomásomat fenntartom, egy autó és egy gép -
kocsivezető volt velünk végig.

Xiii. Palotás ferenc vádlott: Két autó és két gépkocsivezető volt velünk.

Kristóf László vádlott: Este mentünk ki Nógrádverőcére és a lakásomban 
aludtunk. Palotás anyámtól kapott egy hálóinget.

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Vallomásomat fenntartom, hajnalban men-
tünk ki, nem aludtunk Kristófék lakásán, így hálóinget sem kaphattam.

I. Kristóf László vádlott: Nem véletlenül követtem Sugárt az Oktogon 
tértől, itt nem szakadtunk el egymástól, sem Sugártól, nem állapodtunk 
meg abban, hogy vége a szolgálatnak. A későbbiek során a Múzeum krt.-
nál szakadtam el véletlenül a gépkocsitól, helyesebben ők szakadtak el 
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tőlem, én a villamoson együtt utaztam Sugárral, míg Palotás és Cselényi 
gépkocsival követtek és a Kálvin tér felé menet megelőzték a villamost és 
így tévesztettek el bennünket.

XIII. Palotás Ferenc vádlott: A légi riadó alatt az Oktogon térnél 
az olasz iskola kapujában együtt voltam Cselényivel, Kristóf külön volt. 
A riadó lefújása után találkoztunk egymással, azonban Sugárt nem 
találtuk meg. Ekkor közölte Cselényi, hogy vége a szolgálatnak, fáradtak 
vagyunk, menjünk haza pihenni. Én Cselényivel kimentem Csillaghegyre, 
azonban Kristóf a városban maradt. 

I. Kristóf László vádlott: Cselényinél kettő db pisztoly volt, sem nálam, 
sem Palotásnál, sem pedig Pétervárinál nem volt fegyver. 

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Nem így volt. Cselényinél is, Kristófnál és 
Pétervárinál is volt pisztoly, egyedül én voltam fegyvertelen. 

I. Kristóf László vádlott: Én is és Palotás is aggályoskodtunk, nem akar-
tuk Ságvárit és Szabadost letartóztatni, ezért Cselényi két alkalommal 
telefonált is Csillaghegyre. 

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Én két alkalommal telefonáltam, míg Cselé-
nyi egyszer telefonált csak. Nem beszéltük meg, hogyan tartóztatjuk le 
őket, legalább is ezen a megbeszélésen én nem voltam ott, én a lövésekre 
mentem vissza a cukrászdába.

I. Kristóf László vádlott: Megbeszéltük, hogyan tartóztatjuk le Ságvárit 
és Szabadost, mivel én voltam a legerősebb, ezért Palotással én mentem 
az erősebb fizikumú Szabadosra, míg Ságvárira Cselényi és a gépkocsive-
zető ment. Ezt előre megbeszéltük, a megbeszélésnél és Szabados megkö-
tözésénél is ott volt Palotás. Nálam szíj volt, míg Palotás kezében a kötözés 
alatt pisztoly volt. Cselényi és Ságvári birkózni kezdett, egyedül hagy  tam 
Palotást a már megkötözött kezű Szabadossal és segítettem Cselényinek 
én is és Pétervári is. A dulakodás alatt Palotás sakkban tartotta Szaba-
dost. Pétervári földrekényszerítette Ságvárit, ezt látta Palotás, ekkor be -
avatkozott és lőtt, azonban engem talált el, a karomat lőtte meg. Ezt  
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a lövést a karomba csak Palotástól kaphattam, mint lehetőséget felemlí-
tettem, hogy előző napon fegyvertisztítás közben Haraszti Géza elsütötte 
a pisztolyomat és esetleg ekkor is megsérülhettem volna, azonban ezt  
a lehetőséget sem tartom valószínűnek. A nyomozás során kioperálták  
a karomból a lövedéket, és a fegyverszakértő véleménye szerint ez liliput 
pisztolyból származó 6,35-ös lövedék volt. 

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Két alkalommal telefonáltam. Amikor má -
sodszor telefonáltam, egy lövést hallottam, amit azonnal jelentettem is 
telefonon keresztül Juhásznak. A lövés hangjára azonnal visszamentem 
a cukrászdába és útközben több lövést hallottam. Amikor odaértem Ság-
vári már birkózott Cselényiékkel. A telefon a kocsmában volt. Míg ők ezt 
az akciót elhatározták, én a telefonnál voltam. Szabadost én kötöztem 
meg, nem pedig Kristóf. A lövöldözés befejezése után 3 db pisztolyt szed-
tem össze a helyszínen, míg Cselényinél volt a negyedik pisztoly. Két kicsi 
és 1 db nagy pisztolyt találtam, a kis pisztolyok egyike Kristófé, másika 
pedig Pétervárié volt, míg a nagy pisztoly, mely teljesen üres volt, Ságvári 
Endréé volt. Összesen nem 3, hanem 4 db pisztoly volt ott. Cselényinél 
Longriffe töltényes pisztoly volt, ezzel lőtte le Ságvári Endrét. Nem ütöt-
tem le pisztollyal Ságvári Endrét, nem is ütöttem rá, ez teljesen új előt-
tem, korábban ezt még soha nem vallotta Kristóf.

I. Kristóf László vádlott: A helyszínen nem 3, hanem 2 db pisztoly volt, az 
egyik egy 9 mm-es fegyver, az volt Ságvárié, a másik pedig egy kis liliput 
pisztoly, ez Palotás kezében volt. Összesen 3 db fegyver volt ott, a harma-
dik Cselényi Valter rendszerű, Longriffe töltényes pisztolya volt. 

XIII. Palotás Ferenc vádlott: 4 db pisztoly volt ott, ebből 1 db Cselényinél 
volt, a helyszínen a lövöldözés befejezése után 3 db pisztoly maradt, való-
ban egy 9 mm-es pisztoly, ami Ságvárié, és 2 db liliput pisztoly, amely 
közül az egyik Kristófé, a másik pedig a gépkocsivezetőé, Pétervárié volt.

I. Kristóf László vádlott: Ságvári Endrét nem Palotás, hanem Cselényi 
lőtte agyon, amikor kiszaladt a cukrászdából.
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XIII. Palotás Ferenc vádlott: Az egész Ságvári ügy kezdeményezője Kris-
tóf volt. Én csak a tűzharc során avatkoztam be. 

Ülnök kérdésére XIII. Palotás Ferenc vádlott: Senki sem ellenőrizte, hogy 
van-e fegyver a nyomozónál egy-egy akció előtt. Soha nem be  széltem 
Kristóffal a karlövéséről és arról, hogy én lőttem meg őt. Ezt  
ő nekem soha nem mondta. 

I. Kristóf László vádlott: Ez nem igaz. Az eset után kétszer rátámadtam 
emiatt Palotásra, azonban letagadta, hogy lőtt volna. Palotás a dulako-
dás során lőtt, de nem biztos, bár valószínű, hogy ő lőtt meg. 

Palotás lőtt, nem pedig én, én nálam fegyver nem volt, állítom, hogy itt-
kaptam ezt a lövést, nem pedig Csillaghegyen.

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Nálam nem volt fegyver, én nem lőttem. 
Kristófnál volt pisztoly, a dulakodás hevében ő is lőtt, Pétervárinál volt 
liliput pisztoly, tőle kaphatta a karlövést. 

Ügyész kérdésére XIII. r. Palotás Ferenc vádlott: 1942-43. óta volt Kristóf 
baloldali nyomozó. Különböző kiküldetéseken vett részt. Ott volt Csillag-
hegyen is. Én 1947. julius 1-én230 kerültem oda. Láttam ott Kristófot, 
ügyes, mozgékony nyomozó volt. Ügyes nyomozónak kellett lennie annak, 
aki egymaga 4-5 órán keresztül 2 személyt le tudott figyelni. Ságvári lelö-
vése után ezüst érmet kaptam. Baki államtitkár jött ki aznap az eset 
után hozzánk. Nekem már volt egy bronz érdemérmem, ezért kaptam én 
ezüstöt, míg Kristófnak ez volt az első kitüntetése. Cselényi arany keresz-
tet kapott, mert ő lőtte le Ságvárit. Telefonhívásra Juhász és Rakó jöttek 
ki. Amikor a lövöldözés hangjára visszamentem a cukrászdába, azonnal 
Szabados megkötözéséhez láttam.

Ügyész kérdésére I. Kristóf László vádlott: Juhász azt mondta, aludjunk 
kint Nógrádverőcén, hogy reggel a vasútállomáson Palotás meg tudja 
mutatni Sugár Györgyöt, ugyanis Sugárnak aznap ismét be kellett jönnie 

230 1944. az 1959-es jegyzőkönyv leírási hibája(?)
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Budapestre. Személyleírás alapján nem lehetett ilyen személyt kö  vetni. 
Azért volt az a feltevésünk, hogy Sugárnak aznap be kell jönnie Buda-
pestre, mert magasabb funkcionáriusnak minden nap volt egy-két eset-
leg több találkozója. Azért nem Palotás követte tovább Sugár Györgyöt, 
mert változnia kellett a követőnek, nehogy lebukjon. Együtt mentünk a 
gépkocsival Nógrádverőcére este, én visszafelé együtt utaztunk a vonaton 
Sugár Györggyel, míg a többiek gk-val jöttek. Azért mentem én a vona-
ton együtt Sugárral, mert lehetséges volt, hogy nem a Nyugati pályaud-
varon, hanem valamelyik közbenső állomáson száll le. 

Ülnök kérdésére I. Kristóf László vádlott: Le akartam maradni Ságvári 
követésétől. 

Ülnök kérdésére XIII. Palotás Ferenc vádlott: Szabadost én kötöztem 
meg, egy kötözőszíj volt a helyszínen a földön, ezzel kötöztem meg  
a kezét, Szabados nem nagyon ténykedett Ságvári mellett, ő nem avatko-
zott bele a dulakodásba. Míg én kötöztem, Kristóf a dulakodók között 
volt, nem pedig mellettem. Nem tudom, hogy Sugár Nógrádverőcén hol 
lakott. 

Dr. Gáspár Miklós ügyv. kérdésére XIII. Palotás Ferenc vádlott: 6,35-ös 
liliput pisztoly volt rendszeresítve nálunk. Ságvári ment ki először  
a helyiségből, utána futott Cselényi és az utcán agyonlőtte.

Dr. Gáspár Miklós ügyv. kérdésére I. Kristóf László vádlott: Mindnyájan 
a cukrászda kerthelyiségében voltunk, ott volt Palotás is. Én Palotással 
közelebb álltam a kijárathoz, mint Cselényi és Pétervári. A helyiségben 
estem el, a dulakodás hevében és ott tört el a lábam, amikor összeestem, 
Ságvári lába elé estem.

Amikor összeestem, Ságvári félrelépett és visszafordulva lőtt Cselé-
nyire és Pétervárira. 

Dr. Endrődi László ügyv. kérdésére XIII. Palotás Ferenc vádlott: A légi 
riadó után vagy Kristóf, vagy Cselényi ment le az óvóhelyre, megnézni, 
hogy ott van-e még Sugár. A légi riadó alatt is Cselényivel külön voltam, 
Kristóf máshol húzódott meg. A légi riadó lefúvása után, illetve akkor, 
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amikor nem találtuk Sugárt, közöltük Kristóffal is, hogy vége van a szol-
gálatnak. Ha valaki egy ilyen szolgálatban lemarad a társaitól, akkor  
a Böszörményi laktanyába kellett telefonálni. Amikor Kristóf délután 
felfedte Sugárt, Csillaghegyre telefonált, mert a mi csoportunknak semmi 
köze nem volt a Böszörményi laktanyához. Abban az esetben kellett  
a laktanyába telefonálni, ha nem nyílt nyomozás folyt. Én nem szóltam 
Kristófnak, hogy miért Csillaghegyre és miért nem a laktanyába telefo-
nált. Ságvári halála után Rakó egy összefoglaló jelentést készített. Cselé-
nyi elárulta, hogy nem volt nálam pisztoly. A csendőrség felügyelője az 
eset után oktatólagos parancsot adott ki amiatt, hogy egy rendőr halálát 
okoztam azzal, hogy fegyvertelenül mentem szolgálatba. A jelentés kifelé 
úgy ment el, hogy én is lőttem, azonban a csendőrségnél ez jelentve lett, 
hogy nálam nem volt pisztoly és kötözőszíj, míg Kristófnál kötözőszíj 
nem volt, és ezzel egy rendőr bajtársa halálát okoztuk. Az oktatólagos 
parancs így ment ki. 

Tanácselnök kérdésére I. r. Kristóf László vádlott: Ehhez nem tudok hoz-
zászólni. Egy tisztázatlan kérdés van itt még. Palotás azt vallja, hogy 
velünk volt Vörös Kálmán. Erről nem tudok, Vörös Kálmán nem volt 
velünk.

XIII. Palotás Ferenc vádlott: Vörös Kálmán délután jött velünk, amikor 
telefonhívásra mentünk ki, de útközben letettük és a cukrászdában  
ő már nem volt ott. 

Dr. Kisszékelyi Ödön o. örgy.: Szakvéleményét az alábbiakban terjeszti elő:

Tisztelt Katonai Bíróság!
A bíróság rendelkezése alapján Kristóf Lászlót, Molnár Mihályt, Sebes-
tyén Árpád és Bártfai Sándor terhelteket vizsgáltam meg Dr. Magyar 
István orvos örgy. igü. elmeszakértő társammal.

Kristóf László terheltet 1959. augusztus 31-én vizsgáltam meg, a vizs-
gálat eredményét mind az ő, mind pedig társai vonatkozásában az egyes 
vizsgálatok megejtése után írásban beterjesztettem a bírósághoz. Kristóf 
László terheltnek kis ideges panaszai, valamint belgyógyászati panaszai 
vannak, és belgyógyászati vonatkozásban belgyógyász orvosszakértő is 
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megvizsgálta, az ő véleményével teljesen egyetértve meg állapítható, hogy 
bal válla reumatikus eredetű bántalmakból kifolyólag fáj. Idegbeteg -
sége nincsen. Ideges panaszai büntetőjogilag nem értékelhetők. Neve-
zettnél sem elmebetegség, sem pedig öntudatának olymérvű megzavaro-
dása nem forog fenn, amely képtelenné tenné őt cselekménye társadalmi 
veszélyességének felismerésben, illetőleg akaratának megfelelő magatartás 
kifejtésében. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy ilyen 
természetű betegségben, illetve öntudat zavarban a bűncselekmény elkö-
vetésének időpontjában sem szenvedett. 

Dr. Endrődi László ügyvéd I.vádlott védelmében: Tisztelt Katonai Bí -
róság!

Védencem, Kristóf László terhelt vallomását ki kívánja egészíteni. Egy-
 ben indítványozom Sugár György tanú 1958-as jegyzőkönyvének beszer-
zését. Védencem ezt a jegyzőkönyvet korábban látta iratainál, azonban 
a jelen bűnügy bírósági irataihoz nincs csatolva. Indítványozom egyben 
Pintér, Hazai, Juhász István, Juhász Antal, Cserháti, Takács Pál György 
vizsgálati anyagainak beszerzését, melyből megállapítható, hogy azokban 
védencemre nincsen terhelő adat. Egyben indítványozom Bruzsa Gábor 
r.szds. tanúkénti kihallgatását. 

I. Kristóf László vádlott: Palotás Ferencnek van egy állítása, amit idáig 
még nem mondtam. Ez a Ságvári üggyel kapcsolatos. Amikor a kórház-
ban feküdtünk, bennjárt Palotás is, valaki kérdezte tőle, hogy ki lőtte le 
Ságvári Endrét. Ekkor Palotás azt mondta, »öregem szitává lőttük«. 
A bonctani intézetből kérdezték Cselényit, hogy milyen pisztollyal lőtték 
le Ságvárit, mert nagy átütő erejű fegyver volt, és ugyanekkor mondták, 
hogy csak egy lövés érte Ságvári Endrét. Cselényi tudta, hogy Palotás nem 
lőtt bele Ságváriba, mert csak egy lövés érte, az is az ő fegyveréből, mégis 
úgy akarta feltüntetni, hogy ő is lőtt, mármint Palotás és ezért kapott 
Palotás ezüst érmet, én pedig csak bronzot. Három tanú lesz majd itt, 
akik azt vallják, hogy Palotás is lőtt, azonban az csak dicsekvés volt, mert 
három nap után megtudtuk, hogy Palotás nem lőtt bele Ságváriba. Akkor 
az első három napon dicsekedett Palotás azzal, hogy ő is lőtt.
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XIII. Palotás Ferenc vádlott: Kristóf vallomásához nem tudok hozzá-
szólni, nem értem az összefüggést. Pétervári is bronz érmet kapott.

Czigány józsef volt csendőr ezredes a kérdéses időben a központi nyo-
mozó osztály231 parancsnokság vezetője, háborús bűntett miatt elítélt, 
akkor már szabadlábon lévő, mint tanú tett vallomást az 1959. szeptem-
ber 9-i jegyzőkönyv szerint:

A központi nyomozó osztály parancsnokságon voltam akkor, amikor 
Ságvári Endrét el akarták fogni. Az esetet követően benn voltam a kór-
házban a sebesülteknél. [..]

A Ságvári Endre elfogásánál történt fegyverhasználatról az esti órákban 
értesültem. Botona232 fhdgy. telefonált, hogy egy nagyon fontos személy elfo-
gásánál súlyos fegyverhasználat történt, egy egyenruhás rendőr súlyos sérü-
lést, egy csö. nyom. és egy detektív pedig egyéb sérülést szenvedett, ugyanak-
kor az elfogott személy is súlyosan megsérült. Én is kimentem ezt követően 
a helyszínre, azonban az utasítások szerint én kikérdezéseket nem fogana-
tosíthattam, az esetről semmit sem kérdezhettem. Bementem a laktanyába, 
ahol Botona fhdgy. a jelentését szerkesztette. Ma úgy él emlékezetemben, 
hogy egy egyént találkára hívtak, Ságvári találkozott ezzel a személlyel, 
azonban elfogása során ő is fegyvert használt, valamint a nyomozók is 
használták a fegyverüket… Ő és az egyenruhás rendőr súlyosan megsérült, 
míg további két személy, 1 nyomozó és 1 detektív ugyancsak megsérült. Az 
esetre vonatkozóan a sebesültek kikérdezését az orvos megtiltotta. 

Előzőleg két nyomozó kiment a Szabadság-hegyre, s egy telefonfülkében 
felismerték, majd a cukrászdáig követték Ságvári Endrét, innen kitelefonál-
tak Csillaghegyre és a nyomozó csoporttól kértek segítséget. Ekkor to  vábbi 
két nyomozó és egy gépkocsivezető ment le segítségükre. Ságvári End  rét két 
ember kísérte a cukrászdáig. Nem egy, két ember kísérte a cukrászdáig, 
telefonhívásra nem kettő, hanem három személy ment le a segítségükre. 
Ságvárit úgy hívták erre a találkára. Amint az egyenruhás rendőr leszállt 
az autóról, a többiek bementek a cukrászdába. A cukrászdából a rendőr 
lövést hallotta, az ajtóhoz szaladt, ekkor szaladt ki Ságvári onnan és rálőtt 

231 Helyesen: Magyar Királyi Csendőrség Központi nyomozó Parancsnokság (a tanú ko -
rábbi elnevezésre emlékszik.)

232 Helyesen: botond istván főhadnagy.
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a rendőrre. A cukrászda vezetőjének elmondása szerint a lövöldözések 
kezdetekor valaki kiszaladt a telefonfülke felé, majd visszafutott.

Nem stimmel egy személy, valaki hiányzik, de nem tudom, hogy ki -
csoda. Ez már az akkori jelentésben is sántított. Nekem az volt az érzé-
sem, hogy az egyik nyomozó elfutott onnan, de az is rémlik, hogy egy 
személyt kivittek a találkára és az szaladt el.233

Nem hiszem, hogy véletlenül találtak rá Ságvárira. A Szabadság-hegy -
ről követték, a cukrászdában ő is lőtt, és a nyomozók is lőttek. Kb. 6-7 
lövés lehetett, ebből Ságvári Endre kettőt lőtt. Az is felmerült, hogy Ság-
vári öngyilkos lett, az is lehetséges, hogy a tűzharc során a nyomozók 
lőtték meg egymást. Volt ott egy honvéd és egy villamoskalauz is. Én úgy 
emlékszem, hogy valakit találkára vittek ki és így ismerték fel Ságvárit. 

Ságvári elfogásában a csendőrség és a rendőrség tagjai is résztvettek. 
Lelövését a csendőrség és a rendőrség is külön-külön kivizsgálták ezt az 
esetet. A kivizsgálás eredményeképp a jelentésekben azt rögzítették, hogy 
a két csendőr, a detektív és a gépkocsivezető, valamint még egy személy 
közösen lőtte le Ságvárit, nekem még ma is az a határozott érzésem, hogy 
egy valaki elszaladt onnan. 

Tudomásom szerint egy csendőr nem volt szabályosan felszerelve. Ki  tün-
 tetési javaslatot kellett tennem, ezt elutasítottam, mert szabályzatsértés tör-
tént, azonban felülről jött javaslat az elfogásban résztvevők ki  tüntetésére. 

Büntetésem kitöltése közben a börtönben találkoztam Palotás Ferenc-
cel. Mondta, hogy előbb halálra, majd pedig életfogytig tartó börtönbün-
tetésre ítélték. A börtönben mondta, hogy nála nem volt az eset alkalmá-
val pisztoly. Az akkori kivizsgálás szerint egy nyomozónál valóban nem 
volt fegyver, arra viszont nem emlékszem, hogy ez a személy ki volt. 

Az az érzésem még ma is, hogy egy idősebb nyomozó lehetett még ott, 
vagy valaki, akit találkára vittek ki. Öt embernek egy embert el kellett 
volna tudni fogni.

Erről az ügyről már a börtönben hallottam részleteket, Palotástól, még 
a halálos ítélete idején, majd a későbbiek során is. 

A csendőrnyomozói utasítás szerint két nyomozó, egy komoly figyelés-
nél nem válhatott el. Olyan feszített volt a szolgálat, a nyomozók annyira 

233 egy Vörös Kálmán nevű nyomozót kivittek a városba a Csillaghegyről visszatéréskor, 
de neki nem volt köze a ságvári-ügyhöz, nem volt jelen.
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igénybe voltak véve, hogy a szolgálat befejezésekor örült a nyomozó, hogy 
szolgálata lejárt. 

Ülnök kérdésére: a kórházban meglátogattam a sérülteket. Kristóf nem 
említette, hogy nála nem volt fegyver. Ilyen fontos dolgot nem feledtem 
volna el. 

Dr. Endrődi László ügyvéd kérdésére: lehetséges, hogy egymást lőtték 
meg a nyomozók. Azóta a börtönben ezt az esetet többször hallottam.  
A halálos ítélet alól mentették fel Palotást akkor, amikor ő mondta, hogy 
nem volt nála fegyver, az biztos, hogy az egyik nyomozónál nem volt 
pisztoly, de hogy melyiknél nem volt, arra nem emlékezem. 

Ülnök kérdésére: a hadbírónak egy-egy fegyverhasználat alkalmával ki 
kellett szállnia a helyszínre és megállapítani, hogy a fegyverhasználat 
jogos volt-e. Az eset után a résztvevők kitüntetést kaptak. A kitüntetési 
javaslat felülről jött, és a gyanúsított, akinek nem volt fegyvere, ezüstöt 
kapott, míg a rendőr, aki meghalt, bronzot kapott. Ezt az esetet az okta-
tólagos parancsnok közé intő példának fel akartam venni.

Dr. Endrődi László ügyvéd kérdésére: Bakonyi234 egy rendkívüli, nagyon 
ambiciózus ember volt. 

I.r. Kristóf László vádlott észrevétele: Czigány József tanút 1958. tava-
szán a vizsgálat során már kihallgatták. Jegyzőkönyve azonban nincs az 
iratok között. 

I.r. Kristóf László vádlott kérdésére tanú: felmerült, hogy Ságvárival ölre-
mentek és eközben történtek a lövések. Ennek alapján merült fel bennem 
az, hogy egymást lőtték meg. Ha fegyvert látott valakinél a csendőr, akkor 
nemcsak joga, hanem kötelessége volt ezzel a személlyel szemben fegyvert 
használni.

234 bakonyi istván százados volt a csillaghegyi csoport tiszti parancsnoka, juhász istván az 
altiszti parancsnok, s a csoport a VKf 2 felügyelete alatt működött.
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i. r. Kristóf László vádlott észrevétele: Palotás Ferenc 1944-ben azt bizo-
nyította, hogy ő lőtte le Ságvári Endrét. 1945 után azt bizonyítja, hogy 
nem ő lőtte le, hanem Cselényi. Azt is tagadja, hogy fegyver lett volna 
nála, azonban volt Palotásnál fegyver, mellyel Ságvári Endrére lőtt, 
azonban engem talált el. Amikor Ságvári a cukrászdából kiszaladt, elő-
ször egy katona, majd a BESZKART kalauz akadályozta, de elszaladt, 
ezt követően lőtte le őt Cselényi. Ennél az akciónál összesen 3 db fegyver 
volt. Az egyik Ságvárinál, a másik Cselényinél, míg a harmadik Palotás 
Ferencnél. Ságvári mind a hét töltényét kilőtte. Első lövése a combomat 
érte, majd négyet a betonba lőtt, míg én a kezét leszorítottam, azt köve-
tően pedig a Cselényit és a sofőrt lőtte meg. Cselényi az utcán lőtt és itt 
lőtte le Ságvári Endrét. 

XIII. r. Palotás Ferenc vádlott: 1949-ben alapperemnél, még mielőtt 
találkoztam volna Czigány Józseffel a börtönben, már bejelentettem őt, 
mint védelmi tanút. Nemcsak Ságvári lőtt, hanem lőtt Pétervári is, Cse-
lényi is, és Kristóf is. Ságvári és Cselényi kifutása utána a helyszínen 
három db pisztoly maradt. Az egyik kispisztolyból 5, a másikból egy, míg 
Ságvári Endre 9 mm-es kaliberű pisztolyából mind a hét töltény hiány-
zott. Cselényi, amikor kifutott a cukrászdából, kezében tartotta a piszto-
lyát, tehát az esetnél ez volt a 4. pisztoly, és ezzel lőtte le az utcán Ságvári 
Endrét. Nálam nem volt pisztoly. 

I.r. Kristóf László vádlott: nálam nem volt pisztoly, Palotásnál volt 
fegyver.

Tanú: Palotásnál már volt egy eset, hogy könnyelmű volt. Munkácsra 
Dominich hadbíró mellé kirendelték jegyzőkönyvvezetőnek. Egyenruhá-
ban kellett volna lennie, azonban polgári ruhát vitt magával és ott fhdgy-
nak adta ki magát.

XIII. r. Palotás Ferenc vádlott: Én voltam az. Nem adtam ki magam 
fhdgy-nak, hanem Dominics csinálta ezt azért, mert mint altiszt nem 
lakhattam volna szállodában, hanem a laktanyában kellett volna lak-
nom és Dominich azt akarta, hogy mellette legyek. 



318

Dr. Gáspár Miklós ügyvéd kérdésére tanú: 1950. szeptember végén, vagy 
október elején találkoztam először Palotással a börtönben, ekkor el  mond-
 ta, hogy az eset alkalmával kifutott a gépkocsihoz, ahol egy puskának 
kellett volna lennie, de nem volt és ezután szaladt el telefonálni, közben 
már a lövöldözés megkezdődött. Az egész lövöldözés pillanatok alatt ját-
szódott le.”

Mindebből az állapítható meg, hogy Czigány nem pontos emlékezete alap-
ján  elmondott vallomásának biztosnak látszó része szerint a nyomozó, akinek 
nem volt fegyvere, s akit már nem tudott megnevezni, ezüst kitüntetést ka -
pott. tudjuk, hogy ezüstöt Palotás kapott, akinél nem volt fegyver az eset ide-
jén, ahogy elmondta rabtársának, Czigánynak. Czigány tudomása szerint egy 
csendőr nem volt szabályosan felszerelve, egynek nem volt fegyvere, s ő nem 
is tett javaslatot a kitüntetésre, a kitüntetés kezdeményezése felülről jött. ezek 
a körülmények azt az állítást erősítik meg, hogy Palotásnak nem volt fegyvere.

Palotás szerint ságvári és Cselényi kifutása után a helyszínen három db 
pisztoly maradt. az egyik kispisztolyból 5, a másikból egy, míg ságvári endre 
9 mm-es kaliberű pisztolyából mind a hét töltény hiányzott. Cselényi, amikor 
kifutott a cukrászdából, kezében tartotta a pisztolyát, tehát az esetnél ez volt 
a 4. pisztoly. idézzük Palotást:

„A jelentés kifelé úgy ment el, hogy én is lőttem, azonban a csendőrségnél 
ez jelentve lett, hogy nálam nem volt pisztoly és kötözőszíj, míg Kristóf-
nál kötözőszíj nem volt, és ezzel egy rendőr bajtársa halálát okoztuk. Az 
oktatólagos parancs így ment ki.”

Kristóf állítása szerint: 

„Ennél az akciónál összesen 3 db fegyver volt. Az egyik Ságvárinál, a má -
sik Cselényinél, míg a harmadik Palotás Ferencnél. Ságvári mind a hét 
töltényét kilőtte.”

Meggyőződésünk, hogy ez a legvalószínűbb változat.

„Koncz Elek volt cső. nyom. törm. háborús bűntett miatt életfogytig tartó 
börtönbüntetését tölti, tanú:
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Ságvári Endre lelövése után a letartóztatottakkal való bánásmód nem 
változott. Nem emlékszem Dr. Deák János letartóztatottra. Kristóf Lász-
lót a budapesti központi nyomozóalosztálynál ismertem meg, ő a törzsa-
losztály fiatal nyomozója volt. Közepes tehetségű nyomozónak ismertem 
meg. Csillaghegyen dolgoztam vele együtt. Lakásmegfigyelésekre volt be -
építve, ezenkívül nyomonkövetéseket is végzett. Kikérdezésekben nem 
vett részt, velem és Kékkőivel együtt egy alkalommal vett részt kihallga-
táson, ott Pintér Marianna bántalmazásán segédkezett. 

Palotás Ferencet is a törzsalosztályról ismerem, ő is ott volt Csillaghe-
gyen, Palotás ügyesebb, fejlettebb nyomozó volt, mint Kristóf. Megfigye-
léseket, őrizetbevételeket és házkutatásokat foganatosított. […]

Ságvári Endrét Palotás Ferenc, Kristóf, valamint Cselényi és egy gép-
kocsivezető követték. Benn voltam az irodán, amikor Juhásznak telefo-
non keresztül jelentette. Juhász azt az utasítást adta, hogy fogjátok el, 
majd ezt az utasítást Palotásnak is megismételte Juhász. Cselényi, Palotás 
és Kristóf közül Cselényi volt a »fejes«. Az eset után a sebesülteket meglá-
togatták a kórházban. Cselényi ismerte Ságvári Endrét. Az eset után 
Juhásznak az volt a véleménye, hogy Cselényi lőtte le Ságvári Endrét. Az 
eset után Kristófot meglátogattam a kórházban. Itt mondta, hogy ez alka-
lommal nem volt nála pisztoly. Elmondta, hogy Cselényinél volt pisztoly, 
azonban élve akarta elfogni Ságvári Endrét. Az őrizetbevétel helyén Ság-
vári Endre egy másik társával volt jelen. Palotás és a gépkocsivezető ezzel 
a személlyel volt elfoglalva. Kristóf a kórházban mondta nekem, hogy  
e fegyverhasználat során, nála nem volt fegyver. A felszabadulás után Pa -
lotással a börtönben találkoztam, Kristófot azóta nem láttam. Tudom, 
hogy Palotás Ferenc előbb halálra volt ítélve, majd másodfokon ezt a bün-
tetését életfogytig tartó büntetésre változtatták át. Ezt követően találkoz-
tam Palotással. A börtönben ő nem beszélt arról, hogy lőtt, vagy nem lőtt. 
Cselényi lőhette le Ságvári Endrét, azonban ez bánthatta őt, mert egy 
nagyon hiú ember volt és szégyellte, hogy nem tudta élve elfogni.

[…]

Dr. Gáspár Miklós ügyvéd kérdésére: Juhász telefonon keresztül utasítást 
adott Cselényinek Ságvári Endre és társa letartóztatására. Ezt követően 
a telefonhoz hívatta Palotást is és ezt az utasítást előtte is megismételte. 
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XIII. Palotás Ferenc vádlott kérdésére: emlékszem, Péter Gáborral folytatott 
beszélgetésemre. Letartóztatásomkor az Andrássy úton egy tablót tartott 
elém. A fényképeken csak Schönherz Zoltánt ismertem fel. Ságvári Endre 
neve ismerős volt, ezt említettem is, ekkor Péter Gábor megmutatta nekem 
Cselényi fényképét azzal, hogy Ságvári Endrének ő a gyilkosa. 

XIII. r. Palotás Ferenc vádlott észrevétele: a börtönben találkoztam 
Koncz Elekkel. A fentieket nekem elmondta és ezért beszéltem neki Ság-
vári Endre lelövésének körülményeiről.

I.r. Kristóf László vádlott észrevétele: […]A kórházban elmeséltem a ta -
núnak, hogy történt Ságvári Endre lelövése és azt is elmondtam neki, 
hogy Cselényi lőtte le Ságvárit.

Tanú: Valami motoszkál.

I.r. Kristóf László vádlott: nem tudtam, hogy Ságvári Endre boncolási 
jegyzőkönyve rendelkezésre áll, mert nem tudtam, hogy elég bizonyíték 
van mellettem, márpedig a boncolási jegyzőkönyv bizonyíték mellettem. 
Bízom, hogy csak nekem hisznek már egyszer. Nem mi diktáltuk a bon-
colási jegyzőkönyvet, ha mi diktáltuk volna, akkor sok golyót diktáltunk 
volna, hisz Szabadost láttuk erősebbnek, ezért Palotás és én hozzámen-
tünk, míg a gépkocsivezető Cselényivel Ságvárira ment rá. 

Tanú: Szabadosra Palotás és a gépkocsivezető ment, míg Ságvárira Cse-
lényi és Kristóf. 

I.r. Kristóf László vádlott: látszatra a gépkocsivezető volt erősebb, azon-
ban én tudtam magamról, hogy erősebb vagyok, mint ő. Az erőket én 
osztottam el és Palotással én mentem Szabadosra, míg a gépkocsivezető 
Cselényi társa volt Ságvári mellett. […]

Ügyész kérdésére (Palotás): Ságvári kifutását a katona és a BESZKART-
os nem akadályozták, ők Szabadost akadályozták meg abban, hogy el -
szaladjon. Ságvári gyorsan elszaladt, ekkor lőtt rá Cselényi, amikor Sza -
bados menekült, akkor kiabáltam, hogy tolvaj.
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XIII. r. Palotás Ferenc vádlott: a Ságvári üggyel kapcsolatosan vallomá-
somat módosítani kívánom. Sem tegnap, sem tegnapelőtt az ügyel kap-
csolatosan senkivel nem beszéltem, vallomásom módosítására senki reá 
nem bírt, saját lelkiismeretem szólalt meg, ezért kívánom vallomásomat 
az alábbiak szerint módosítani:

A tárgyalás során tett vallomásom első része teljesen megfelel a való-
ságnak, nevezetesen hajnalban mentünk ki Nógrádverőcére és a továb-
biak is megfelelnek egészen addig, amíg a cukrászdához nem értünk.

Ságvári Endre és Szabados Lajos bementek a cukrászdába. Mi né  gyen, 
tehát Cselényi, Kristóf, én és Pétervári gépkocsivezető ott vártunk rájuk, 
hogy kijöjjenek. Cselényi váratlanul azt indítványozta, hogy el kell fogni 
őket. Én tiltakoztam ez ellen, ő erőszakoskodott, ekkor én telefonon fel-
hívtam Juhász Istvánt, vagy Rakót, telefonon keresztül azt az utasítást 
kaptam, hogy azt a személyt kell a továbbiakban figyelni, akit nem isme-
rünk, parancsot a letartóztatásra nem kaptunk. Visszamenve, ezt közöl-
tem Cselényivel. Cselényi ebbe nem nyugodott bele, ezután ő beszélt 
Juhásszal. Azt mondta neki, hogy két központi bizottsági tag, névszerint 
Csermanek János és Ságvári Endre van a cukrászdában és ezután a be -
szélgetés után hívott engem Juhász a telefonhoz és ekkor már azt az uta-
sítást adta, hogy el kell fogni őket. 

Ekkor még a cukrászda előtt, megtörtént az elosztás és ekként men-
tünk a cukrászdába. Én Pétervárival Szabadost közelítettem meg, míg 
Cselényi és Kristóf Ságvárihoz ment oda. Nálam nem volt sem fegyver, 
sem kötözőszíj. Cselényi átadta nekem még a cukrászda előtt az ő kötö-
zőszíját. Úgy állapodtunk meg, hogy Cselényiék, tehát Cselényi és Kristóf 
két nadrágszíjjal kötözik meg Ságvárit. 

Amikor a cukrászdába bementünk, mind Cselényinek, mind Kristóf-
nak, mind pedig Pétervárinak a kezében pisztoly volt. Cselényi és Kristóf 
egyenesen Ságvárihoz mentek, míg én Pétervári gépkocsivezetővel Sza-
badoshoz mentem, akit azonnal megkötöztem. Eközben Ságvári Endrét 
Cselényi és Kristóf igazoltatta. Ságvári táskája a padon volt. Mintha ira-
tért nyúlt volna bele, belenyúlt, azonban nem iratát, hanem fegyverét 
vette elő, ekkor lövöldözni, majd pedig dulakodni kezdtek. A gépkocsi -
vezető otthagyott engem a megkötözött Szabadossal és ő is a dulakodók 
közé ment. Ságvári kezét hárman fogták és a pisztolyt kicsavarták  
a kezéből.
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Korábban azt a vallomást tettem, hogy a lövöldözés kezdetekor távol 
voltam, telefonáltam, és csak a lövések hangjára mentem vissza a cuk-
rászdába a társaim segítésére. Ez nem fedi a valóságot, a lövöldözéskor 
jelen voltam én is a cukrászdában. Kristóf, Cselényi és Ságvári lőtt. Pil-
lanatokkal a dulakodás kezdete előtt egy tűzharc volt és már elkezdődött 
a dulakodás, amikor Kristóf Péterváritól kaphatott egy lövést a karjába. 
Röviddel később, Pétervári is kapott egy lövést és elfeküdt. A dulakodás 
alatt elszakadt Ságvári kabátja. Amikor Ságvári Endre kiszaladt a cuk-
rászdából, én sem pisztollyal, sem pedig anélkül nem ütöttem rá. Amikor 
Ságvári és Cselényi kiszaladtak, kinn eldörrent egy lövés. Szabados kifelé 
szaladt, ekkor egy szuronyos katona és egy BESZKART-os állt elé. Ekkor 
telefonáltunk a mentőkért, én pedig Juhászért telefonáltam.

A tűzharc során Kristóf is rálőtt Ságvári Endrére, azonban nem ta -
lálta el. 

I.r. Kristóf László vádlott: ehhez nincs hozzáfűzni valóm, vallomásomat 
teljes egészében fenntartom.

Dr. Endrődi László ügyvéd kérdésére XIII. r. Palotás Ferenc vádlott: Hár-
man csavarták ki Ságvári kezéből a pisztolyt. A lövöldözés után  
3 db pisztolyt szedtem össze. A cukrászdából először Ságvári és Cselényi, 
majd pedig Szabados szaladt ki. Szabados akkor szaladt ki, amikor  
a pisztolyokért lehajoltam.

Pintér Marianna tanú: A kommunista mozgalomban való részvétel 
miatt 1944. június 28.-án Kristóf László és Koncz Elek letartóztattak és 
a Csillaghegyre szállítottak. Itt Koncz Elek, Kristóf László, Kékkői Fe  renc 
és a Juhászok bántalmaztak, kínoztak. Villanyoztak, gúzsbakötöttek, 
footbaloztak velem, rúgtak, vertek, cigarettával égettek, ami ott történt, 
azt szavakkal elmondani nem lehet. Kristóf is heteken keresztül résztvett 
kínzásomban, azonban nem minden alkalommal volt jelen, amikor 
engem kínoztak. Kékkőihez képest ő enyhébb ember volt, azonban kín-
zásomban ő is résztvett, vert, és ő kérte, hogy villanyozhasson engem.

[…] Ülnök kérdésére: Egy-két esetben égettek cigarettával, engem gyer-
tyával nem égettek, de hallottam arról, hogy ilyesmi is történt itt. Tegez-
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tek, ordítoztak velem, női mivoltomban is sértettek, trágárul beszéltek, 
kilátásba helyezték, hogy ha nem pofázok, akkor jégpincébe kerülök, 
ahol megdögölhetek. Ott nem volt orvos.

I.r. Kristóf László vádlott: emlékszem a tanú nevére, én nem bántalmaz-
tam őt. 

Juhász Antal tanú az 1959. szeptember 8-i tárgyaláson:
Vádlottak közül Kristóf Lászlót, Balassa Jenőt, Katona Lajost, Láng 

Istvánt, és Palotás Ferencet ismerem. 
Kristóf Lászlóval 1944-ben együtt dolgoztam Csillaghegyen. 1943 kö -

zepén került a budapesti törzsalosztályra. Tevékenységére nem emléke-
zem, Csillaghegyen felderítő munkában vett részt, figyelt, valamint őri-
zetbevételt foganatosított.

A csillaghegyi nyomozást a VKF irányította. Ennél a nyomozásnál 
az altisztek vezetője a bátyám volt. Nem emlékszem arra, hogy a bántal-
mazásokban Kristóf résztvett volna. Ságvári Endre lelövéséig vett részt 
a csillaghegyi nyomozásban. A felderítő munkában vett részt. 1943. 
végén Tatabányára volt beépítve, mint csendőrnyomozó, a tatabányai 
lebuktatás 1944. tavaszán következett be. […]

Palotás Ferenccel vettem együtt részt nyomozásokban. Őt soha nem 
láttam bántalmazni. Beosztása felderítés, őrizetbevétel és bekísérés volt. 
Tudott a bántalmazásokról.

A Ságvári ügyben többször ki voltam már hallgatva. Volt egy besúgó, 
aki jelentette a bátyámnak, hogy a Lehel téren lesz egy találkája. Ebből  
a találkából indult ki Sugár György figyelése. Úgy emlékszem, bátyám 
Palotást, Kristófot, Cselényit és Pétervári gépkocsivezetőt küldte ki Su  gár 
György követésére. Úgy emlékszem, hogy Sugár György figyelése és Ság-
vári Endre lelövése egy napon történt. Ebben az ügyben szerepel Nógrád-
verőce község, de hogy milyen vonatkozásban, arra már nem emlék-
szem vissza. 

A figyelést Budapesten a Nyugati pályaudvarnál kezdték meg, Sugár 
követése közben találkozott valakivel, s amikor elváltak, a nyomozók már 
nem őt, hanem ezt a személyt kísérték. A besúgó Sugárnak lakást ajánlott, 
egyébként is ismertük Sugár eredeti lakását, ezért nem őt, hanem ismeret-
len lakóhelyű társát kellett követni. Ez a személy találkozott valakivel, 
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majd ketten átsétáltak Budára és egy cukrászdába mentek. A cukrászdától 
Cselényi telefonált a bátyámnak, hogy abban a személyben, aki Sugárral 
a nap folyamán találkozott, Ságvári Endrét, míg társában Csermanek 
Jánost ismerte fel és jelentette, hogy az egyik cukrászdába mentek. E telefo-
nálás során további parancsot kért. Bátyám örült, hogy két régóta keresett 
ember megkerült, ezért őrizetbevételükre parancsot adott. Ké  sőbb kiderült, 
hogy az a személy, akit Cselényi Csermanek Jánosnak vélt, Szabados Lajos 
volt. Ekkor parancsot kaptak telefonon keresztül bátyámtól Ságvári Endre 
és társa őrizetbevételére.

Az eset után beszéltem erről Kristóffal is és Palotással is. Amit most 
elmondok, nem közvetlen észleletemen, hanem a tőlük hallottakon 
alapul. 

Cselényi, Kristóf, Palotás és Pétervári azt a parancsot kapták bá  tyámtól, 
hogy azonnal fogják el Ságvárit és társát. Ez a parancs nem egyezett meg  
a korábban kapott paranccsal, először az volt a feladatuk, hogy Sugár 
Györgyöt kövessék, és az eredeti parancs szerint az ő letartóztatása a laká-
sán lett volna foganatosítva. Arra már nem emlékszem, hogy Sugár kinek 
a részére kért lakást a besúgótól, mert neki volt lakása, emlékezetem sze-
rint az e kérdés már akkor sem tisztázódott. Az első parancs Sugár György 
figyelésére, valamint kapcsolatainak lefigyelésére irányult, és e parancs 
alapján lett figyelve a továbbiakban Ságvári Endre is.

A cukrászda előtt Palotás, Cselényi, Kristóf és Pétervári gépkocsi-
vezető megállapodtak abban, hogy mivel két különböző testalkatú sze-
mélyt kell őrizetbe venni, erőiket megosztva Cselényi és Kristóf Ságvárit, 
míg Palotás és Pétervári Ságvári Endre társát fogja őrizetbe venni. Így 
indultak el a cukrászdába, a cukrászda előtti térről. – A fegyver zűr utó-
lag jött ki. – 

A fenti megosztásban közelítették meg a két személyt, mint már mon-
dottam, Cselényi és Kristóf Ságvárihoz mentek. Cselényi igazolásra szó-
lította fel Ságvári Endrét, Ságvári igazolványért nyúlt, de helyette pisz-
tolyt rántott elő és lőtt. A lövést Cselényi viszonozta. Kristóf azt mondta, 
hogy ő nem lőtt, mert nála nem volt fegyver. A kórházban találkoztam 
Kristóffal, ott mondta ezt el nekem. Palotás elbeszélése szerint, amikor 
Szabadost már megkötözték Pétervári is odament Ságváriékhoz, mert 
ott dulakodtak, és Kristóf már az első percekben megsérült. A lövöldözés 
közben Palotás Szabados testét fedezékként használta. Úgy emlékszem, 
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Palotás nem lőtt, ő Szabadossal volt lekötve. Palotásnak volt pisztolya, 
de ő azt nem használta. Ságvári Endrét Cselényi lőtte le. A vizsgálatnál 
lehetett ferdítés. Kristófnál kellett volna lenni fegyvernek, ezért lehet, 
hogy úgy tüntette fel a jelentésben, hogy volt nála pisztolyAz eset után 
valamennyien kaptak kitüntetést, mégpedig igen sürgősen, hogy Péter-
vári még életben megkapja a kitüntetését. Cselényi az esetet követően 
Signum Laudist kapott. 

Ügyész kérdésére: Bártfai detektív 1942-ben ott volt az Andrássy lakta-
nyában. Ott ismertem meg. Ő a Wayand csoport tagja volt. Részt vett 
Schönhercz Zoltán elfogásában. Ebben az elfogásban utcaseprő ruhában 
és felszereléssel vett részt. Ő a jegyzőkönyvek gépelését végezte. Nem 
emlékszem arra, hogy a bántalmazásokban résztvett volna, a Ságvári 
féle fegyverhasználatban nem számíthattak büntetésre, emiatt nem kel-
lett félniük. Ebben az időben még a jogtalan fegyverhasználatot is jogos-
nak minősítették volna. 

Ülnök kérdésére: Nem tudom, hogy ki volt a legdurvább. Kristófnak egy 
comb és egy váll lövése volt. Comblövése miatt fél teste gipszben volt. Az 
eset után 2-3 nappal voltam benn nála a kórházban. Ezt követően nem 
láttam Csillaghegyen. 

Dr. Endrődi László ügyv. kérdésére: Még élt Pétervári, amikor benn vol-
tam a kórházban. Később Kristófot a János kórházból átszállították a ka -
tonai kórházba. Cselényi telefonálta meg, hogy ki az a két személy, aki-
ken rajta vannak. Nem tudok arról, hogy Palotás, vagy Kristóf ellenezte 
volna a lefogásukat.

Tanácselnök kérdésére: Először telefonált Cselényi, a második telefon már 
a fegyverhasználat után történt. Ekkor már Palotás telefonált. Ezt köve-
tően a bátyám először HÉV-vel indult el. 

Dr. Endrődi László ügyv. kérdésére: Mielőtt bementem235 a cukrászdába, 
előzetesen megbeszélték az elfogás mozzanatait. Ezt az utólagos elbeszé-

235 Helyesen: bementek
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lésükből tudom. Nem hallottam arról, hogy kölcsönkértek volna rabo-
mobilt. A nyomozáshoz saját gépkocsijuk volt. Úgy emlékszem, Sugár 
György figyelése reggel kezdődött. 
[…]

I. Kristóf László vádlott észrevétele: A lövöldözést megelőző telefonbe-
szélgetésre vonatkozóan az az észrevételem, hogy Cselényi nem egy, 
hanem két alkalommal telefonált Csillaghegyre. Amikor másodszor tele-
fonált, akkor odahívta a telefonhoz Palotást. 

[…] Tanú: Nagyon sok lefigyelés volt. Bár ennél a nyomozásnál én élel-
mezés vezető voltam, de mégis részt kellett venni és részt is vettem le -
figyelésekben. Kristóf figyeléseket és őrizetbevételeket foganatosított.  
A lakásig való eljutásra, az utcán való lefigyelésre olyan nyomozókat 
válogattak ki, akik könnyen tudtak a különböző helyzetekbe beleillesz-
kedni. Erre a munkára tehát gyakorlott nyomozókat osztottak be.  
A lakásfigyelésekben azonban már gyakorlatlan nyomozók is résztvettek. 
Nem emlékszem arra, hogy Kristóf gyakorlott nyomozó volt-e, avagy 
sem. Arra sem emlékszem, hogy én hoztam volna be Kristóf feleségét  
a kórházba. […]”

Vi.

a tanács elnöke az 1959. szeptember 11-én megtartott zárt tárgyaláson a bizo-
nyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja, majd felkéri a katonai főügyész kép-
viselőjét és a védőket perbeszédeik megtartására. 

„ügyész: Tisztelt katonai bíróság!
Jelen bűnügyben olyan vádlottak állnak a bíróság előtt, a legsúlyosabb 
bűncselekmények egyikével vádoltan, akik a Horthy-fasizmus legvére-
sebb éveiben azt a népellenes rendszert a leghűbben, a legodaadóbban 
kiszolgálták, akik a munkásmozgalom, a munkásosztály, a haladás leg-
elszántabb ellenségei voltak.

Ebben a bűnperben sok már probléma mellett a bíróságnak meg kell 
állapítania Ságvári Endre és Rózsa Ferenc elvtársak halálának körülmé-
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nyeit, ezeket a bíróságnak a történelem számára kell tisztáznia. Ságvári 
elvtárs meggyilkolásánál jelen bűnügy vádlottai közül I.r. Kristóf László 
és XIII. r. Palotás Ferenc terhelteken kívül ott volt még Cselényi detektív 
és Pétervári gépkocsivezető is. Pétervári gépkocsivezető meghalt. Cselé-
nyi detektív távollétében pedig csak megközelíteni lehet a tényállást Ság-
vári Endre meggyilkolása vonatkozásában.

Kristóf László vádlott ellen a belügyi szervek nyomozást folytattak. 
E nyomozás vetette fel Palotás Ferenc terhelt vonatkozásában a perújí-
tást. E nyomozás során megállapítható, hogy helytelenül mellőzte az 
alapperben a Legfelsőbb Bíróság Palotás Ferenc terhelt bűnösségének 
a megállapítását Ságvári Endre elvtárs meggyilkolásában.

Ságvári Endre központi vezetőségi tag volt. Mint a központi vezetőség 
tagját, régóta körözték már a horthysta csendőrnyomozók és detektívek, 
amikor Feicht nevű egyén árulása alapján Sugár György nyomába jutot-
tak és Sugár György elvtárs lefigyelése alapján megtalálták Ságvári End-
rét. […]

Itt kívánom megjegyezni azt, hogy Kristóf László terhelt felesége tanú-
vallomását kérdés nélkül azzal kezdte, hogy férje a fegyverét azon az 
éjszakán otthonhagyta és később ő vitte be neki a kórházba. Kristóf ki -
dolgozott védelmi rendszerének ez a vallomás egyik láncszeme. Kristóf 
László terhelt ezt a védekezési rendszert évek alatt dolgozta ki, melybe 
beleavatta a feleségét is. […]

Kristóf azt vallja, hogy Nógrádverőcén hagyta a fegyverét és Palotás is 
olyan vallomást tett, hogy nála sem volt fegyver. Ez képtelenség, mind-
kettőjüknél volt fegyver.

[…] Ságvári Endre és Szabados Lajos a Budagyöngye cukrászdába men-
tek. Néhány percig tartózkodtak csak a cukrászdában, amikor a csendőr 
nyomozók behatoltak ide. Mielőtt bementek volna a cukrászdába, enge-
délyt kértek Ságvári Endre és társa letartóztatására. Az engedélyt meg-
kapták, ekkor erőiket elosztották. E vonatkozásban az elhangzott vallo-
mások ellentétesek. E körülménynél Szabados Lajos tanú vallomása 
lényeges, mely szerint Kristóf László és Palotás Ferenc terhelt is, vagy mint 
ahogyan ő mondta, az alacsony és a magas nyomozó kezében is pisztoly 
volt. Palotás Ferenc és Pétervári gépkocsivezető Szabados Lajost közelí-
tette meg, míg Kristóf László és Cselényi Ságvári Endréhez fordult. Ság-
vári Endrével tűzharc keletkezett, nem állapítható meg, hogy a tűzharc 



328

során ki lőtt, azonban az minden kétséget kizáróan tényként állapítható 
meg, hogy e tűzharcnál mindenki jelen volt. A tűzharc akcióképes maradt 
és Palotással együtt üldözte a menekülő Ságvári Endrét. Ságvári Endrét 
a cukrászda előtt lelőtték. Egy lövés érte. Az, hogy ezt a lövés kinek a fegy-
veréből – Palotáséból-e avagy Cselényiéből – származott, nem állapítha  tó 
meg. Megdől terhelteknek az a védekezése, hogy nem volt náluk fegyver. 

Nagy nyomozói hibát követtek el ennél az őrizetbevételnél a már emlí-
tett vádlottak és jelen volt társaik. Négyen voltak, két személyt kívántak 
őrizetbevenni és mind a két személy megszökött tőlük és Szabados Lajost 
is egy katona és egy BESZKÁRT-os segítségével tudták elfogni. Már ab -
ban az időben voltak olyan hangok, hogy valakinél nem volt fegyver, ezt 
azonban felsőbb utasításra nem vizsgálták ki. 

Kristóf László és Palotás Ferenc terhelt is részesei Ságvári Endre elv-
társ megölésének. Jelen esetben, a Nbr. 11. § (5) bekezdése, illetve a BHÖ. 
82. pont e.) alpontja alapján történik terheltek felelősségre vonása. Az 
akarati egység még az elért eredmény tekintetében is megvolt.”

itt egy percre kénytelenek vagyunk megállni: a vádlottak, akik még a letar-
tóztatás célszerűsége tekintetében is komoly kétségek között voltak, egyszerre 
úgy jelennek meg, mint ságvári meggyilkolásának szándékával terhelt embe-
rek anélkül, hogy erre bármilyen bizonyíték, erre utaló körülmény lenne 
különösen Kristóf esetében. s akkor nem szóltunk arról, hogy az emberölés 
büntetőjogi értelemben kizárólag jogellenes magatartás lehet.

ily módon a legfelsőbb bíróság által elrendelt perújítási eljárás során a kon-
cepció szerint megállapítható, hogy Kristóf lászló terhelten túlmenően, Palo-
tás ferenc terhelt is részese volt ságvári endre meggyilkolásának. 

„[…] Kristóf vádlott jellemére, mentalitására igen jellemzőek azok a kije-
lentések, amelyekről a kihallgatott Vasas György és Gyurcsik Elemér r. 
tanúk a tárgyaláson vallomást tettek. 

A Kristóf elleni vádról az ügyész sommásan így tartja fenn a vádindítványt: 
A fenti tényállás alapján Kristóf László terheltet a BHÖ 82. pont e.) al -

pontjába felvett emberek törvénytelen megkínzásával és kivégzésével elkö-
vetett háborús bűntettel, valamint a BHÖ 218. pont (1) bekezdésébe foglalt 
fogolyszökés bűntettével, továbbá ezzel halmazatban elkövetett, a BHÖ 98. 
pont (2) bekezdésében felvett hatósági közeg erőszak bűntettével vádolom. 
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A vádirati sorrendtől itt el kívánok térni, Kristóf László terhelt után 
mindjárt Palotás Ferenc terhelttel kívánok foglalkozni. 

XIII. r. Palotás Ferenc terhelt vonatkozásában Ságvári Elvtárs meg-
gyilkolásáról már beszéltem, Dunakeszi-Alagon mint előállító vett részt 
a kommunistaellenes nyílt nyomozásban, ennek során bántalmazta  
a letartóztatott kommunistákat. A délvidéki nyomozásban mint nyo-
mozó vett részt, majd a VKF. különbíróságánál dolgozott, mint jegyző-
könyvvezető, később pedig a csillaghegyi nyomozásokban vett részt, ahol 
figyelésekben, letartóztatásokban és kihallgatásokban ezek során bántal-
mazásokban vett részt. […]

Tisztelt Katonai Bíróság! Valamennyi vádlottat a BHÖ 82. pont c.) 
alpontjába foglalt emberek törvénytelen megkínzása és kivégzése által 
elkövetett háborús bűntettel vádolom, ezen túlmenően Kristóf László 
terheltet vádolom még a BHÖ 95. pont (2) bekezdésébe foglalt hatósági 
közeg elleni erőszakkal halmazatban elkövetett, a BHÖ 218. p. (1) bekez-
désébe foglalt fogolyszökés bűntettével. [..]

Indítványozom, hogy a bíróság a vádindítvány szerint állapítsa meg ter-
heltek bűnösségét és a fentiekre figyelemmel, a I.r. Kristóf László, V.r. Mol-
nár Mihály, X. r. Bujdosó József és XIII. r. Palotás Ferenc terheltekkel szem-
ben a BHÖ 83. pont e.) alpontjában foglalt legsúlyosabb büntetést. […]

Valamennyi vádlott vonatkozásában mellékbüntetésül indítványo-
zom a vagyonelkobzás kimondását…236

Dr. Endrődi László ügyvéd I. r. Kristóf László vádlott védelmében:
Mélyen tisztelt katonai bíróság!
Jelen bűnügy terheltjei más bűncselekmények elkövetése mellett két olyan 
jelentős munkásmozgalmi vezető meggyilkolásával vádoltan állnak a bí -
róság előtt, mint Ságvári Endre és Rózsa Ferenc elvtársak voltak. 

[…] Engedtessék meg nekem, hogy Ságvári Endre elvtárs meggyilkolá-
sával kapcsolatos tényállással foglalkozzam védőbeszédemben részlete-
sebben.

[…] Az egyik villamos megállónál Kristóf ráfutott a követett szemé-
lyekre, lebukott, ekkor átadta a figyelést Palotáséknak, akik követték 

236 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. 1959. szeptember 11-i bírósági tárgyalás.
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őket az ismert cukrászdába. Az utánuk való behatolást egy tanakodás 
előzte meg. A cukrászdai jelenetről Palotás csak utólag tesz vallomást, 
míg Kristóf László vallomása következetes. 

Az akciót Cselényi vezette. A két követett személyben két fejest vélt 
felismerni, ezért parancsnokától őrizetbevételi engedélyt kért. Telefonhí-
vására Juhásztól a kért utasítást megkapta. Azt a tényt, amiről véden-
cem tesz vallomást, miszerint nem Palotás, hanem Cselényi telefonált, 
alátámasztja Juhász Antal vallomása is, és ő is azt vallja, amit védencem, 
hogy Palotást csak utólag hívták a telefonhoz, majd ezt követte elfogás 
módjának megbeszélése. 

Kristóf László védencem következetesen vallotta azt, hogy nála nem 
volt pisztoly, bár nem bír jelentőséggel, de szavahihetősége szempontjából 
ez a körülmény vizsgálandó. Mind Juhász Antal, mind pedig Koncz Elek 
tanú vallomása alátámasztja védencem azon védekezését, hogy ezen 
akcióban fegyver nélkül vett részt. Palotás ezzel ellentétes vallomást tesz, 
védencem vallomását felesége vallomása is alátámasztja, amikor azt 
vallja, hogy ő vitte be férjének a pisztolyt a kórházba. Ugyancsak véden-
cem fenti vallomását támasztja alá az 1944. július 31-én kelt jelentés 
alábbi mondata is, miszerint: Cselényi és Palotás rálőttek a támadó 
kommunistára. Nem készült hamisnak ez a jelentés, ez őszinte lehetett, 
ha Kristóf is lőtt volna, a jelentésben őt is megemlítik. De ugyancsak erre 
enged következtetni a résztvevőknek az akciót követő kitüntetése: Cselé-
nyi arany, Palotás ezüst, Kristóf pedig csak bronz kitüntetést kapott. 

Kristóf csupán arról tudott, hogy két személyt kell elfogniuk, akik 
magasabb munkásmozgalmi vezetők. Kristóf vallotta, hogy hallotta, 
amint azt mondta Cselényi Ságvárinak: ’semmi értelme Endre, add meg 
magad!’. Cselényinek ezt a kijelentését követte a tűzharc és Ságvári első 
lövése Kristófot érte. Ezután Ságvári további négy lövést adott le úgy, 
hogy Kristóf fogta a kezét. Majd ezt követően futott ki Ságvári Endre a 
cukrászdából, nyomában Cselényivel és Palotással. Fenyő Manóné azt 
vallotta, hogy egy magas nyomozó futott Ságvári után. Ez Cselényi lehe-
tett. Kristóf azt vallotta, hogy Palotás pisztolyával Ságvári Endre tarkó-
jára ütött, amit alátámaszt Ságvári Endre boncolásáról készült jegyző-
könyv is. Itt a tarkón talált sérülésekre utalok. Amikor Ságvári kifutott a 
cukrászdából egy katona és egy BESZKÁRT-os akadályozta, de ő tovább 
szaladt és ezután lőtték még őt. 
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Tisztelt katonai bíróság!
15 év távlatából figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy ennek az 

esetnek a híre a munkásmozgalomban úgy terjedt el, hogy Ságvári elvtárs 
meggyilkolásában a prím-szerepet Cselényi és Palotás vitte. Kristóf cse-
lekménye és a bekövetkezett eredmény között okozati összefüggés nincsen.

A vádhatóság azzal vádolta meg Kristóf Lászlót, hogy résztvett a bán-
talmazásokban is. Azok a tanuk, akik idevonatkozó vallomást tettek, ezt 
nem állították határozottan. Az ő szerepe felderítő, lebuktató, bekísérő 
volt. Az egyedül Pintér Mariann vallotta azt, hogy kínzásánál ott volt 
Kristóf László is, és kérte, hogy ő is villanyozhasson. K. Horváth Sándor 
tanú is csak mellékszereplőnek ismeri Kristófot. Az ügyészség védence-
met Dr. Gáspár Ferenc és Bekker Lajos megkínzásával is vádolta. Gáspár 
tanú nem vallotta azt, hogy őt bántalmazta volna, ezt kérem a tényállás-
ból mellőzni. Védencem Bekker Lajosnak nem bántalmazásában, hanem 
elfogásában vett részt. 

A hatósági közeg elleni erőszaknál sem a tényállást, sem pedig a minő-
sítést nem vitatja a védelem. A fogolyszökés tényállásával azonban szük-
ségesnek tartom a védelem álláspontjának kifejtését. E bűntettnél törvé-
nyes tényállási elem, hogy valakit a hatóság őrizetében, vagy felügyelete 
alatt tartson. Közölte Kristóf Lászlóval az eljáró közeg, hogy jöjjön be 
vele a rendőrségre, azonban nem vette őrizetbe, védencem ezen bűncse-
lekményt nem követte el, ezen bűncselekmény alól kérem felmentését.

Tisztelt katonai bíróság!
Az elmúlt rendszer minden ellenállással, különösen a kommunisták 

által vezetett munkásmozgalommal szemben a legvéresebb terrort alkal-
mazta. Ahogyan a háborús terror fokozódott, úgy fokozták a belső terror 
intézkedéseket is. E belső terror eszköze a csendőrség volt. A csendőrség, 
mely tagjait a szegényparasztokból és a munkanélküliekből toborozta. 
Ezek az emberek az uralkodó osztály akaratának teljes kiszolgálói lettek. 
Tagjaik a legprimitívebb emberekből kerültek ki. Mint minden csendőr 
előtt, úgy a hat elemit végzett Kristóf László vádlott előtt is, megcsillog-
tatták a középosztály életszínvonalát. Ezzel vitték bele Kristóf László ter-
heltet és másokat is a bűncselekmények sorozatos elkövetésébe.

Védencem a nyomozati eljárás, valamint a tárgyaláson lefolytatott bi -
zonyítási eljárás alatt – védekezésétől eltekintve – őszinte, beismerő vallo-
mást tett. Nem vitatja a védelem, hogy védencem súlyos bűncselekményt 
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követett el. E súlyos bűncselekmény hatása alatt igen hosszú ideig, 15 
évig élt. A felszabadulás után igyekezett beleilleszkedni a társadalomba, 
az ellenforradalom alatt semleges magatartást tanúsított.

A fentiekre figyelemmel, irgalmas büntetés kiszabását kérem.”

Vádlottak az utolsó szó jogán:

Kristóf a jegyzőkönyv szerint a következő utolsó mondatokat mondotta 
az ítélethozatal előtt:

„I. r. Kristóf László vádlott:
Tisztelt katonai bíróság! Az ügyész úr fenti nyilatkozatára kívánok ref-
lektálni.

Tanácselnök:
Ez bizonyítási kérdés, a bíróság a bizonyítási eljárást befejezte, azt mond-
 ja el Ön is, és a többi vádlott is, ami a tárgyaláson eddig nem hangzott el 
és amit a védelmére fel kíván hozni. 

I.r. Kristóf László vádlott: a nyomozás során a vizsgáló tiszt urat kérdez-
tem, hogy hol kezdjem a vallomást. A boncjegyzőkönyvből semmit meg 
nem nézhettem, ezt csak 1959. június végén láttam. A nyomozás során 
tettem olyan kijelentést, hogy nem mondok most semmit, hanem majd  
a bíróság előtt sütögetem el majd a petárdáimat. A tárgyaláson rájöttem, 
hogy ezek nem lényegesek. Egy rossz-akarat áldozata vagyok. Palotás az 
én bőrömön akar kimenekülni a halálbüntetés alól, mint ahogyan ezt 
már megtette. A tárgyaláson tett vallomásomat fenntartom. Tagja vol-
tam a tsz-nek az 1953-ban feloszlott, 1955-ben ismét megalakítottuk. 
1942-ben először a jobboldalnál voltam. Csatlakozom a korábbiakban  
a védőm által elmondottakhoz.”

Vii.

tanulmányunk középpontjában a ságvári-letartóztatás a főbenjáró vádat és 
főbenjáró büntetést megalapozó tényállásként szerepel. nem tértünk ki rész-
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letesen a csendőrség által foganatosított vallatások körébe tatozó jogsérté-
sekre, ezek részleteit az elfogult pártállami nyomozások jellegére tekintettel 
pontosan nem is fogjuk megtudni. a Kristóf felelősségét illető részletekkel a 
legfelsőbb bíróság 2006. évi ítélete foglalkozik. nem térünk ki Kristóf 1958. 
évi letartóztatásának körülményeire sem, mert ez utóbbira Kristóf korai val-
lomása és gyurcsik elemér tanúvallomása elegendő adalékul szolgál. 

a kor kutatóival, jogtörténészeivel és büntetőjogászai többségével együtt mi 
is valljuk, hogy a bűnöző politika szolgálatába állított bűnüldözés, amit a poli-
tika kriminalizációjának is szokás nevezni, alkalmatlanná tette a büntető eljárá-
sokat céljuk elérésére. a felülvizsgálat hatályos szabályai szerint a felülvizsgálatot 
végző bíróság kötve volt, foglya maradt egy önkényuralmi erőszakszervezet 
által megállapított tényálláshoz, azt nem változtathatta meg, ám a jogi minősí-
tést megváltoztathatta, ha a történet megengedte ezt. az itt leírtakból, a történe-
 ti tényállásból pedig az következik, hogy Kristóf lászló az emberek törvényte-
len kivégzésével és megkínzásával elkövetett háborús bűntettet nem követte el.

a hatályos jog szerint a politikai nyomozó szervek által megállapított tény-
állások továbbra is irányadók mind a Kristóf-ügyben, mind más ügyekben.  
a csendőrség „rémtetteiről, kínzásairól” tett tanúvallomások e jogi helyzet-
ben azonban nem váltak az objektív igazság hordozóivá. azok, akik 1945-
ben megkonstruálták az igazságszolgáltatási bosszúálláson alapuló visszaha-
 tó hatályú rendeleteket, nemcsak a nemzeti megbékélésen alapuló törvényes 
igazságtételt hiúsították meg, hanem meghiúsították a való tények megállapí-
tását a vád tárgyává tett ezer meg ezer ügyben. s ez a helyzet – legalábbis  
az egyéni büntetőjogi felelősség szintjén – a bizonyítékok megsemmisülése,  
a vallomást tevők és kihallgatók halála miatt többnyire véglegesnek tekinthe  tő.

az alkotmánybíróságnak az az álláspontja, amelyet a 11/1992. (iii. 5.) ab 
határozat (a továbbiakban: 11/1992. ab határozat) indokolásában a múlt 
rendszerek joga és az új alkotmány szerinti jogállam közötti viszonyról fej-
tett ki a jelen ügyben is jelentőséggel bír. 

„Az Alkotmánybíróság kezdettől fogva nem tett tartalmi különbséget 
a korábbi rendszerben, illetőleg az Alkotmány után alkotott jogszabályok 
alkotmányosságának vizsgálatában.” (iii/2. p.) „Keletkezési idejétől füg-
getlenül minden hatályos jogszabálynak az új Alkotmánynak kell meg -
felelnie. Az alkotmányossági vizsgálatban sincs a jognak két rétege, és 
nincs kétféle mérce sem. A jogszabály keletkezési idejének annyiban lehet 
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jelentősége, hogy régi jogszabályok a megújított Alkotmány hatálybalé-
pésével válhattak alkotmányellenessé.” (2/1994. (i. 14.) ab határozat)

a jogalkalmazás tekintetében az következik ebből, hogy a jelenidejű jogalkal-
mazás során vizsgálni kell adott esetben a történeti időben keletkezett bizo-
nyítékok idején hatályos eljárási jog megfelelését a most hatályos alaptör-
vénynek és ennek megfelelő eljárási jognak. az a körülmény, hogy a hatályos 
bizonyítási rendben felhasználható időbeli korlát nélkül, akár hatvan eszten-
dős bizonyítási eszköz, nem mentesíti az eljáró hatóságot a múltbeli és a jelen-
leg hatályos eljárási jog szabályainak figyelembe vételétől, mert a bizonyíték 
felhasználása, értékelése a jelenben történik, s így éppen a bizonyítási eszköz 
jellege miatt fokozottabban mérlegelni kell egyrészt, hogy keletkezésekor,  
az akkori nyomozó hatóság eljárásában nem sérültek, nem sérülhettek-e az 
akkori jog szabályai, a kor alkotmányos elvei, másrészt, hogy megfelel-e  
a jelenkori alkotmányos jogalkalmazás követelményének, kizárható-e, hogy 
súlyos jogsértéssel hozták létre, s így való tényeket tartalmaz-e? Valóban 
megtette-e a kihallgatott terhelt a mást vádoló kijelentéseket, s ha igen, azt 
befolyástól mentesen tette-e? erre a vizsgálódásra azonban leginkább az új 
büntető ügyekben van (lenne) lehetőség, szinte kizárólag és csakis akkor, ha 
nem telt volna el két emberöltő azóta. régi elítélések rendkívüli perorvosla-
tokkal támadása ma már – ha nem is teljesen lehetetlen – csekély esélyű lehet.

a bizonyítási eszközt, a jegyzőkönyveket a belügyminisztérium Államvé-
delmi Hatósága nyomába lépett belügyminisztérium Politikai nyomozó fő -
osztály, illet  ve Vizsgálati Osztály, egy önkényuralmi, elnyomó erőszakszer-
vezet vette fel.

az 1945–1962 közötti, koncepciós elemeket tartalmazó büntető ügyek fe -
lülvizsgálatára – a kormány 3063/1989. Mt határozatával – létrehozott tény-
feltáró bizottság helyesen állapította meg: 

„Minden olyan büntetőeljárás, amelyben az Államvédelmi Hatóság foly-
tatta le a nyomozást – az ügy tárgyától függetlenül – a büntetőeljárás 
megcsúfolása, minden szakaszában törvénytelen.”237 

237 e megállapítás következményeit sem a torvényhozás, sem a jogalkalmazás nem vonta le 
teljesen, csupán kisebb-nagyobb részben tette valósággá. Törvénytelen szocializmus. (a tény-
feltáró bizottság jelentése.) Zrínyi Kiadó–Új Magyarország. budapest, é.n. 361. oldal.
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a kihallgatásokról általában nem vettek fel jegyzőkönyvet, hanem ún. fel-
jegyzést készítettek. Kihallgatási jegyzőkönyv csak a nyomozás befejezésekor 
készült és a bíróság csak ezeket a jegyzőkönyveket kapta meg, nem pedig az 
egész nyomozati anyagot. az egyes aktákat általában többször „átszabták”.238

a kihallgatottak állapota nagy valószínűséggel a félelem, pártos elfogultság, 
bosszúvágy, kényszer vagy fenyegetés fogalmaival jellemezhető. 

személyes ellentét, érdek-összeütközés is felfedezhető a kihallgatott Palo-
tás ferenc és Kristóf lászló között. a ki lőtte le ságvárit? – kérdés nyomasz-
tóan nehezedett rájuk. Pedig, ha ez döntő kérdés lett volna, őket fel kellett 
volna menteni vagy pártállami jogértelmezéssel is enyhébb büntetést kellett 
volna kiszabni rájuk. szinte közismert volt a vizsgálati osztály berkeiben és  
a tanúk tudatában, s főképp a boncolási jegyzőkönyv alapján, hogy ságvárit 
Cselényi antal lőtte le. Mégis vallomások sorozatát építették erre a kérdésre… 
egyikük sem vállalhatta a „nem emlékszem”-formulát, mert ezzel érzése sze-
rint átengedte az esemény értékelését a másiknak, aki saját ártatlanságáról 
tesz vallomást. 

Megállapíthatjuk, hogy a szovjetunió ügynökeiként nem minden alap nél-
kül kezelt kommunisták és kommunistagyanús személyek vallatása bizonyá-
 ra nem volt kifogástalan, a kihallgatottakra súlyosan megpróbáltató, kínke-
serves lehetett. az eljárt nyomozók közül ezért később többeket végeztek ki,  
s előtte vetették alá kemény kihallgatásnak. Mennyire volt elvárható a sze -
mélyükben megsértett, okkal elfogult, esetenként osztálygyűlölettől, bosz-
szúszomjtól átitatott emberektől, tanúktól, hogy tárgyilagos vagy viszonylag 
el  fogulatlan vallomást tegyenek akár az 1945-tel kezdődött, akár az 1956-os 
szabadságharc után felerősödött bosszúszomjas, hatalomféltő megtorlás vér-
gőzös le  vegőjében olyan figyelmeztetés után, hogy „Önt Ságvári Endre elvtárs 
gyilkosainak ügyében tanúként kívánjuk kihallgatni”?

238 az 1945–1962. közötti, koncepciós elemeket tartalmazó büntető ügyek felülvizsgálatára 
– a kormány 3063/1989. Mt határozatával – létrehozott bizottság jogász albizottságának 
jelentése. (Kiadó és év nélkül.) 39. oldal. 
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13. fEJEZET,
 
amelyben betekintünk a budapesti Katonai bíróság b.i.065/1959. sz. 1959. 
szeptember 12-én kelt ítéletébe és a jogorvoslatokba. Kitérünk két film 
címének azonosságára, s az ennek kapcsán is megmutatkozó bírói rossz-

indulatra.

i.

a budapesti Katonai bíróság dr. Mátyás Miklós tanácselnök, hadbíró őr -
nagy, baranya lászló ezredes, Végh józsef rendőr ezredes katonai ülnökök 
összetételű tanácsa b.i.065/1959. számú, 1959. szeptember 12-én kelt ítéleté-
vel elbírált büntető ügyben a Kristóf lászló i. rendű vádlottat bűnösnek 
mondta ki

1. emberek törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett (hábo-
rús) bűntettben, valamint

2. fogolyszökés és hatósági közeg elleni erőszak büntettében és ezért őt 
összbüntetésül halálbüntetésre, mint főbüntetésre, valamint teljes va -
gyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre ítélte.

az eljárás eredményeként valamennyi vádlottat bűnösnek mondták ki a bHÖ 
82. pont e./ alpontja szerint emberek törvénytelen megkínzása és kivégzése 
által elkövetett háborús bűntettben. az i. rendű Kristóf lászlót halálra, ii. 
rendű balassa jenőt két évi, iii. rendű Csontos andrást nyolc évi, iV. rendű 
Katona lajost öt évi, az V. rendű Molnár Mihályt életfogytig tartó, Vi. rendű 
Kulcsár lajost hat évi, Vii. rendű sebestyén Árpádot három évi, Viii. rendű 
bártfai sándort négy évi, iX. rendű láng istvánt három évi, X. rendű bujdosó 
józsefet tizenöt évi, Xi. rendű Puska imrét kettő évi, Xii. rendű u. Kovács 
lászlót tizenkettő évi és a Xiii. rendű Palotás ferenc vádlottat életfogytig 
tartó börtönre ítélték. ezenfelül, valamennyi vádlottal szemben mellékbünte-
téseket is megállapított a katonai bíróság.

az ítélet indokolása szerint (budapesti Katonai bíróság b.i.065/1959. szá -
mú 12. oldal. 5. bekezdés) a vádlottak magatartása két jellegzetes cselekmény-
csoport szerint oszlott meg. 



338

az egyik csoportba azok a csendőrnyomozók és politikai detektívek tar-
toztak, akiknek a nyomozásaik, illetve kihallgatásaik során a letartóztatot-
takkal szemben tanúsított magatartását rótták fel. 

a másik csoportot azok a volt hivatalos személyek alkották, akiket az elfo-
gások, őrizetbe vételek során tanúsított ténykedés, fegyverhasználat miatt 
vontak felelősségre. ide tartozott az i. és Xiii. rendű vádlott a dr. ságvári 
endre letartóztatásakor tanúsított magatartása, a letartóztatásban való rész-
vétele miatt.

az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás szerint:
„1944. július 27.-én Cselényi Antal detektív, Kristóf László csendőrnyomozó, 

Palotás Ferenc csendőrnyomozó utasítást kaptak, hogy Pétervári r. örm gépko-
csiján végezzenek figyelést, illetve nyomonkövetést Sugár György vonatkozá-
sában, aki a kérdéses napon Nógrádverőcéről beutazott Budapestre. A csoport 
a nyomonkövetést a reggeli órákban meg is kezdte, egy darabig követték is 
Sugár Györgyöt, majd a közbejött légiriadó miatt………………szem elől tévesz-
tették.” Kristóf lászló azonban – miután társai hazatértek szolgálati helyük-
 re – újra észrevette sugár györgyöt, amiről telefonon értesítette társait, akik 
a helyszínre siettek és folytatták a követést. „Sugár a kora délutáni órákban 
találkozott egy személlyel, Szabados Lajossal, aki ugyancsak a mozgalom tagja 
volt…” elválásuk után a nyomozók szabadost követték egy felsőbb kapcsolat 
felfedésének reményében. ezt követően szabados találkozott ságvári endré-
vel, aki illegális lakásban lakott, és akinek a hollétét a nyomozók egyáltalán 
nem ismerték. a két személy, találkozása után egy hűvösvölgyi cukrászdá-
ban foglalt helyet.

„Ezen illegális találkozó célja, többek között az lett volna, hogy a mozga-
lomnak újabb, néhány illegális lakásra volt szüksége, részben a börtönből 
szabadult kommunisták, részben más személyek számára, amit ekkor 
akartak megbeszélni.”

a cukrászdához érkezett nyomozók további teendőik tisztázása végett – előbb 
Cselényi, majd Palotás útján – telefonáltak a nyomozó parancsnokságra, 
ahonnan juhász istván csendőrnyomozó alhadnagytól azt a parancsot kap-
ták, hogy „az őrizetbevételt feltétlen foganatosítsák”.

a nyomozók – miután megegyeztek abban, hogy ságvári endrével szem-
ben Cselényi és a gépkocsivezető, szabados lajossal szemben pedig Kristóf és 
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Palotás intézkedik – „csőretöltött és kézbentartott pisztollyal léptek be a cuk-
rászda helyiségébe”, Pétervári gépkocsivezetőnél nem volt fegyver, puskája 
a gépkocsira volt kötözve. a belépés után Cselényi megkezdte ságvári, Kris-
tóf pedig szabados igazoltatását.

„Az első szervezetlenségen alapuló mozzanat az volt, hogy a gépkocsive-
zető nem Cselényit követte, hanem Palotásékhoz ment és kezdetben ő is 
ott kívánt segédkezni. Ezalatt Cselényi igazoltatta Ságvári Endrét, aki 
először illegális igazolvánnyal próbálta kilétét fedni, azonban akkor már 
Cselényi őt felismerte és ’kár a gőzért Endre’ szavakkal megadásra szólí-
totta fel. Ságvári Endre azonban az ott keletkezett zűrzavarban pillanat-
nyi előnyhöz jutott és sikerült az aktatáskájában lévő pisztolyát magá-
hoz vennie és ennek birtokában menekülni próbált.”

Kérdés, hogyan próbált pisztollyal a kezében elmenekülni a fegyveres nyo-
mozók köréből, ha nem úgy, hogy rájuk lőtt?

„Ekkorra, látván a helyzetet Kristóf és Pétervári nyomban Cselényi segít-
ségére sietett, amikorra ott már Kristóf és Ságvári között dulakodás, bir-
kózás támadt, miközben lövöldöztek is. [szó szerint értelmezve Kristóf 
mintegy megkettőződött, mert még oda sem ért, de mégis ott volt. – dr. 
Z.Zs.] A dulakodás során Kristófnak sikerült Ságvárit földreszorítani, 
miután kezét elkapta, azt fegyverrel együtt a betonra leszorította. Köz-
ben Ságvári piszolyából több lövést adott le, de ugyancsak lövöldöztek 
most már – meg nem állapítható mérvben és nem tisztázható körülmé-
nyek között – a csendőrnyomozók is.”

Ha a csendőrnyomozók mostantól lövöldöztek, akkor eddig csak ságvári 
lőhetett, s a mostantól lövöldöző csendőrnyomozók miért nem találták el 
egyik letartóztatottat sem, a földre szorított ságvárira miért kellett lőni?  

„A lövöldözés során egy lövés, mely feltehetően vagy Palotástól, vagy Cse-
lényitől származott, Kristófot találta el deréktájban, mire az erejét 
elvesztve, kezei közül kiengedni kényszerült Ságvári Endrét. Ugyanezen 
idő alatt Ságvári Endre egyik lövése eltalálta a gépkocsivezetőt is, aki 
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haslövést kapván nyomban elesett. Ezalatt Szabados látván a helyzetet 
menekülni igyekezett, de őt Palotás ebben megakadályozta.”

„Ebben a helyzetben Ságvári Endre igyekezett a helyiséget futva elhagyni 
és elmenekülni, mivel őt Palotás mással lévén elfoglalva nem tudta meg-
akadályozni, ugyancsak Kristóf és Pétervári is magatehetetlen állapot-
ban voltak, így Ságvári elvtársnak sikerült a helyiség ajtajáig kijutni, 
ahol azonban őt egy katona és egy MÁV alkalmazott feltartóztatta, mi -
után a nyomozók valamelyike ’ fogják meg, tolvaj’! kiáltással, erre a fi -
gyelmet felhívta.

Ezen idő alatt Cselényi felocsúdván meglepetéséből, utána rohant 
a már helyiségen kívül lévő Ságvári Endrének, akit sikerült lőtávolságra 
utolérnie az épület melletti sövénynél, hátulról lelőtte.”

tudjuk, hogy a boncolási jegyzőkönyv szerint ságvárit előlről, felülről érte 
a lövés. 

„Ezután a sérülteket kórházba szállították, ahol Ságvári Endre azonban 
belehalt sérüléseibe, ugyancsak a későbbiek során a haslövés okozta 
komplikációban Pétervári is életét vesztette. Kristóf László azonban fel-
gyógyult, ugyancsak Cselényi is, aki csak könnyebb sérülést szenvedett és 
aki később nyugatra távozott és jelenleg is ott van. A kép teljességéhez 
tartozik még, hogy Ságvári Endre elfogásában részvevő, mind a 4 sze-
mélyt magas (jelvényes) kitüntetésben részesítették.”

(a leírt részletek az elsőfokú ítéletből, a 31–32. oldalról vett idézetek, saját 
megjegyzéseinkkel.)

ii.

a Kristóf lászló i.r. vádlottra 1959. szeptember 12-én első fokon kiszabott 
halálos ítélet indoklásában Mátyás Miklós bíró nagy hangsúlyt helyezett arra 
a – valójában jelentéktelen kérdésre vonatkozó – tény  re, miszerint Kristóf 
lászló hamis bizonyítékkal szolgált annak alátámasztására, hogy a ságvári-
ügyet közvetlenül megelőző napokban is nagykanizsán tartózkodott, s ezért 
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sem volt tájékozott a következő napok összefüggéseiről. Kristóf a perben 
elmondta, hogy e nagykanizsai tartózkodás tényét azért is fontosnak tartotta 
dokumentálni, hogyha ezekben a napokban elkövetett valamilyen cselek-
ményt rá akarnának fogni, akkor alibije lesz. ezért tartotta fontosnak az 
általa írt levelet, miszerint a ságvári elfogását megelőzően nagykanizsán járt 
és a Forgószél című filmet nézte meg, melyről beszámolt levélben feleségé-
nek. a bíróság diadalmasan állapította meg, hogy hazugságon fogta Kristó-
fot, s ezáltal cáfolva látta az ő és felesége szavahihetőségét is. a bíróság 
ugyanis „tüzetes vizsgálatot” rendelt el, melyben telefonos érdeklődésre a film-
tudományi intézet igazgatóhelyettese azt a tájékoztatást adta, hogy a Forgó-
szél című Hitchcock-filmet 1946-ban készítették amerikában, és csak ezután 
mutatták be Magyarországon. ebből következően Kristóf 1944-ben nem lát-
hatta ezt a filmet, feleségével együtt hamis bizonyítékot koholtak, s így fele-
sége egyéb vallomásai sem fogadhatók el, így az az állítása sem, hogy férje 
pisztolya otthon volt a kérdéses időben, s ő vitte be neki a kórházba.

„Mindezek alapján a katonai bíróság egyik vádlott védekezését sem fo -
gadta el maradéktalanul, hanem az objektív körülményekre támasz-
kodva, de figyelemmel az utaló körülmények rendszerére is, a következő 
álláspontra jutott:

Nem volt elfogadható az I.r. vádlott azon állítása, hogy az esetet meg-
előzően Nagykanizsán tartózkodott és hogy a helyszínen a fegyvere nem 
volt nála. Azt a bíróság kétségkívül megállapította, hogy I.r. vádlott jól 
kidolgozta a védekezési rendszerét, amelyet azonban menetközben vál-
toztatni kellett és ez okozta azt, hogy védekezésében ezáltal az ellent-
mondások kimutatkoztak. I.r. vádlott azon tényt, hogy az esetet megelő-
zően Nagykanizsán volt, a felesége vallomásán kívül a felesége által  
a tárgyaláson közvetlenül becsatolt 2 db levéllel kívánta bizonyítani. 
Mindkettő az iratok között elfekszik. Ezek közül az egyik gépírásos, a bo -
rítékát nem tudták előadni, de a levélen dátum sem volt. A második levél 
kézírásos azonban a borítéka ennek sem került elő, dátummal ez sem 
volt ellátva, de tartalmilag arra az időpontra utal, amikor a »Forgószél« 
c. filmet adták a magyar mozikban. A levelek kapcsán a katonai bíróság 

– bár ezek nem közvetlen bizonyítékok, hanem csak közvetettek és inkább 
a vádlotti szavahihetőség szempontjából lényegesek – mégis tüzetes vizs-
gálatot rendelt el, melynek során az alkalmazott írás, papír és vegyi szak-
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értők megállapították, hogy a géppel írt elsőként említett levél valóban 
régi, tizenegynéhány éves papiron készült, azonban annak a felső széle  
a közelmúltban, egész zároshatáridőn belül lett levágva illetve kézzel 
letépve, ott ahol annak feltehetően a dátuma volt. A másik levélről pedig 
a Filmtudományi Intézet közreműködésével megállapította a bíróság, 
hogy az csak a felszabadulás után íródhatott, akkor, amikor a kérdéses 
filmet játszották, u.i. e film 1946.ban készült.”

„Mindezek alapján tehát I.r. vádlott feleségének a szavahihetősége 
nemcsak hogy megdőlt, hanem teljes rosszhiszeműsége bizonyosodott be, 
ami kézenfekvő és logikus, hiszen éveken keresztül tartania kellett I.r. 
vádlottnak a felelősségrevonástól, ezért kézenfekvően kidolgozta a véde-
kezési rendszerét, melyben feleségét is beavatta.”239

Mielőtt az olvasó úgy érezné, hogy egy kriminalisztikai bravúrnak, s egy 
ravaszkodó, ügyeskedő ember lelepleződésének történetét olvassa, megnyug-
tatjuk, hogy egészen másról van szó. előre kell bocsátani, hogy nemcsak 
2006-ban és napjainkban egyértelmű, hanem 1958–1959-ben is kétségtelen 
megítélésű körülményekkel van dolgunk.

a büntetőjogi felelősség megállapítása tekintetében nem volt jelentősége 
annak, hogy Kristóf hol volt, s mit tudott vagy nem tudott 1944. július 27-e 
előtt a leendő sugár györgy-, ságvári endre-követésről, noha ezt a bíróság 
fontosnak tartotta. a bíróság szerint annak nem volt jelentősége, hogy volt-e 
nála fegyver a nevezetes időpontban. a koncepció megengedte a fegyver nél-
küli jelenlét felelősséget megalapozó értékelését (ami józan, törvényes meg-
ítélés szerint csak akkor lett volna mérlegelhető Kristóf terhére, ha egy bűn-
banda tagjaként, nem pedig rendvédelmi hatósági közegként lett volna jelen 
az eseménynél). Mivel itt törvényes megítélésről szó sem lehetett, Kristóf 
kissé agyafúrt, való tényekre építő védekező taktikája feleslegesnek bizonyult, 
akár sikerült volna bizonyítani az általa bizonyítandókat, akár nem… az 
elsőfokú ítélet így szól:

„Így tehát a katonai bíróság I.r. vádlottal kapcsolatosan tényként megál-
lapította, hogy nevezett részt vett Ságvári Endre figyelésében, fegyveresen 

239 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. 36. o.



343

tevékenykedett elfogásában, fegyveréből lövést adott le, birkózott Ságvári 
Endrével, amikoris a tűzharcban megsebesült. Nem nyert azonban meg-
állapítást, hogy az ő lövései közül valamelyik is talált volna.”240

Kristóf lászló határozott kiállása ártatlansága mellett sajnálatosan a bíróság 
ellenérzéseinek és elfogultságának erősödését váltotta ki. a korabeli belügyi 
parancs így rendelkezett:

„A II/8. Osztály országos viszonylatban tegye oktatás tárgyává a letartóz-
tatott terheltek között történő különbségtételt abban a tekintetben, hogy 
a vizsgálat során őszinte megbánó, vagy pedig konok tagadó, ellenséges 
magatartást tanúsítanak-e. Annak az elvnek szem előtt tartása mellett, 
hogy a terhelt vallomásra nem kényszeríthető, a rendelkezésre álló törvé-
nyes lehetőségek felhasználásával kell törekedni arra, hogy a letartózta-

240 uo. ítélet. 37.

a Thury Múzeum igazolása a forgószél című filmről
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tottak részletesen feltárják bűncselekményeiket. A vizsgálat rendelkezé-
sére álló lehetőségeket a kedvezmények nyújtása terén a letartóztatottak 
magatartására alapozva kell felhasználni.”241

az előbbiek tükrében jobban érthető, hogy Kristóf védekezése nem aratott 
sikert az erőszak-apparátus embereiben, mint „konok, tagadó, ellenséges ma -
gatartás”. ne legyenek hamis illúzióink: nem a védekezés módja okozta vesz-
tét, a gonoszság nem ismert irgalmat semmilyen körülmények közepette sem.

Kristóf lászló ügyvédje a fellebbezés indokolásához megszerezte a bizo-
nyítékot, mely szerint azokban a napokban játszották nagykanizsán a Forgó-
szél című filmet, amelyet nem Hitchcock, hanem Veit Harlan német biro-
dalmi filmrendező, a Jud Süss című betiltott film készítője rendezett.

igazolta ezt 1959 novemberében a nagykanizsai Thury györgy Múzeum, 
tanúsítva, hogy birtokában van egy újság példánya, melyben a mellékeltek 
szerint játszották Veit Harlan Forgószél című filmjét. Vitathatatlan volt, hogy 
Kristóf nagykanizsán tartózkodott július 26-án, s valószínűleg látta a filmet. 
a két film címének azonossága és a pártállami bírói szerepet meghaladó bírói 
elfogultság – melynek az egész eljárásban számos jelét látjuk – tovább súlyos-
bította Kristóf lászló helyzetét. a végzetes bírósági emberölés azonban e nél-
kül is „borítékolva” volt. a legfelsőbb bíróság a szavahihetetlenség vádja 
eloszlásának tényét teljesen figyelmen kívül hagyta, s kimondta, hogy

„a vádlottak bűnösségének megállapítása szempontjából teljesen lényeg-
telen az a körülmény, hogy volt-e náluk fegyver, avagy sem. Azt a vádlot-
tak sem tagadták, hogy a legnagyobb aktivitással vettek részt a két kom-
munista elfogásában, illetve ártalmatlanná tételében. Az sem lényeges, 
hogy az akcióba résztvevő csendőrök melyikénél volt a lőfegyver, tény az, 
hogy volt köztük olyan, aki pisztollyal rendelkezett és ezt az általuk közö-
sen végrehajtott cselekmény során alkalmazták is Ságvári Endrével szem-
ben. Ezáltal pedig részesévé váltak a kommunista vezető meggyilkolásá-
nak. Annál inkább nincs jelentősége annak a részletes feltárásának, hogy 
az I. és XIII.r. vádlott fegyveresen, vagy fegyvertelenül vettek-e részt a 
támadásban, mert a katonai bíróság tényként állapítja meg, hogy a Ság-

241 1958. december 19. a belügyminiszter 34. számú parancsa a bM Politikai nyomozó 
főosztály Vizsgálati Osztálya (ii/8.) munkájának értékeléséről. szám: 10-21/34/1958.
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vári Endre halálát okozó lövést nem a vádlottak, hanem a velük lévő 
harmadik csendőr adta le.”242

elvesztette tehát jelentőségét a feleség szavahihetősége, mert akár otthon 
maradt a pisztoly, akár nem, Kristóf felelős. igen, Kristóf felelős lett volna 
saját, s nem más fegyverhasználatáért, ha ez a fegyverhasználat jogtalan lett 
volna. a fegyverhasználat törvényes volt, s minden egyébirányú bizonyítás 
értelmetlen volt.

akinek kétsége lenne a bíró elfogultságáról, annak figyelmébe ajánljuk az 
1959. szeptember 9-i tárgyalás egyik jelenetét, Kristóf lászló húga (aki a fegy-
ver lakáson maradását bizonyította volna) kihallgatásának kísérletét, a vallo-
mástétel bírói meghiúsítását:

„Magyar Ferencné tanú, I.r. Kristóf László vádlott testvére, érdekelt tanú.
Tanácselnök: figyelmezteti a tanút, hogy testvére ügyében nem köteles 

vallomást tenni, azonban amennyiben vallomást tesz, csak az igazat vall-
hatja, mert a hamis tanúvallomást a törvény szigorúan büntetni rendeli. 

Tanú: vallomást kívánok tenni. 
A nyomozás során fivérem kérte tanúkénti kihallgatásomat, akkor már 

tettem vallomást, amire emlékezem, azt elmondom, amire nem emléke-
zem, azt nem mondhatom el.

Tanácselnök: a bíróság mellőzi Magyar Ferencné tanúkénti kihallgatását, 
mert feltételes vallomásra jelen …perben nincs szükség, és a tanú csak 
ilyen vallomást tud tenni. 

Tanú: nem feltételes a vallomásom. 

A bíróság halk tanácskozásában meghozta, a tanácselnök kihirdette az alábbi

7. sz. v é g z é s t:
A bíróság Magyar Ferencné tanút 200 Ft rendbírsággal sújtja, tiszteletlen 
magatartása miatt.

242 legfelsőbb bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 094/1959, 1959. sz. novem-
ber 25-én kelt ítélete. 33. oldal.
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A tanács elnöke: kioktatja tanút, hogy a fenti végzés ellen fellebbezést 
jelenthet be, vagy tudomásul is veheti azt. 

Tanú: a végzést tudomásul veszem.
A tanú elhagyja a tárgyalótermet.”243

a bíróság megbüntette a tanút azért, mert nem kívánt vallani arról, amire 
nem emlékezett. ennyit a bíróság jóindulatáról és tárgyilagosságáról.

243 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. tárgyalási jegyzőkönyv, 1959. szeptember 9. 

a bírságolásról
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iii.

az 1959. szeptember 12-én kihirdetett ítélet ellen a katonai ügyész az V., X.  
és Xiii. vádlottaknál súlyosbításért élt fellebbezési óvással. az i.r. vádlott és 
védője a tényállás részbeni téves megállapítása, a fogolyszökés büntettében  
a bűnösség megállapítása miatt enyhítésért, a iii., iX. és Xii.r. vádlott, vala-
mint védője enyhítésért, a iV., Viii.r. vádlott és védője a tényállás részbeni 
téves megállapítása, a minősítés miatt és enyhítésért, az V., Vi. és X.r. vádlott, 
valamint védője a tényállás részbeni téves megállapítása miatt és enyhítésért, 
a Vii.r. vádlott és védője a tényállás részbeni téves megállapítása, a bűnösség 
kimondása miatt és enyhítésért jelentettek be fellebbezést. a ii. és Xi.r. vád-
lottak vonatkozásában – perorvoslatok hiányában – a katonai bíróság ítélete 
jogerőre emelkedett. a iii., iV., Vi., Vii., Viii., iX. és X.r. vádlottak, valamint 
védőik fellebbezéseiket joghatályosan visszavonták s mivel terhükre ügyészi 
óvás nem volt bejelentve, a legfelsőbb bíróság a bp.198. §-a alapján e vádlot-
tak vonatkozásában az ügy felülbírálását mellőzte.

a számos ellentmondást és iratellenességet mutató ítéleti tényállásból annyi 
megállapítható, hogy ságvári endre az őt szolgálati elöljárójuk parancsára 
letartóztatni akaró hatósági közegekkel fegyveresen szembeszállt, két szolgá-
lati kötelességét teljesítő nyomozót (Cselényi antalt és Kristóf lászlót) piszto-
lyából leadott lövéssel megsebesített, egyet pedig megölt (halálra sebzett). 
ezután futva távozott a helyszínről, leküzdve a megállítani akaró személyek 
ellenállását. néhány méteres futás után Cselényi antal rendőrnyomozó halá-
los sérülést okozó lövésétől eltalálva összeesett és – ugyanúgy, mint az általa 
halálra sebzett rendőr, Pétervári r. őrmester – a kórházba szállítás után meghalt.

Az ítélet szerint: 

„A bíróság megállapítása szerint XIII.r. vádlott feltétlenül rendelkezett 
fegyverrel hiszen az eset után ott két kisméretű és egy nagyméretű fegy-
vert találtak a földön, melyek mindegyikéből több, kevesebb lövedék ki 
volt lőve. Megállapítást nyert, hogy Ságvári Endre nagyméretű fegyver-
rel rendelkezett, míg a másik két fegyver kisméretű – a csendőrségnél 
használt fegyver volt, mivel a rendőrségnél még a nyomozóknak sem volt 
ilyen fegyvere, így azok közül egyik sem lehetett Pétervári rendőr örm. 
gépkocsivezetőjé, akinek egyébként a szálfegyvere az autóban volt, csakis 
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az egyik Kristófé, a másik Palotásé volt. De emellett, a kérdésben Palo-
tás szavahihetetlenségét bizonyítja az is, hogy Cselényi , akinek a fegy-
vere végig birtokában maradt, különleges méretű kiskaliberű pisztollyal 
rendelkezett, nem olyannal, mint a csendőrnyomozók. Márpedig Kristóf 
vádlott kisméretű fegyvertől sérült meg, amit ezekszerint nem nyerhe-
tett sem Ságvári, sem Cselényi fegyveréből, de sajátmagáéból sem, így 
tehát nem csak azt kellett bizonyítottnak venni, hogy Palotás fegyverrel 
rendelkezett, hanem azt is, hogy fegyveréből lőtt, csupán nem Ságvárit, 
hanem Kristófot találta. Kétségkívül az ő vonatkozásában is megállapí-
totta a bíróság, hogy lényegileg Palotás vádlott is részt vett az elfogásban 
mégpedig fegyveresen, ott tüzelt is, de Ságvári Endrét nem ő találta el, 
hanem Cselényi József.”244

Kristóf elítélésének koholt jellegét, a büntetőjog alapvető tanainak semmibe-
vételét, ellenkezőjére fordítását, a politikai prekoncepciót legjobban a követ-
kező bekezdések bizonyítják:

„A fegyverhasználat kérdésében a bíróság megállapította, hogy a mun-
kásmozgalom tagjai és az egyéb üldözöttek tisztában voltak azzal, hogy 
elfogásuk esetén, ha a csendőrnyomozók kezébe kerülnek milyen sors vár 
rájuk, nevezetesen durva bántalmazás, megkínzás és rendszerint halál. 
Éppen ezért, ha ennek tudatában szökést, ellenállást kíséreltek meg, eset-
legesen fegyverhasználat közbeiktatásával is, az jogos, igazságos ellen-
állás, márpedig a joggyakorlat szerint ilyennel szemben törvénytelen  
a fegyveres fellépés. Különösen ezt célozza a törvényhozó akarata a nép-
bírósági törvény vonatkozásában, így annak szelleme és indoklása is. 

Végül a katonai bíróság azon nyomozók, detektívek magatartását, akik 
nem csupán a fizikai bántalmazásban, megkínzásban vettek részt, ha -
nem csupán ezt megelőzően nyomozati cselekményeket végeztek, így mun-
 kásmozgalomba beépülés, provokatív cselekmények, figyelés, házkutatás, 
letartóztatás, stb. – a későbbiek szerves részének kellett hogy tekintse, u.i. 
minden cső. nyomozó ugyanúgy, mint minden üldözött személy tisztá-
ban volt, hogy az ő munkájának mi a célja, és ha az eredménnyel jár, az 
üldözöttekre milyen sors következik be. Már pedig ezt tudva, az ezzel 

244 ítélet. 39. oldal. Helyesen: Cselényi antal.
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szembeni ellenállást jogosnak, az ilyen, igaztalan, törvénytelen cselekvő-
séget pedig a népbírósági törvény szelleméből, a szocialista jogtudat és 
igazságérzetből kiindulva, pedig törvénytelennek kellett tekinteni, így az 
ebben résztvevők pedig jelen bűnügyben is megállapított bűncselekmény 
tettesei.”245

adós marad a szocialista büntetőjogi dogmatika véres gyöngyszemének te -
kinthető ítélet azzal, hogy 1944-ben az 1941. évi szolgálati utasítás alapján 
eljáró, alkotmányos viszonyok között kiképzett és kinevezett nyomozók hon-
nan tudhatták, hogy a „népbírósági törvény szelleméből, a szocialista jogtudat 
és igazságérzetből” következő milyen kötelező elvekhez kellett volna igazod-
niuk, s hogy tűrniük kellett volna kivégeztetésüket a „jogosan ellenállók” által.

a többi vádlott tekintetében a halálraítélt és kivégzett Molnár Mihály és 
a rózsa ferenc kommunista vezető ellen eljáró bujdosó józsef ítéletrészéből 
idézünk:

(az i. fokú ítélet megállapította, hogy Molnár Mihály politikai detektív.) 

„V.r. vádlott által bántalmazott személyek körét pontosan elhatárolni 
a vele érintkezésbe került üldözött hazafiak nagy száma miatt nem is 
lehetett, azonban mégis tényként megállapítható, hogy legkiemelkedőbb 
brutalitás szempontjából az a nyomozás, melyet újvidéken az Ármia –
laktanyában folytattak és amelyben ő is igen durván bántalmazott. Az 
1944-ben általa eszközölt sorozatos bántalmazások közül eddig Kelemen 
Tibor, Tóth Sándor baloldali személyek bántalmazása – mely közül az 
utóbbi a durva bántalmazás következtében még az eszméletét is vesztette – 
konkréten is rögzíthető volt. Ugyanebben az időtájban bántalmazta még 
Miklós Józsefet, Gáspár Ferencet, Bekker Lajost, Hajnal Györgynét, Pécsi 
Jánost és más személyeket is.[.]

Az általa eszközölt kínzások közül képszerűen is kiemelkedik azzal az 
okirathamisítói csoporttal szemben alkalmazott brutalitása, amelynek 
tagjai Radnai Nándor, Radnai Nándorné, Bekker Ferenc és mások, nem 
politikai meggyőződésből tevékenykednek, hanem főként anyagi ellen-
szolgáltatásért, éspedig hamis okiratokat készítenek, melyből üldözött, 
illetve a haladó mozgalmakban résztvett személyek sokat adtak át rész-

245 ítélet. 42 oldal.
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ben ellenszolgáltatásért, részben anélkül. Ennek a csoportnak a tagjai 
között köztörvényileg büntetett személyek is voltak, akikkel szemben  
a de  tektívek, köztük V.r. vádlott a legdurvább módon, szinte gátlásmen-
tesen járt el.”

emberölési vádat foglalt magában a X. rendű vádlottal szemben vád tárgyává 
tett kétséges tényállás, amiből nem következett a X. rendű vádlott büntető-
jogi felelőssége rózsa ferenc haláláért. így szól az ítélet:

„X.r. vádlott Bujdosó József v. csendőr törm. Vádlott 1924-től kezdve a fel-
szabadulásig, mint fegyveres csendőr teljesített szolgálatot, legutoljá  ra huza-
mosabb időn keresztül ftörm. rendfokozatban, mint őrsparancsnok szolgált.

Nevezettet 1942-ben mint a turai csendőrőrs parancsnokát vezényel-
ték az ugyanakkor Budapesten, az Andrássy-laktanyában folyó baloldali 
nyomozásokhoz, őrsparancsnoki minőségben.[…]

Az Andrássy-úti laktanyában történt, illetve lefolytatott nyílt nyomo-
zás során őrizetbe vették a legszadistább módon megkínozták Rózsa 
Ferenc elvtársat az illegális kommunista párt egyik vezetőjét. Nevezettet 
a csendőr nyomozók, akiknek felelőssége más büntetőperben nyert elbí-
rálást – oly durván és oly szadista módon megkínozták, hogy szinte az 
egész teste véraláfutásossá vált és átforrósodott. A nyomozók és az ott 
szolgálatot teljesítő csendőrök látván, hogy Rózsa Ferenc élete a láz miatt 
veszélyben van, és feltehetően a láz következtében is meghalhat, ezért 
felelőtlenül X.r. vádlott jelenlétében őt teljesen levetkőztették és befektet-
ték a laktanya egyik mozsdóvályulyába és ott minden átmenet nélkül, az 
összes csapokból engedték a hidegvizet az akkor már eszméletlen Rózsa 
Ferencre. Tették ezt anélkül, hogy hozzá orvost hívtak volna. Természe-
tesen a hidegvíz következtében, illetve a kérdéses embertelen fürdetés 
hatására – amely lényegileg X.r. terhelt hallgatólagos hozzájárulásával, 
közreműködésével ment végbe – Rózsa Ferenc teste lehűlt ugyan, de álla-
pota még rosszabbra fordult. Csak ezután hívtak hozzá orvost, aki azon-
ban már segíteni nem tudott, úgy hogy Rózsa Ferenc az ütlegelés, illetve 
a fürdetés következtében beállt tüdőgyulladás folytán meghalt. X.r. ter-
helt szerepe a történtekhez való hozzájárulása mellett, teljes egyetértés-
ben is megnyilvánult, sőt saját maga nyitotta ki a csapot a fürdetés során.” 
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az elsőfokú ítélet ezen megállapításaira is igazak a bizonyítékok kétes erede-
tére és bizonyító erejére korábban leírtak.

Mellékbüntetésként vagyonelkobzást és – a nem halálbüntetéssel sújtott 
vádlottakra – állampolgári jogok gyakorlásától való eltiltást szabtak ki. 

iV.

az ügy fellebbezés során történő felülbírálására a legfelsőbb bíróság Katonai 
Kollégiumának különtanácsa bírt hatáskörrel, mivel a legfőbb ügyész az 1957: 
34. tvr. 13.§ /1/ bekezdése alapján az ügyet a legfelsőbb bíróság Katonai Kol-
légiumának különtanácsa elé terjesztette.

nézzük meg részletesebben a Kristóf lászló és védője által bejelentett fel-
lebbezést.

Kristóf lászló az 1959. augusztus 24-én tartott előkészítő ülésen és a szep-
tember 3-án tartott első tárgyaláson részben tartotta magát bűnösnek, sem 
ságvári endre megölésében, sem bárkinek bántalmazásában nem ismerte el 
bűnösségét. ez a részbeni bűnösség az a hatósági közeg elleni erőszak volt, 
amelyet az őt előállítani, s így akarva-akaratlan hóhérkézre juttatni akaró 
rendőrrel szemben csekély sérülést okozva tanúsított, s amelynek vádja miatt 
folyt eljárást a legfelsőbb bíróság 2006-ban megszüntette a cselekmény cse-
kély súlya miatt. a helyes megállapítás az, hogy a vád érdemét tekintve Kris-
tóf lászló mindig ártatlannak tartotta és vallotta magát.

az ítélet kihirdetése után a következő nyilatkozatot rögzíti a tárgyalási 
jegyzőkönyv. i.r. Kristóf lászló vádlott és védője: „fellebbezést jelentünk be. 
A védelem álláspontjától eltérő tényállás megállapítása miatt, a fogolyszökés 
bűntettében a bűnösség megállapítása miatt, továbbiakban enyhítés végett, 
kegyelmet kérünk.” felvetődik a kérdés: miért nem teljes felmentést kértek, 
kivéve a hatósági közeg elleni erőszak miatt emelt vádat? ennek egyik oka az 
lehetett, hogy a kényszervallatásnak minősíthető, s téves emberek törvényte-
len megkínzásának minősített történetre volt egy elfogult tanúvallomás, azt 
a bíróság elfogadta, s másodfokon e megállapítás nehezen vitatható ered-
ménnyel, ezért nem számíthattak teljes felmentésre. a vád tárgyává tett bHÖ 
82. pont /e/ alpontjában foglalt háborús bűntett ún. delictum complexum, 
összetett, legalább két bűntettből összeszerkesztett bűncselekmény, amelyet 
emberek törvénytelen megkínzásával vagy kivégzésével lehet elkövetni. így 
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szerintünk felbontható legalább két részre, s így már 1959-ben az emberek 
törvénytelen kivégzése vádja alól való felmentés iránt való fellebbezés min-
denképpen megalapozott lett volna. természetesen jogalappal kérni lehetett 
volna a megfelelő másik tényállásrészlet – a kihallgatásokon állítólag alkal-
mazott kényszer – kényszervallatásnak minősítését és annak elévülése alap-
ján az eljárás megszüntetését. Valószínű, hogy a védő az eljárás tényeinek 
közvetlen észlelése alapján a felmentő ítéletet esélytelennek, kizártnak ítélte 
meg, s egy ilyen fellebbezést értelmetlennek tartott, azaz olyannak ítélt, hogy 
az a bíróságot a vádlott ellen fordítja az eddiginél is jobban. Magyarán: tar-
tott a bosszúmotívum felerősödésétől a bíróságban, nem akart vé  den  cének 
ártani, sőt a legfelsőbb bíróság elemi jóindulatát szerette volna elérni, a leg-
súlyosabb büntetés elkerülését ezzel a hajlékony svaviter in modo fortiter in 
re246 magatartással vélte elérni, bár itt a lényeg, az emberölési vád határozott 
elutasítása – felmentésre irányuló fellebbezéssel – is elmaradt, noha a védő 
érvelése e vád elutasításán alapult.

lássuk a fellebbezés indokait:

„Tisztelt Katonai Bíróság! Kristóf László ellen háborús bűntett stb. miatt 
indított bűnügyben a Budapesti Katonai Bíróság B.I 065/1959. számú 
Ítélete ellen Kristóf László terhelt javára bejelentett f e l l e b b e z é s i i n 
d o k a i m a t a következőkben terjesztem elő:

I.
Tényállásra vonatkozóan.

Kisparaszti családból származik. Édesapja 1957-ben halt meg. Katonai 
szolgálatának végén önként jelentkezett a csendőrséghez. Célja ezzel az 
volt, hogy megszabaduljon a katonáságtól, ugyanis abban reménykedett, 
hogy a csendőrségtől úgy is kiteszik, mert fiatal korában, amikor mun-
kásként dolgozott igen sok nézeteltérése volt a csendőrséggel. Számítása 
nem vált be, nem szereltették le, s igy maradt csendőr.

1943-ban nyomozó iskolát végzett, s innen a jobboldali csoporthoz 
került, majd 1944-ben a baloldali csoporthoz.

246 szelíden a módban, határozottan a lényegben.
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1944 július 27.én Ságvári elvtárs lefogatása alkalmával comb és kar lö -
véssel súlyosan megsebesül s kórházba kerül, ahonnan a kórházzal együtt 
nyugatra viszik, s 1945- ben hazatér volt lakhelyére Nógrádverőcére. Mi -
vel időközben a házat ahol laktak Nógrádverőcén egy bonba szétvitte, 
amely alkalommal az édesanyja is életét vesztette, s a felesége hazaköltö-
zött szüleihez Békéscsabára, így ő is odaköltözött.

Távollétében valószínű, hogy a Csendőrparancsnokság kezdeményezé-
sére holtnak nyilvánítják, amiről vádlott az ellene folyamatba tett eljárá-
sig tudomással nem bírt.

Hazajövetele után saját nevén szerepelt, egy percig sem bujkált, a sze-
mélyi igazolványok bevezetése alkalmával is saját nevén szerepelt, sőt 
korábbi lakhelyéről Nógrádverőcéről szerezte be azokat az okmányokat, 
amelyek szükségesek voltak a személyi igazolványa kitöltéséhez. 

Hazajövetele után beleilleszkedett társadalmunkba, s mint segédmun-
kás dolgozott Békéscsabán a MÁV.-nál, a Szervesgyüjtő Vállalatnál, majd 
a TSZ-ek megalakítása után a Kőröstarcsai rizstermelő szövetkezet tag-
jaként.

Környezetében sehol, nem tagadta el, hogy csendőr volt, valamennyi 
munkahelyén elmondotta. Ezt a körülményt támasztja alá az a tény, 
hogy sógora káderanyagában, aki a Magyar Postánál teljesít szolgálatot 
vezető állásban, a bekért információkban fel van tüntetve most is és 
ellenforradalom előtt is, hogy »sógora csendőr volt«.

De tudomással birtak arról, hogy csendőr volt a hivatalos szervek is 
úgy Nógrádverőcén a Tanácsnál, mint a Pártnál, úgyszintén Békéscsa-
bán és Köröstarcsán is.

Téves tehát az Ítéletnek az a megállapítása, hogy vádlott letagadta azt 
a körülményt, hogy csendőr volt. 

A nyomozati eljárás és a tárgyalás során is megállapítást nyert, hogy 
vádlott a felszabadulástól a letartóztatásáig szorgalmas, rendes magatar-
tást tanúsitott, úgyszintén az ellenforradalom alatt is. Semmi féle jobb-
oldali megmozdulásban nem vett részt, végig szorgalmasan dolgozott.

Tisztelettel kérem, hogy a T. Külön Tanács a fent leírtakkal a tény 
állást a személyi körülményeire nézve vádlottnál – kiegészíteni szíves-
kedjék.

Az Ítélet csupán azt állapítja meg, hogy vádlott politikai ügyek nyo-
mozásában vett részt.
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Ez az általánosságban mozgó Ítéleti ténymegállapítás téves, mert  
a vádlott a csendőrnyomozókhoz való kerülése után 1943-tól a jobbol-
dali mozgalom elleni nyomozásokban vett részt s csupán 1944 ben került 
a baloldali csoporthoz. Ekkor vett részt először Tatabányán a munkás-
mozgalomba való beépülésével egy csendőr besúgó lefigyelésében. E tevé-
kenységének: nem voltak olyan következményei, hogy ebből kifolyólag 
valakinek is bántódása esett volna. Téves tehát az Ítéletnek azon megál-
lapítása, hogy ennek lett volna következménye az elvtársai lebukása. 
Erre sem a nyomozás sem a bizonyítási eljárás során semmilyen adat 
nem merült fel, így az ítéletnek az a része minden alapot nélkülöz, s csu-
pán következtetésen alapul.

Maga az ítélet is ellentétbe kerül ezzel a megállapításával a /13.oldal 
1. és 2. bek/ amikor megállapítja, hogy vádlott a Tatabányáról később 
letartóztatásba került elvtársakkal nem is találkozott, sem akkor, sem  
a letartóztatásuk után.

Téves és csupán feltételezésen alapszik az ítéletnek az a része, ahol azt 
állapítja meg, hogy „az elvtársaknak a kontcentrációs táborokba való 
kerülésük” és vádlott cselekménye között összefüggés lett volna.

Téves továbbá az ítélet azon nagy általánosságban mozgó ténymegál-
lapítása is, hogy vádlott: „1944 nyarán résztvett Ságvári Endre elvtárs 
megölésében is.” /Ítélet l4.oldal. 3. bek./

Arra, hogy a megölésében résztvett volna, arra semmiféle adat nem 
merült fel, csupán arra, hogy résztvett a nyomonkövetésben, leleplezésé -
ben és elfogatásában, mert maga az ítélet is később a 32. oldal 3. bekez-
désében leszögezi, hogy »Cselényi a sövénynél Ságvári elvtársat hátulról 
lelőtte.«

[…] Elöljáróban le kell azonban szögezni, hogy már a nyomozás során 
is, de a tárgyalás során is megállapítást nyert, hogy vádlottnak az utolsó 
percig nem volt tudomása arról, hogy kinek a lefigyelésében vesz részt. 
Ezt vallotta a vádlott is és ezt vallotta Palotás vádlott is.

Vádlott csupán fenn a cukrászdában az igazoltatás során tudta meg  
s akkor is csak annyit, hogy Cselényi azt mondotta Ságvári elvtársnak, 
hogy »kár a gőzért Endre!«

Téves az ítéletnek azon ténymegállapítása is, hogy vádlott a ténykedé-
seit egészen Horthy összeomlásig folytatta, amikor is pontosan meg nem 
állapítható módon katonai kórházba kerül” /ítélet 14-.old.ut.bek./
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A való tényállás az, hogy ami a tárgyalás anyagából is megállapítható, 
hogy vádlott a Ságvári elvtárs elfogatása alkalmával súlyos comblövéssel 
sebesülten kórházba került, először a János kórházba, majd innen a ka -
tonai kórházba s innen vitték nyugatra. Sebesülése után tehát nem is 
vehetett részt tovább az ítéletben megjelölt időpontig […]

Ságvári Endre elvtárs megölésével kapcsolatos részre vonatkozóan.
Helyesen állapítja meg az Ítélet, hogy 1944. július 27.én Cselényi, Pa  lo-

 tás, Kristóf és Pétervári gépkocsivezető parancsot kaptak Sugár, elvtárs-
nak a lekövetésére .Sugár elvtársat már lakhelyéről Nógrádverőcéről 
követték. A csendőrök gépkocsival, Sugár elvtárs pedig vonattal utazott 
fel a kérdéses napon Budapestre. A nyugati pályaudvaron szállt le, ahol 
a nyomozók már várták s onnan kezdve figyelték tovább; Figyelés közben 
jutottak el az Oktogon térig, ahol légiriadó jött közbe, s a csendőrök 
lementek az ovópincébe. Ahogy a légiriadónak vége lett feljöttek, a pincé-
ből s ekkor látták, hogy Sugárt elvesztették a szemük elől. Ekkor Cselényi, 
Palotás és Pétervári bementek a laktanyába, míg Kristóf vádlott nem 
ment be. Ekkor akadt rá véletlenül ismét Sugárba, akit követni kezdett.

Sugár a Múzeum kertbe ment, ahol találkozott egy férfivel, akivel egy 
pár percig beszélgetett, s elváltak.

Vádlott ekkor a nyomozóknak kiadott utasításnak megfelelően nem 
Sugár után ment, hanem azután az ismeretlen egyén után, aki Sugárral 
á találkozott. Ugyanis Sugárnak a lakása már ismeretes volt. Így az is -
meretlen követése alkalmával jutott el vádlott a Batthyányi utcába ahol 
az ismeretlen egy házba felment, s innen telefonált vádlott a Cselényiék-
nek a laktanyába.

Téves tehát az Ítéletnek az a tény megállapítása, hogy Vádlott akkor 
telefonált társainak, amikor Sugárt megtalálta, mert a Múzeum kertből 
már nem Sugár után ment, hanem az ismeretken után. /Itélet 30 old ut. 
előtti bekezdés/

A telefonálás után Cselényiék egyenesen a Batthyányi utcába mentek 
s ott találkoztak vádlottal, aki elmondotta nekik a történteket. Ez alka-
lommal a vádlott és Palotás között szóváltás is történt, hogy miért telefo-
nalt ő a laktanyába, mert ezáltal a parancsnokuk rájött arra, hogy ők 
elvesztették a nyomot. Valótlan tehát Palotásnak az a vallomása, hogy 
ők már az Oktogonnál befejezték a nyomozást, s csak vádlottnak túlbuz-
galma miatt nyomozott tovább. 
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A Battyány utcában várakoztak tovább a nyomozók amikoris a már 
említett házból kijött egy magas szemüveges férfi egy hölggyel, s elin-
dultak a Széna tér felé. Még ekkor Cselényi sem tudta, hogy ki az az 
ismeretlen férfi, ő is Tömpének nézte. Téves tehát az ítéletnek az a meg-
állapítása, hogy vádlott tudta, hogy kit követ, csupán a cukrászdában 
tudták meg. 

Az ismeretlen férfit aztán végig követik ki a ligetbe, ahol találkozik 
Szabadossal, majd onnan Kőbányára, s innen jönnek át Budára s jutnak 
el a cukrászdába.

A cukrászdái jelenettel kapcsolatban az Ítélet azt állapítja meg, hogy 
a csendőrnyomozók kezükbe tartott pisztollyal hatoltak be a helyiségbe.

Az Ítéletnek ez a ténymegállapítása téves, mert a tárgyalás anyagából 
az volt megállapítható, hogy egy vagy két nyomozónál nem volt pisztoly, 
de mivel Cselényinél kettő is volt egy 6.35-ös és egy különleges méretű 
longrieff pisztoly, igy Cselényi az egyiket kölcsönadta Palotás szerint 
Kristófnak, Kristóf szerint Palotásnak. 

Vádlott tagadásáéval szemben – még annak ellenére, hogy Palotás azt 
vallja, hogy Kristófnál is volt pisztoly, semmiféle adat nem merült fel 
arra vonatkozóan, hogy lett is volna valójában vádlottnál pisztoly. A vé -
delem álláspontja szerint ahogy az események a cukrászdába lezajlottak 
logikailag sem elképzelhető,hogy vádlottnál pisztoly lett volna.

Már a cukrászdába való behatolás előtt egyáltalában aggály merült 
fel a letartóztatásra vonatkozóan, mert többízben kellett telefonálni  
a parancsnokságra, hogy a letartóztatást foganatosítsák-e vagy sem. Ami-
 kor megkapták azt az utasítás, hogy igenis foganatosítsák, akkor előtte  
a nyomozók egy erőelosztást beszéltek meg, még pedig ugy, hogy az erő-
sebbre megy Kristóf és Palotás, amig a gyengébb fizikumúra tehát Ságvá-
rira Cselényi és Pétervári.

Az itélet leszögezi, hogy Pétervárinál nem volt fegyver. A cukrászdába 
való behatolás után tévedésből Pétervári is Szabadoshoz lépett s ebből 
keletkezett a kavarodás.

Amig vádlott kezében a nadrágszíjjal Szabados megkötözését kezdte 
meg, addig Cselényi Ságvári elvtársat igazoltatta.

Ha figyelembe vesszük ezt az Ítéleti ténymegállapítást, akkor nem kép-
zelhető el, hogy vádlott egyik kézébe pisztollyal, a másik kezében pedig  
a nadrágszíjjal kötözni készül, ez logikailag elképzelhetetlen.
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De elképzelhetetlen logikailag az is, hogy amikor Ságvári elvtárs a pisz-
tolyát előkapta, akkor vádlott pisztollyal a kezébe úgy tudna segítségére 
szaladni Cselényinek, hogy pisztollyal az egyik kezében, míg a másik 
kezével lefogja Ságvári elvtársat, illetve a pisztolyt fogó jobb kezét. Ez el -
képzelhetetlen.

Nyilvánvalóan-vádlottnak a vallomását kell elfogadni valónak, mert 
ezt tárassza alá Palotás vallomása is, hogy Kristóf dulakodott Ságvári 
elvtárssal, sőt eközben érte is őt a comblövés. Ha ez igy volt – már pedig 
nyilvánvalóan igy volt – akkor vádlott olyan közvetlen közelből, amit egy 
dulakodás feltételez, főleg, hogy átfogja a jobb kesét és ki akarja csavarni 
a kezéből a pisztolyt Ságvári elvtársnak,ezt fél kézzel nem tehette vol -
na,vagy ha a másik kezében pisztoly lett volna akkor olyan testközelből 
minden célzás nélkül eltalálhatta volna.

Mivel azomban nem volt nála pisztoly, így csak dulakodhatott, addig 
amíg meg nem sebesült, de pisztoly semmi esetre sem lehetett nála.

Az a körülmény pedig, hogy vádlott az egyik karján is megsebesült azt 
támasztja alá, hogy csak Palotás lőhette meg a karját, mert valószínű, 
hogy Szabadosnál fegyver nem volt, ő nem lőhetett. Pétervárinál nem 
volt pisztoly, s Cselényinél pedig a különleges méretű pisztoly volt, amivel 
kinnt a sövénynél egy lövéssel agyonlőtte Ságvári elvtársat. Vádlott kar-
jában pedig, mint ahogy a fegyverszakértők is megállapították, amikor 
vádlott karjából a lövedéket kioperálták, hogy az 6.35-ös pisztoly töltény. 
Mindezekből tehát arra lehet következtetni, hogy vádlottnál pisztoly nem 
lehetett, hanem a 6.35-ös pisztoly csak Palotásnál le  hetett, aki használta 
is, de véletlenül, nem Ságvári elvtársat, hanem vádlott karját találta el.

Fentiekre tekintettel tehát téves az Ítéletnek az a ténymegállapítása, 
hogy vádlottnak fegyvere lett volna s azzal egyáltalában lőtt volna. Ezen 
Ítéleti ténymegállapítás minden tárgyi alapot nélkülöz.

De minden tárgyi alapot nélkülöz azon Ítéleti ténymegállapítás is, 
hogy vádlott már jóelőre készült e cselekményben való részvételre vonat-
kozó védekezésének felépítésére s azért találta ki, hogy a Sugár követése 
már előző napon megkezdődött, hogy már előző nap voltak Nógrád ve -
rőcén,hogy legyen hely és idő arra,hogy a pisztoly otthon hagyást meg-
magyarázni.

[…] Ismétlem ennek a kérdésnek nincs jelentősége, mert a korabeli 
jegyzőkönyvek, hivatalos jelentés is arról beszél, hogy Ságvári Endrét  
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»a támadó kommunistát Cselényi és Palotás nyomozók tűzharc közben 
lelőtték!«

Kristóf neve meg sincs említve, Cselényi és Palotás kapta a magas 
kitüntetést annak ellenére, hogy vádlott súlyosan meg is sebesült.

De vádlott vallomását támassza alá az is, hogy Juhász Antal és Konc 
Elek volt csendőrök a tárgyaláson határozottan vallották, hogy már az 
eset bekövetkezése után másnap, araikor a sebesülteket a kórházban 
meglátogatták, már akkor elmondotta Kristóf vádlott nekik, hogy nála 
nem volt fegyver start a kivizsgálástól, hogy ez kiderül és úgy kérte meg  
a feleségét, hogy hozza be a pisztolyát.

De ezt vallotta vádlott felesége is, úgy a nyomozás során, mint a tár-
gyaláson.[…]

III.
A büntetés kiszabása.

Az első fokú Katonai Bíróság helyesen, értékelte enyhítő körülményként 
a vádlott büntetlen előéletét, nős állapotát, valamint azt a körülményt, 
hogy vádlott a felszabadulás után igyekezett „beleilleszkedni társadal-
munkba és ott szorgalmas munkát kifejteni.

Súlyosító körülményként értékelte azonban konok magatartását és azt  
a kijelentését a vizsgálati időszakban, hogy ha egy kis rést látna, ak  kor meg-
szökne, valamint hogy résztvett Ságvári elvtárs halálának előidézésében.

Az enyhítő körülményekkel kapcsolatban az első fokú katonai Bíróság 
nem értékelte azonban kellő súllyal az idő múlását, hogy vádlott cselek-
vősége óta közel 15 esztendő telt el s az ‚azóta eltelt idő alatt vádlott 
rendes magatartást tanúsított, szorgalmasan dolgozott, s az ellenforra-
dalom alatt nem fejtett ki olyan tevékenységét, ami népi demokratikus 
rendszerünk ellen irányult volna. Az ország területét nem hagyta el, Ide-
haza maradt, holott minden lehetősége megvolt arra, hogy az ország el -
hagyásával kivonja magát az esetleges igazságszolgáltatás ,illetve a fele-
lősségre vonás alól. Ehhez kapcsolódik Vádlottnak az a magatartása, 
amikor az előzetes letartóztatása alatt azt a kijelentést tette, hogy ha egy 
kis rést lát hát akkor megszökne. Mint a tárgyalás során elmondotta,  
ő azért nem ment el,mert azon kívül hogy résztvett a Ságvári elvtárs lefi-
gyelésében és elfogatásában nem tett olyant,ami miatt szöknie kelljen. 
Az előzetes letartóztatása során azonban azt tapasztalta, hogy Palotás 
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vádlott mindent őreá akar ráfogni és az ő felelősségét reá áthárítani, 
akkor merült fel benne az a gondolat, hogy megszökjék az adott esetben. 
Ezen szándékából azonban – mint ahogy azt a tárgyaláson is kijelen-
tette – elállott, mert látja, hogy .a Katonai Bíróság .minden igyekezetével 
az igazság kiderítésén: fáradozik, az anyagi igazságnak megfelelően. Ezt 
a körülményt pedig súlyosító körülménynek felfogni téves bírói álláspont.

A Ságvári elvtárs megölésével kapcsolatban tény, hogy vádlott részt-
vett a lefigyelésben az elfogásban, azonban kétségtelen tényként kell 
megállapítani,hogy nem tudott arról,hogy kit követ, kinek az elfogatásá-
ban vesz részt, és hogy az ő kezéhez vér nem tapad, sőt az eset alkalmá-
val súlyosan megsebesült. Ezt követően pedig a terror a legnagyobb volt 
hazánkban, akkor ő már – sebesülése miatt sem – nem vett semmilyen 
akcióban részt.

A baloldali csoportnál betöltött aránylag igen rövid tevékenysége pedig 
nem volt olyan mérvű, hogy személye csak kismértékben is összehasonlít-
ható lenne azokkal a csendőr hóhér legényekkel, mint pl. Palotás, aki 
végigkínozta az országot, Délvidék, Budapest, Pestkörnyéke stb. vagy  
a Koncz és a Juhászok, így vele szemben a legsúlyosabb büntetés kisza-
bása a fizikai megsemmisítés nem indokolt. 

Tisztelettel kérem, hogy vele szemben a reá kiszabott büntetést enyhíteni 
szíveskedjék. 

Tisztelettel:
Dr. Endrődi László ügyvéd, mint Kristóf László I.r. vádlott védője.”
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14. fEJEZET,
 
amelyben fellapozzuk a másodfokú eljárással kapcsolatos iratokat, megis-
merünk egyet s mást a másodfokú eljárásból, s megismerjük a legfelsőbb 
bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 094/1959. sz. 1959. novem-
ber 25-én kelt ítéletét, a másodfokú jogerős ítéletet, a halálbüntetés végre -
hajtását. néhány sarkalatos megállapítást teszünk a történeti tényekkel kap-

csolatosan.

i.

a Magyar népköztársaság legfelsőbb bírósága Katonai Kollégiumának Kü -
löntanácsa budapesten, 1959. november 25. napján tartott zárt fellebbezési 
tárgyaláson hozott ítéletet.247

itt, ezen a tárgyaláson szólalt meg a bíróság előtt utoljára Kristóf lászló az 
utolsó szó jogán. Hogyan zajlott a fellebbezési tárgyalás?

a legfelsőbb bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa által 1959. 
november 25-én Kristóf lászló v. cs. nyom. törm. és társai ellen háborús bűn-
tettek miatt indított bűnügyben megtartott zárt fellebbezési tárgyaláson 
készült jegyzőkönyvből idézünk. 

„A katonai főügyész helyettese: XIII. r. vádlott már cselekményének egy 
részéért, egyszer életfogytig tartó börtönbüntetést kapott. A most felderí-
tett cselekmény, Ságvári elvtárs megölésének körülményei, alapossá teszi 
a legsúlyosabb büntetés kiszabását. Az tény, hogy a vádlott tagja volt 
Ságvári elvtárs elfogására kirendelt csoportnak és megölésében szerepe 
volt. Mindez olyan súllyal jelentkezik, hogy indokolt a súlyosbitásra irá-
nyuló fellebbezési óvás.

247 legfelsőbb bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 094/1959. számú, 1959. 
november 25-én kelt ítélete. a tanács dr. ledényi ferenc hadbíró ezredes elnökletével, 
Csonka tibor ezredes, liszt Vilmos ezredes, borgos gyula rendőr ezredes, Kucsera 
lász  ló rendőr ezredes ülnökök részvételével járt el.
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Az I.r. vádlottra kiszabott büntetés helybenhagyását indítványozom.
I.r. védelmében: Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás 

annyiban helyesbítésre szorul, hogy védencem először a jobboldali nyo-
mozásokat végezte és csak később került át a baloldaliakhoz. Sohasem 
tagadta a felszabadulás óta, hogy csendőr volt. Valamennyi munkahe-
lyén tudták ezt és pl. sógora személyi okmányában is szerepel. A tényál-
lás egyébként több részben általánosságban mozog, ezért nem egészen 
tiszta az I.r. vádlott szerepe. A bányában egy csendőrnyomozó (besúgó) 
megfigyelésére vállalt munkát. Tény az is, hogy nem az I.r. vádlott lőtte 
le Ságvári elvtársat. Téves megállapítás, hogy a vádlott letartóztatásakor 
a kiküldött közeg közölte volna vele, hogy letartóztatja. Ezért nem tekint-
hető fogolynak, a fogolyszökés alóli büntette alóli felmentést kérem.

Teljesen véletlen eset a Ságvári elvtárssal kapcsolatos gyilkosság. Még 
Cselényi sem ismerte fel első látásra, nemhogy vádlott, aki nem is ismerte 
funkcióját és szerepét. A dulakodás közben I.r. vádlott azért ment Ság-
vári elvtárshoz, mert Pétervári tévesen Szabados elfogásában segédkezett, 
miközben Ságvári elvtárs elővette fegyverét. Elképzelhetetlen, hogyha az 
I.r. vádlottnál lett volna fegyver, puszta kézzel támadt volna Ságvári elv-
társra. Egyéb adatok mellett ezt is kérem figyelembe venni, és megállapí-
tani, hogy a vádlottnál az esemény idején nem volt fegyver. Becsatolok 
egy igazolást arról is, hogy Nagykanizsán abban az időben valóban  
a Forgószél című filmet játszották. Ez lényeges a vádlott szavahihetősége 
szempontjából.

Arra egyáltalán nincs adat, hogy a vádlott kínzásokban tevékenyke-
dett volna. A vádlott nős, igyekezett beilleszkedni a felszabadult ma -
gyar nép társadalmába, a cselekmény elkövetése óta igen hosszú idő telt 
el, vér tulajdonképpen nem tapad kezéhez, nem a szadista barbár csend-
 őr típu  sa, inkább lebuktató szerepe volt. Mindez lényeges, hiszen a balol-
dali csoportnál csak rövid ideig tevékenykedett, ezért kérem a büntetés 
enyhítését.

I.r. vádlott az utolsó szó jogán: Nemcsak az utolsó szó jogán kívánok 
beszélni. Borzasztó tévedésben lesz hozva ellenem ítélet. Minden egyes 
általam tagadott körülményre tanút tudok állítani, ezért engedélyt kívá-
nok kérni, hogy írásban adjam be az előterjesztésemet. Mindenben téve-
sen vagyok én beállítva, pl. Csillaghegyen egyetlen ember sem ismert fel. 
Úgy vagyok feltüntetve, mintha én hazudnék, pedig végeredményben nem 
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így áll. Tatabányán nem a bányászokat ellenőriztem, hanem egy besúgót 
figyeltem. Pl. egy délelőtt Dobi Istvánt is figyelnem kellett volna, de ezt 
elmulasztottam. Ezt talán ő is igazolni tudja, mert 1944-ben egy júniusi 
vasárnap volt, átmeneti kabát volt rajta. Ságvári elvtárs megölésébe nem 
volt szerepem, hiszen akkor engem már megsebesített, és lelövése tőlem 
50 méterre történt. Egyébként erre mi nem készültünk, mi csak el akar-
tuk fogni. Korábban ilyen cselekményekben nem vettem részt, általában 
lakás-zárakban szerepeltem. Bűnösnek érzem magam a letartóztatás-
ban de a 82. e. pontban nem. Azt kérem, hogy változtassa meg a bíróság 
a halálbüntetést.

XIII.r. vádlott: Nagyon bűnösnek érzem magam, a bűnt nemcsak meg-
bántam, hanem mindent elkövettem, hogy a cselekményt jóvátegyem. 
Irgalmas ítéletet kérek.

A tanács elnöke: zárt tanácskozás után kihirdeti a külön íven szövege-
zett ítéletet, és ennek indoklását.”

ii.

„A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága – Katonai Kollégiumá-
nak Különtanácsa –Budapesten, 1959. november 25. napján tartott zárt 
fellebbezési tárgyaláson meghozta a következő ítéletet:

A háborús bűntett és más bűncselekmények miatt K r i s t ó f L á s z l ó 
volt csendőr nyomozó törzsőrmester és társai ellen indított bűnügyben  
a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa a Budapesti 
Katonai Bíróság B. I. 065/1959. számú ítéletét részben megváltoztatja 
mégpedig akként, hogy a terhükre helyesen megállapított bűncselekmé-
nyért 

Molnár Mihály V.r. vádlottat halálbüntetésre, mint főbüntetésre, és 
tel  jes vagyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre,- 

Bujdosó József X.r. vádlottat életfogytigtartó börtönre, mint főbünte-
tésre, 10 évre az egyes állampolgári jogoktól való eltiltásra és teljes va -
gyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre,

Palotás Ferenc XIII.r. vádlottat halálbüntetésre, mint főbüntetésre és 
teljes vagyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre 

i t é l i 
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Kristóf László I.r. vádlottnál a fellebbezéseket elutasítja, – a katonai 
bíróság ítéletének egyéb rendelkezéseit nem érinti.”

az eljárás eredményeként a fellebbezések folytán eljáró Magyar népköztársa-
ság legfelsőbb bírósága Katonai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 094/1959. 
számú, 1959. november 25-én kelt ítéletével tehát az i. rendű vádlott tekinteté-
 ben helybenhagyta az első fokon eljárt katonai bíróság ítéletét, a javára beje-
lentett fellebbezésnek nem adott helyt. a Katonai Kollégium Különtanácsa dr. 
ledényi ferenc hadbíró ezredes elnökletével, Csonka tibor ezredes, liszt 
Vilmos ezredes, borgos gyula rendőr ezredes, Kucsera lászló rendőr ezredes 
ülnökök összetételben járt el.

az i–ii. fokú eljárásban valamennyi vádlottat bűnösnek mondták ki a 
bHÖ 82. pont e./ alpontja szerint emberek törvénytelen megkínzása és kivég-
zése által elkövetett háborús bűntettben. amint láttuk: az i. rendű Kristóf 
lászlót első fokon, az V. rendű Molnár Mihály vádlottat és a Xiii. rendű Palo-
tás ferenc vádlottat másodfokon halálra ítélték. a X. rendű bujdosó józsef 
vádlottat életfogytig tartó börtönre, a Xii. rendű u. Kovács lászló vádlottat 
12 év börtönre, a többi vádlottat 2–8 év börtönre, mint főbüntetésre ítélték. 

Mellékbüntetésként vagyonelkobzást és – a nem halálbüntetéssel sújtott 
vádlottakra – állampolgári jogok gyakorlásától való eltiltást szabtak ki. 

az indokolás szerint 

„A Legfelsőbb Bíróság az elsőfoku bíróság ítéletének felülbírálásánál azt 
tapasztalta, hogy a katonai bíróság valamennyi vádlott tekintetében 
helytállóan állapította meg a tényállást. Az I.r. vádlott és védője, vala-
mint a XIII.r. vádlott és védője a katonai bíróságnak Ságvári Endre letar-
tóztatásával, illetve meggyilkolásával kapcsolatban rögzített tényállást 
támadták. Az I.r. vádlott lényegében arra hivatkozott, hogy a kérdéses 
cselekmény elkövetésekor nála fegyver nem volt, hanem csak puszta kéz-
zel támadt Ságvári Endrére, illetve a vele lévő másik személyre. A XIII.r. 
vádlott viszont arra hivatkozott, hogy nem önként, túlbuzgóságból sike-
rült Ságvári Endrének a nyomára jutnia, és amikor a letartóztatásra 
került a sor, akkor nála sem volt fegyver.

Az V.r. vádlott és védője a tényállást a fellebbezési támadáson nem 
vitatták. Azt egyébként a vádlott részletes beismerő vallomásán alapszik, 
amelyet az egyéb bizonyítékok megnyugtatóan támasztottak alá.
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A X.r. vádlott és védője a tényállást csupán abban a körben támadták, 
hogy a X.r. vádlottnak közvetlenül része lett volna Rózsa Ferenc meggyil-
kolásában. A vádlott azt állította, hogy a súlyosan megkínzott és egész-
ségileg teljesen leromlott állapotban lévő letartoztatott kommunistát 
nem ő és a parancsnokságuk alá tartozó csendőrök fürösztötték meg 
hideg vízben, – ami a halálát közvetve okozta, – hanem azt a polgári 
ruhás csendőr nyomozók hajtották végre. A vádlottnak ezt a védekezését 
teljes mértékben megcáfolja Horváth Sándor tanú / elsőfokú tárgyalási 
jegyzőkönyv 83 oldal / határozott vallomása, aki azt állítja, hogy a vád-
beli időben a vádlottat és beosztottjait is a helyszínen látta, akik tevé-
kenykedtek Rózsa Ferencnek hideg vízben történt megfürösztésénél. 
Hasonló vallomást tesz Magyar Béla tanú / elsőfokú tárgyalási jegyző-
könyv 144. oldal / is, aki ez alkalommal Rózsa Ferenc körül egyenruhás 
csendőröket látott tevékenykedni. Erre való figyelemmel , – tekintettel  
a vádlottnak a tárgyaláson ismertetett nyomozati beismerő vallomására is 
,– nem tévedett a katonai bíróság amikor a tényállást akként állapította 
meg, hogy a X.r. vádlott részese volt Rózsa Ferenc meggyilkolásának.

A törvényszerűen megállapított tényállás alapján helytálló volt a vád-
lottak bűnösségének a kimondása is.”

„A bűnösség megállapítását kizárólag az I.r. vádlott védője kifogásolta 
mégpedig abban a vonatkozásban, hogy az I.r. vádlott terhére a fogoly-
szökés büntette nem állapítható meg, mivel az I.r. vádlottat Vasas György 
rendőr nyomozó hadnagy szabályszerűen nem vette őrizetbe. Ezzel 
szemben a fenti tanú azt vallotta, hogy amikor a gépkocsivezetővel együtt 
megjelentek az I.r. vádlott lakásán ott közölte nevezettel, hogy »őrizetbe 
vettük«. Ennélfogva tehát a vádlott hatósági őrizetben lévő személynek 
volt tekintendő s így nem tévedett a katonai bíróság amikor vele szemben 
a szökés bűntettét is megállapította.

Az elsőfokú bíróság által alkalmazott jogi minősítéssel mindenben 
egyetért a Legfelsőbb Bíróság, amit egyébként a felek sem tettek vitássá.”

talán nem az ügyvédek jogtudását, hanem a kor nyomasztó igazságügyi vi -
szonyait, a védők kiszolgáltatott helyzetét mutatja az a szomorú tény, hogy  
a jogi minősítést sem vitatták. Mai szemmel tekintve 1959-re úgy látjuk, hogy 
az adott viszonyok között is kifejezetten, következetesen vitatni kellett volna 
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a halálos minősítést, ami a tényállás elemzésekor a védő részéről megtörtént 
ugyan, ám határozott felmentési indítvány megtétele nélkül.

„A Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy az V.r. vádlott terhére bejelentett 
súlyosbítási óvás alapos. Ez a vádlott hosszú éveken keresztül működött, 
mint politikai detektív és ennek során számos kommunistát és más bal-
oldali személyt kínzott meg a legbrutálisabb módszerek alkalmazásá-
val. Az elsőfokú bíróság által felsorolt enyhítő körülmények, elsősorban  
a bűncselekmény elkövetése óta eltelt hosszabb idő, illetve az elévülés 
közelsége nem vehető oly súllyal figyelembe, hogy az mellőzhetővé tenné 
a halálbüntetés alkalmazását. Erre való tekintettel a Legfelsőbb Bíróság 
az V.r. vádlottal szemben halálbüntetést állapított meg.”

„Arányosan felemelte a Legfelsőbb Bíróság a X.r. vádlott börtönbünteté-
sét. Ez a vádlott nem mint csendőr nyomozótevékenykedett az Andrássy 
laktanyában folyó nyílt nyomozásban, azonban mint az őrszemélyzet 
parancsnoka, a beosztottainak való utasításokon keresztül, részesévé 
vált több letartóztatott kommunista megkínzásának. Ezen felül pedig 
személyesen tevékenykedett Rózsa Ferenccel szemben a tényállásban 
körülirt cselekmény elkövetésénél, miáltal egyik okozójává vált a kom-
munista vezető halálának. Elsősorban ez az utóbbi cselekménye tette 
szükségessé az életfogytig tartó börtönbüntetés vele szemben történő 
kiszabását.”

„Nem tudott eltekinteni a Legfelsőbb Bíróság a törvényben irt legsúlyo-
sabb büntetés alkalmazásától a XIII.r. vádlottnál sem. Ennek a vádlott-
nak mint csendőr nyomozónak hosszú éveken keresztül folytatott cselek-
ményei kiemelkedő veszélyességgel jelentkeztek. Meg sem lehet állapítani 
azoknak a letartóztatottaknak a pontos számát, akiket a vádlott a leg-
barbárabb eszközök alkalmazásával megkínzott, hogy ezen keresztül 
terhelő vallomásokat tudjon kicsikarni tőlük Az akkori fasiszta rend-
szert teljes mértékben kiszolgálta és 1944-ben részese volt Ságvári Endre 
meggyilkolásának is. Tény az, hogy jelentkeznek a vádlott javára enyhítő 
körülmények, amelyeket helyesen sorol fel a katonai bíróság. Figyelem-
mel azonban az általa elkövetett cselekmények súlyára, az enyhítő körül-
mények nem jöhetnek olyan nyomatékkal tekintetben, ami mellőzhetővé 
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tenné a halálbüntetés kiszabását. Ezért a Legfelsőbb Bíróság az ügyészi 
óvásnak helyt adva a vádlottat halálbüntetésre ítéli.”

a legfelsőbb bíróság megállapította ítéletében:

„A katonai bíróság részletesen foglalkozik a vádlottak …… védekezésével 
és lényegében azt állapítja meg, hogy mindketten résztvettek Ságvári 
Endre és társa elfogásában s ezen keresztül közreműködtek abban, hogy 
a velük lévő harmadik csendőr végülis Ságvári Endrét pisztolylövéssel 
halálosan megsebezte. A Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint a vádlot-
tak bűnösségének megállapítása szempontjából teljesen lényegtelen az  
a körülmény, hogy volt-e náluk fegyver avagy sem. Azt a vádlottak sem 
tagadták, hogy a legnagyobb aktivitással vettek részt a két kommunista 
elfogásában, illetve ártalmatlanná tételében. Az sem lényeges, hogy az 
akcióba (sic!) résztvevő csendőrök melyikénél volt a lőfegyver, tény az, 
hogy volt köztük olyan, aki pisztollyal rendelkezett és ezt az általuk közö-
sen végrehajtott cselekmény során alkalmazták is Ságvári Endrével szem-
ben. Ezáltal pedig részesévé váltak a kommunista vezető meggyilkolásá-
nak. Annál inkább nincs jelentősége annak a részletes feltárásának, hogy 
az I. és XIII .r. vádlott fegyveresen, vagy fegyvertelenül vettek-e részt  
a támadásban, mert a katonai bíróság tényként állapítja meg, hogy a 
Ságvári Endre halálát okozó lövést nem a vádlottak, hanem a velük lévő 
harmadik csendőr adta le. Ennél fogva a Legfelsőbb Bíróság nem tartja 
szükségesnek bővebben foglalkozni az I. és XIII. r. vádlottak ezirányú 
védekezésével. Az sincs lényeges kihatással az I. r. vádlott bűnösségének 
a súlyára, hogy milyen körülmények között tudott Ságvári Endre nyo-
mára jutni. A lényeg az, hogy az I r. vádlott tevékenysége folytán leplez-
ték le Ságvári Endrét.” (ii. fokú ítélet 3. oldal.)

az utóbbi megállapítás ságvári endre letartóztatását bűncselekménynek 
nyilvánítja anélkül, hogy létezett volna akár a letartóztatás foganatosításakor, 
akár a vádbeli tényállás elbírálásakor olyan büntető törvényi tényállás, amely-
nek alapján ez a magatartás büntetendő és büntethető lett volna. így az emi-
att elítélt vádlottakat törvényben nem tilalmazott, s mi több vitathatatlanul 
szolgálati kötelességteljesítésnek minősülő magatartás miatt mondták ki bű -
nösnek és szabtak ki rájuk büntetést.
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a legfelsőbb bíróság ugyanakkor helyesen jutott arra a ki nem mondott 
következtetésre, hogy az elsőfokon eljárt bíróságnak a fegyverhasználatra 
vonatkozó azon megállapítása, hogy az i. és Xiii. rendű vádlott lőfegyverrel 
rendelkezett, nem volt megfelelően bizonyítva, ellenkezőleg: az eljárás adatai 
az i. rendű vádlott azon előadását valószínűsítik, hogy szolgálati fegyvere 
nem volt nála az elfogáskor. Mivel másodfokon bizonyítás felvételre nem volt 
lehetőség, a legfelsőbb bíróság kirekesztette a tényállásból ezeket a megálla-
pításokat. az a körülmény viszont, hogy a vádlottak egyike „az általuk közö-
sen végrehajtott cselekmény során” lőfegyvert használt, a vádlottak bűnössé-
gét semmilyen bűncselekményben nem alapozza meg azért, mert a vádlottak 
nem emberölésre készülő bűnszervezet tagjai, hanem a létező jogrendet védő 
hatósági közegek voltak, akik feladatukat az 1944. március 19-i németbiro-
dalmi megszállás előtt legitim hatalom által kibocsátott szabályok alapján, 
legitim hatalomgyakorlás során szerzett szakmai tapasztalatok szerint eljárva 
látták el nem emberölés bűntettének elkövetésére, hanem egy letartóztatási 
parancs végrehajtására, végső esetben súlyos bűncselekmény elkövetője me -
nekülésének megakadályozására szánták el magukat.

az első és másodfokú bíróság indokolása alapján sok egyéb bizonyíték és 
körülmény mellett nem állapítható meg az a – nem feltétlenül ügydöntő – 
tény sem, hogy Kristóf lászló és Palotás ferenc az intézkedés idején rendel-
kezett-e lőfegyverrel, azt használták-e, s ha igen, milyen módon, hogy a me  ne-
 külő ságvári endre magával vitte-e lőfegyverét, esetleg használta-e, vissza  lőtt-e 
a nyomozókra, a megállásra felszólították-e a lőfegyverhasználatra való fi -
gyelmeztetéssel, illetve, hogy figyelmeztető lövést leadtak-e.

a jogerős ítéletben a tényállást illetően a fellebbezési fórum túllépett min-
den, a nyomozás során már felbukkanó, és az elsőfokú bíróság által nem 
indokolt ellentmondáson. „A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének 
felülbírálásánál azt tapasztalta, hogy a katonai bíróság valamennyi vádlott 
tekintetében helytállóan állapította meg a tényállást.” az i.r. vádlott és védője, 
valamint a Xiii.r. vádlott és védője a katonai bíróságnak ságvári endre le -
tartóztatásával, illetve meggyilkolásával kapcsolatban rögzített tényállást tá -
madták. 

a fellebbezési fórum érdektelennek mutatta magát abban a tekintetben, 
„hogy a tanúvallomások ellenmondásai nincsenek feloldva, hogy az ügyben 
rendelkezésre álló objektív bizonyítékok mit tartalmaznak, s, hogy az elsőfokú 
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bíróság indokolási kötelezettségét súlyosan megszegte”.248 Kahler helytálló meg-
állapításához azt fűzzük hozzá, hogy a tényállás legpontosabb feltárásával,  
az ellentmondások feloldásával sem lehetett volna megmenteni a vádlottat, 
Kristóf lászlót a legsúlyosabb büntetéstől akkor, ha a koncepció változatlan 
marad. Márpedig, ha az az alaptétel, hogy a politikai bűncselekmény miatt 
körözött személyek szökése, ellenállása, fegyverhasználata jogos, igazságos 
ellenállás, s az ilyennel szemben törvénytelen a fegyveres fellépés, a rendvéde-
lem emberei bármikor elítélhetők hivatásszerű működésük miatt.

„A büntetés kiszabásának a felülbírálásánál a Legfelsőbb Bíróság arra  
a meggyőződésre jutott, hogy nem tévedett a katonai bíróság amikor a 
legsúlyosabb büntetést állapította meg az I.r. vádlottal szemben. A vád-
lott az országnak 1944-ben a németek által történt megszállása után is  
a legteljesebb odaadással szolgálta ki az akkori fasiszta rendszert. Min-
dent megtett annak érdekében, hogy a legjobb hazafiaknak, a kommunis-
táknak, – akik élenjártak a nemzet szabadságáért folytatott harcban, – 
ezt a tevékenységét megakadályozzák. A vádlott közreműködése döntően 
eredményezte azt, hogy Ságvári Endre nyomára tudtak jutni, melynek 
eredményeképpen társaival együtt a Kommunisták Magyarországi Párt-
jának akkor egyik vezető funkcionáriusát meg tudták gyilkolni. Mind-
ezekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság az enyhítésre irányuló fellebbe-
zéseket, mint alaptalanokat elutasította.”249

a fellebbezési tárgyalás jegyzőkönyve így fejeződik be: 

„I., V. és XIII.r. vádlottak valamint védőik kegyelmi kérelmet terjesztenek 
elő.

A tanács elnöke: a tárgyalást berekeszti, megállapítja, hogy a különta-
nács kegyelmi tanáccsá alakul át, melynek zárt tanácskozására a kato-
nai főügyész helyettesét meghívja.

Dr. Ledényi Ferenc a tanács elnöke”

248 Kahler frigyes: a jogállam válaszol. Kristóf lászló és társai pere. in: Kahler frigyes: 
Jogállam és diktatúra. II. Tanulmányok a koncepciós perek világáról. 215. oldal.

249 Kt. 094/1959. számú ítélet. 4. oldal.
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Mi történt ezután? az 1959. november 25-én kelt másodfokú ítéletből is tud-
ható, hogy 

„Az ügy fellebbezés során történő felülbírálására a Legfelsőbb Bíróság 
Katonai Kollégiumának különtanácsa bír hatáskörrel, mivel a legfőbb 
ügyész az 1957: 34. tvr. 13.§ /1/ bekezdése alapján az ügyet a Legfelsőbb 
Bíróság Katonai Kollégiumának különtanácsa elé terjesztette.”

a népbírósági tanácsokról és a bírósági szervezet, valamint a büntetőeljárás 
egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1957. évi 34. törvényerejű rendelet

13. § (1) bekezdése szerint: 

„Bármely bíróság elsőfokon hozott ítélete ellen bejelentett fellebbezést  
a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa bírálja el, ha az ügyet a Legfel-
sőbb Bíróság elnöke ennek a tanácsnak a hatáskörébe vonja, vagy ha azt 
a legfőbb ügyész a fellebbezés elbírálása végett eléje terjeszti.”

ebből is következően a Magyar népköztársaság legfelsőbb bírósága – Kato-
nai Kollégiumának különtanácsa – másodfokú eljárása a népbírósági taná-
csok eljárásával egy tekintet alá esett. ugyanezen jogszabály így rendelkezik 

„Döntés a kegyelemre ajánlás felől és az ítélet végrehajtása” tárgyában:

„21. § (1) Ha a népbírósági tanács a terheltet halálra ítélte, az ügyész 
meghallgatása után zárt ülésben indokolt véleményt nyilvánít arra, hogy  
a terheltet kegyelemre ajánlja-e vagy sem.

(2) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa az elítéltet egyhan-
gúan, illetőleg szótöbbséggel kegyelemre ajánlja, az ügy iratait az esetleg 
benyújtott kegyelmi kérvénnyel, valamint a Legfelsőbb Bíróság népbíró-
sági tanácsának véleményével együtt azonnal az igazságügy-miniszter-
hez juttatja a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjesztés végett.

(3) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa az elítéltet nem 
ajánlja kegyelemre, a halálbüntetés végrehajtása iránt intézkedik.”

ügyünkben ez utóbbi rendelkezés szerint jártak el. a büntető perrendtartás-
ról szóló akkor hatályos 1951. évi iii. törvény szerint 
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„240. § (1) A halálbüntetést csak akkor lehet végrehajtani, ha a terhelt 
nem részesül kegyelemben.

(2) Halálbüntetés kiszabása esetén az elnök az ítélet kihirdetése után 
a terhelttől azt is megkérdezi, hogy kér-e kegyelmet és felszólítja a védőt, 
hogy három nap alatt nyújtson be kegyelmi kérvényt.

(3) Az ítélet kihirdetését követően a bíróság az ügyész meghallgatása 
után zárt ülésben indokolt véleményt nyilvánítani arra, hogy a terheltet 
kegyelemre méltónak tartja-e.

(4) Halálbüntetés kiszabása esetén az iratokat a Legfelsőbb Bíróság-
hoz akkor is fel lehet terjeszteni, ha az ítélet ellen senki sem fellebbezett. 
A Legfelsőbb Bíróság elnöke a legfőbb ügyész meghallgatása után véle-
ményt nyilvánít és azt az iratokkal együtt az igazságügy-miniszterhez 
juttatja a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjesztés végett.

(5) A kegyelem kérdésében hozott döntést a felek és a védő előtt az 
elsőfokon eljárt bíróság hirdeti ki. A halálbüntetést a kegyelmezést meg-
tagadó döntés kihirdetését követő napon kell végrehajtani.”

a kegyelmi felterjesztésre nem lehetett alap a vérbírák szerint azért sem, mert 
az előbb idézett 1957. évi 34. tvr 21. § (3) bekezdése nem szól a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsához való felterjesztésről, ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági 
tanácsa az elítéltet nem ajánlja kegyelemre. Ebben az esetben a tanács a halál-
büntetés végrehajtása iránt intézkedik. a határozathozatal napja és az ítélet 
végrehajtása között (1959. november 25. – november 28.) eltelt csekély idő is 
arra utal, hogy nem volt az ügy a legfőbb kegyelmi fórumon, mert a kivég-
zendőket a katonai különtanács nem ajánlotta kegyelemre.

a különtanács rendelkezésére állott a védő írásban előterjesztett indoko-
lása a kegyelmi kérelemhez: 

„T. Katonai Bíróság! Kinti számú ügyben a Budapesti Katonai Bíróság 
1959. szeptember 12.-én kihirdetett elsőfokú ítéletével háborús és népelle-
nes bűntett, hatósági közeg elleni erőszak és fogolyszökés bűntette miatt 
halálra mint főbüntetésre ítélte I.r. Kristóf László védencemet. Az ítélet 
kihirdetése után kegyelmi kérelmet terjesztettem elő, melyet az alábbiak-
ban indokolok a törvényes határidőn belül: Kristóf László elítélt szegény-
paraszt családból származik. Apjának négy gyermeke volt, akik közül 
József motorszerelő, Ernő földműves, Eszter pedig postai alkalmazott. 
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Védencem édesapja 1937-ben halt meg, azt megelőzően mint asztmás 
beteg teljesen munkaképtelen volt. Védencem édesanyja 1944-ben bom-
bázás következtében halt meg.

Tekintettel arra, hogy az 1930-as években védencem édesapja súlyos 
beteg volt és a gyerekek közül ebben az időben ketten ipari tanuló voltak, 
illetve katonai szolgálatot teljesítettek, ezért a család fenntartásának 
súlya védencem vállaira nehezedett. Az akkori munkanélküliséget figye-
lembe véve védencem a csendőrséghez jelentkezett és mint csendőr telje-
sített szolgálatot különböző helyeken 1943-ig. Ekkor került a Központi 
Nyomozó Törzsalosztályhoz, ahol először a jobboldali csoportnál teljesí-
tett szolgálatot. Majd a baloldali csoporthoz került és mint ilyen beosztá-
sában ténylegesen résztvett az akkor baloldali mozgalom felderítésében 
és munkásmozgalmi elvtársak elfogatásában.

1944. július 27-én résztvett egy lefigyelés eredményeképpen Ságvári 
elvtárs lefogásában, azonban – mint ahogy ezt a tárgyaláson a T. Kato-
nai Bíróság is tényként állapította meg – nem volt tudomása a lefogott 
személy kilétéről. Ez alkalommal súlyosan megsebesült és ennek követ-
keztében a legkritikusabb időben többé semmiféle jobboldali megmozdu-
lásban nem vett részt.

A felszabadulás után lakhelyére hazatérve rögtön igyekezett népi de -
mokratikus rendszerünkbe beilleszkedni, előbb Nógrádverőcén mint föld-
műves, majd Békéscsabán a MÁV-nál és a Szervestrágyagyűjtő Vállalatnál 
különböző segédmunkási teendőket végzett. Ezt követően mint kisha-
szonbérlő rizstermesztéssel foglalkozott és több dolgozóparaszttal együtt 
a köröstarcsai »Hunyadi TSZ« tagjaként dolgozott.

Munkáját valamennyi munkahelyén jól látta el és ezzel munkaadói 
legnagyobb elismerését nyerte el. Nyilvánvalóan szándéka arra irányult, 
hogy be kívánt illeszkedi társadalmi rendszerünkbe.

Az 1956-os események során passzív magatartást tanúsított, ami vé -
dencem speciális helyzetét és előéletét tekintve feltétlenül pozitívan érté-
kelendő. Elsőként jelentkezett ismét a tsz-be, ahol elfogatásáig szorgal-
masan dolgozott.

Védencemnek az egész tárgyalás során – korábbi cselekedeteit figye-
lembe véve – elfoglalt szerepére rányomta bélyegét az a körülmény, hogy 
a 958-as év januárjában történő elfogatása alkalmával az őt elfogni 
akaró nyomozóval dulakodott és az elől elmenekült. Védencem ezen ma  ga-
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 tartása annak a következménye – mint ahogy ez a tárgyaláson kiderült – 
hogy nem az igazságszolgáltatás alól kívánta magát kivonni, hanem 
mint arra rámutatott, attól félt, hogy az igazság nem fog megfelelőkép-
pen kiderülni és esetlegesen terhelt társai nagyobb mértékben kívánják 
ez ügyben a felelősséget reá áthárítani. Erre mutat védencemnek a tár-
gyaláson tett az a kijelentése, hogy elállt szökési szándékától…”250

az elsőfokú kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyv szerint sem a katonai fő -
ügyész képviselője, sem a tanács tagjai nem ajánlották kegyelemre a halálra 
ítélteket. a legfelsőbb bíróság kegyelmi tanácskozásáról nincsen birtokunk-
ban jegyzőkönyv, tartalma minden bizonnyal hasonló lehet, mint a buda-
pesti Katonai bíróságé.

Magyar ferencné sz. Kristóf eszter, Kristóf lászló testvére elmondta Ván-
sza Pál kutatónak, hogy:

„Az utolsó beszélőn kérdeztem tőle, hogy mondd, van más is, ami terhel 
Téged, a Ságvárin kívül, azt mondta, hogy nincs. Ságvári miatt kell meg-
halnom. A nyomozó ránk szólt, hogy csak családi dolgokról beszélhetünk, 
erre a bátyám azt mondta, ez családi dolog. Nem a maga nyakára tették 
a kötelet, hanem az enyémre. Kell, hogy tudja a családom, hogy Ságvári 
miatt kell meghalnom.”251

1959. november 27-én 15.30-kor készült a jegyzőkönyv a kegyelmi kérelem el -
utasításának közléséről, amely szerint a halálbüntetést kiszabó elsőfokú ítéle-
tet a legfelsőbb bíróság helybenhagyta „kegyelemre irányuló kérelmét elutasí-
totta, ennek folytán az ítélet jogerős és végrehajtható, amelyet november 28-án 
reggel 7 órakor fognak végrehajtani.” a közlést „dr. Mundi jános h.b. alezre-
des, a tanács elnöke” teszi, aki nem vett részt a megelőző eljárásban. a három 
halálraítélt Kristóf lászló, Molnár Mihály és Palotás ferenc ezt a döntést 
külön-külön „tudomásul veszi”. e szöveg szerint a kegyelmi kérelmet maga 
a legfelsőbb bíróság utasította el, amint a hivatkozott rendelet ezt hatáskö-
rébe utalta, ezzel a kegyelmi joggal szinte gúnyt űzve, hiszen a kegyelemre 

250 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. bírósági iratok. b.i.065/1959.

251 1999. 09.17. Hangfelvétel és leirat a szerző birtokában.
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nem ajánlás maga volt a kegyelmi kérelem elutasítása. ezzel maga a kegyelmi 
fórum – a Magyar népköztársaság elnöki tanácsa – kiiktatódott az eljárásból.

az utolsó evilági stáció dokumentuma a budapesti Katonai bíróság az 
egész eljárás irataihoz hasonlóan titkos minősítésű jegyzőkönyve, amely

„Készült a Budapesti Országos Börtönben Budapesten, 1959 november 
28.-án 07 órakor 

Kristóf László, Molnár Mihály és Palotás József elítéltekkel szemben 
a halálbüntetés végrehajtása alkalmával.

J e l e n  v a n n a k : Mundi János hb.alez. a tanács elnöke, Bársonyi Ervin 
őrm. jegyzőkönyv vezető Dr. Vigh István őrgy. katonai főügyész h. Kris-
tóf László Molnár Mihály Palotás József (sic!) elítéltek. Dr. Szabó Ernő 
orvos, Dr. Tomcsányi József ezds. orvosok. Ítéletvégrehajtók.

A tanács elnöke: Elővezetteti Kristóf László elítéltet, majd egyezteti sze-
mélyi adatait.

Kristóf László elítélt: 1911. VIII. 30. Nógrádverőce. Anyja: Hartó Eszter

A tanács elnöke: Közli elítélttel, hogy a Budapesti Katonai Bíróság B.I.065/ 
1959. itéletében terhére kiszabott halálbüntetést a Legfelsőbb Bíróság 
Katonai Kollégiuma 1959. november 25.-én kelt Katf.Kt. 094/1959. szá -
mú ítéletével helybenhagyta, a kegyelmi kérelmet elutasították, ennek 
folytán az ítélet jogerős és végrehajtható.

Ezt követően elítéltet átadja az itéletvégrehajtónak.

Ítéletvégrehajtók: Jelentik, hogy Kristóf László elítélten a halálos ítéletet 
6.45 órakor az ítéletet végrehajtották.” […]

[ez történik az egyenként elővezetett másik két emberrel is.]

„Orvosok: Jelentik, hogy a halál mindhárom elítélten 7.05 órakor beállt.

A tanács elnöke: Megállapítja, hogy Kristóf László, Molnár Mihály és 
Palotás Ferenc elítélteken a jogerős halálbüntetést a törvényes keretek 
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között végrehajtották. Mundi alez. a tanács elnöke, Bársony Ervin őrm. 
jegyzőkönyvvezető. Kmf.”252

budapest főváros levéltára adataiban a kivégzettek temetése a bv-adatlap 
szerint 1959. november 30-án történt.

nyugvóhelyük: Kristóf lászló 301. parcella 22. [sor] 29. [hely];
Molnár Mihály: 301-es parcella, 22. sor, 40. sírhely; Palotás ferenc: 301-es 

parcella, 22. sor, 30. sírhely.253

Kristóf lászló földi maradványait sem a megjelölt, sem más helyen nem 
sikerült megtalálni a leggondosabb kutatással sem, sírköve alatt nem ő nyug-
szik.

iii.

a megállapított történeti tényállás néhány ma már nehezen feloldható, ám az 
ügy érdeme tekintetében nem jelentős ellentmondással terhes, s ilyen volt 
már 1958–1959-ben is. ezek az ellentmondások nem érintik Kristóf és Palo-
tás bizonyított ártatlanságát az „emberek törvénytelen kivégzésében”. Vizs-

252 Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. bírósági iratok. b.i.065/1959.

253 Dr. sarusi Kiss béla, budapest főváros levéltára főosztályvezető e-mail-közlése, 2014. 
április 9.

Kristóf lászló a börtönben            Palotás ferenc a börtönben  Molnár Mihály
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gálódásunk nem – amint a 2006-ban volt felülvizsgálati eljárás sem – érinti 
más, általunk tüzetesen nem vizsgált vádlottak, így Molnár Mihály eltúlzott 
súlyú büntetőjogi megítélését, ártatlanságát vagy történetileg bizonytalan 
bűnösségét sem. bizonyos azonban, hogy tisztességtelen, koholt eljárásban 
ítélték el őket. Mindhármuk elítélése és kivégzése alkalmas a justizmord 
minősítésre.

a történések különböző irányú megvilágítását már elvégeztük. Mégis,  
a pártállami ítéletek indokolásait elemezve adódik még néhány megállapítás, 
bizonyos lényeges kérdésekre választ kaphatunk.

Milyen sarkalatos megállapításokat tehetünk a megmaradt bizonyítékok 
alapján?

tény, hogy: Cselényi antal politikai rendőr detektív, Kristóf lászló, Palo-
tás ferenc csendőrnyomozók, Pétervári jános rendőr őrmester gépkocsijával 
együtt figyelték meg 1944. július 27-én sugár györgy illegális kommunistát, 
akit nógrádverőcétől budapestig követtek. Délután sugár találkozott szaba-
dos lajossal. ezután a nyomozók szabadost figyelték, aki ságvári endrével 
találkozott a Hűvösvölgyben, a nagy-féle cukrászdában. Cselényi, aki felis-
merte ságvárit, telefonon utasítást kért parancsnokától, juhász alhadnagytól 
a két személy elfogására. a felettes parancsnok a helyzetet mérlegelve utasí-
totta tehát Cselényit az elfogás végrehajtására. ezt a parancsot Palotás ferenc 
telefonon visszakérdezte, de a parancsnok korábbi utasítását megerősítette.

a cukrászdába belépő csendőrök közül Cselényi ságvárit igazoltatta úgy, 
hogy közelükben tartózkodott a fegyvertelen Pétervári. Kristóf lászló, Palo-
tás segítségével eközben szabadossal szemben intézkedett.

a helyzet ellene szólhat annak az ítéleti megállapításnak, hogy „a csoport 
tagjai csőre töltött és kézben tartott pisztollyal léptek a cukrászdába.”254 ugyan-
akkor nem zárom ki, sőt elfogadom Kristóf lászló vallomása alapján, hogy 
az eljárás kezdetén az intézkedők, ketten vagy hárman kézben tartották fegy-
verüket, s csak akkor tették el, amikor a két elfogandó megadást mutatott, 
amint erre Kristóf utalt.

Pétervárinak, Palotásnak és Kristófnak az volt a feladata, hogy megkötöz-
zék a foglyokat, ami bizonyára nem volt lehetséges kézben tartott pisztolyok-
kal. Később legfeljebb 3 pisztolyt találtak a helyszínen, melyek közül kettő 
kiskaliberű pisztoly volt, a csendőröké. Mindez inkább azt támasztja alá, 

254 idézi Kahler, 216. oldal. Vitatja a megállapítás megalapozottságát.
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hogy két csendőrnél – Palotásnál és Kristófnál – volt fegyver az akcióban. 
nincs okunk feltételezni, hogy Cselényi eldobta volna az általa használt fegy-
vert, hiszen azzal lőtte le ságvárit. Palotás a tárgyaláson úgy emlékezett, hogy 
volt egy negyedik pisztoly is – Cselényié – (ami nem maradhatott a helyszí-
nen, mert Cselényi azt eltette). arról is beszélt, hogy ságvári pisztolya 9 mm-s 
volt. Következésképpen a má  sik két pisztoly a csendőrnyomozóknál volt.255

a nyomozati anyagból az is kitűnik, hogy Cselényinél két pisztoly volt,  
s Kristófnak Cselényi adott egy pisztolyt, mert az övé nem volt nála. ezt Cselé-
nyi fia is elmondta a vele készült interjúban.256 Kristóf tehát nem vitt magával 
fegyvert, nemcsak saját vallomása, felesége és testvére tanúvallomása és más 
vallomások alapján, hanem ez a tény a családi hagyomány szerint is kétségtelen. 

a fegyverek azonosítására azonban nem volt lehetőség. ennek ellenére  
a katonai bíróság úgy foglalkozik a fegyverekkel, mintha azokat a szakértő 
azonosította volna.

Mindazonáltal a pisztolyok kérdése meglehetősen túlbonyolított és túlér-
tékelt, hiszen, ha van az ügynek biztos pontja, akkor az nem más mint, hogy 
senki által hiteltérdemlően nem vitatottan Cselényi antal lőtte le ságvári 
endrét.

tény, hogy: ságvári kezdte a tűzharcot, mert felismerése után ellenállást 
tanúsított, „az ott keletkezett zűrzavarban”257 ki tudta venni aktatáskájából 
pisztolyát. ez arra mutat, hogy ekkor már eltették fegyverüket a nyomozók. 
ezt bizonyítja az a dulakodás Cselényi és ságvári között, amibe beavatkozott 
Kristóf fegyvertelenül, mert ez pisztollyal a kézben fizikailag is valószínűtlen. 
eközben ságvári szinte folyamatosan lőtt.

ságvárinak három célzott és több, a betonba irányuló lövés leadására azért 
volt ideje, mert a csendőrök fegyverei nem voltak kézben. a katonai bíróság másik 
ténymegállapítása – mely szerint ságvári a pisztoly magához vétele után „ennek 
birtokában menekülni próbált” – valótlan. ságvári először lőtt, s csak az  után kez-
dett menekülni, hogy két embert súlyosan, egyet pedig halálosan megsebesített.

tény az is, hogy: Kristóf és Pétervári magatehetetlen állapotban feküdtek 
a cukrászdában, amikor társuk – Cselényi antal – lelőtte ságvári endrét. az 

255 jkv. 103. p., 1959. szeptember 9-ei tárgyalási nap.
256 szathmáry istván, 2013. november 16. http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/

bulvar/a-golyo-ma-is-megvan-amivel-apamat-meglottek-525443 
257 ítélet. 32. oldal.
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is bizonyított tényként fogadható el a boncolási jegyzőkönyv és tanúvallomá-
sok alapján, hogy ságvárit Cselényi lövése sebesítette meg halálosan és egyér-
telműen elölről. a halált okozó golyóval megegyező kaliberű pisztolya csak 
Cselényinek volt.

téves tehát az a megállapítás, hogy – amint a vádirat és a katonai bíróság 
állítja – Cselényi hátulról lőtte le a menekülő ságvárit.258 a korábban már 
ismertetett boncolási jegyzőkönyv tartalma, amelyet egyetlen bíróság sem 
értékelt, s a budakeszi út. 1. szám alatt lakó bagdi Mihály és bagdi Péter tanú-
vallomása259 egyértelművé teszi az elölről történt lelövés tényét, ami tanúval-
lomások nélkül is vitathatatlan orvosszakértői megállapítás. a felülvizsgálati 
eljárásban ezt a bizonyítékot, mert az ítéletben nem ismertette a katonai bíró-
ság, nem lehetett figyelembe venni.

az 1959-ben eljáró bíróságok mellőzték ennek a bizonyítéknak figyelembe-
 vételét, ami a legfelsőbb bíróság eljárásában nem róható fel hibaként a tény-
álláshoz való kötöttség törvényi parancsa miatt. ez súlyos hiba volt a katonai 
bíróságok eljárásában! 

a korábban ismertetett boncolási jegyzőkönyv „Vélemény” része szerint:

„Dr. Ságvári (Spitzer) Ernő halálának oka heveny belső elvérzés volt, ami 
tüdőlövés folytán jött létre. A bemeneti nyílás a mellkas baloldalán a II. 
bordaközben volt feltalálható [……….] a XII. borda magasságában, még-
pedig a lapockavonalban volt feltalálható a hát bőre alatt a 6 mm-es 
»Long-Rife« ólomlövedék, melynek felszínén 6 huzag lenyomata észlel-
hető. […] A bemeneti nyílás minősége, és a lőcsatorna lefutása alapján 
az a valószínű, hogy a lövés Dr. Ságvárit szemtől-szembe érte, mikor is 
nevezett, vagy előre dőlt testhelyzetben volt, vagy pedig a lövést leadó 
egyén sokkal magasabb helyen, például lépcsőn állt.”260

258 így vallott fenyőné is a tárgyaláson. jkv. 123. p.
259 Hadtörténelmi levéltár. budapesti Katonai bíróság. Kristóf lászló és társai. Vizsgálati 

iratok. b. 020/1959. iii. D. 186. o. az akkor 11 éves bagdi Mihály nem tévesztendő össze 
az ugyanott lakó, akkor 46 éves bagdi Péterrel. Mindketten úgy emlékeztek, hogy az 
épületben, s ságvárit elölről érve történt a halálos lövés, míg fenyőné szerint kint, az 
ajtón túl.

260 gépírásos hatósági másolat az 1944. augusztus 4-én kelt boncolási jegyzőkönyvről. in: 
Hadtörténelmi levéltár. Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti 
Katonai bíróság. b.i.065/1959. Vizsgálati Dosszié. további adat: semmelweiss egyetem 
igazságügyi Orvostani és biztosítástani intézet archívuma, 1944. évi főkönyv 2037. fel-
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„Mi történt tehát azután, hogy Ságvári Endre leadta a lövéseit és elindult 
az ajtó felé?

Pontosan nem lehet rekonstruálni a mozzanatokat, mert nem rögzí-
tették a helyszíni nyomokat. Tény, hogy a jobb vállán sebesült Cselényi 
nem »utána rohant« Ságvárinak, hanem szembe került vele. Nem tudjuk, 
hogy ez hol történt, a cukrászdában-e, esetleg a teraszon vagy a kijárati 
ajtóban, ahol a katona és a vasutas elgáncsolta(?) Ságvárit? Ma már 
mindez aligha pontosítható.

A 11 éves Bagdi Mihály úgy emlékezett, hogy az épületben történt 
a halálos lövés. A felszolgáló Fenyőné szerint viszont kint, az ajtón túl 
történt a lövés.

Bárhol történt is az egyetlen találatot eredményező lövés (valótlan az 
az állítás is, hogy több lövés érte menekülés közben) az szemtől szembe 
történt abban a tűzharcban, amelyet Ságvári Endre kezdeményezett. 
Azok a tanúvallomások tehát, amelyek Ságvári Endre orvul történő meg- 
gyilkolásáról szólnak, nem a valóságot tartalmazzák. Ezeknek a vallo-
másoknak az elfogadása – mellőzve a boncjegyzőkönyv adatait – is arra 
utal, hogy ez a per konstruált tényállást tartalmazó koncepciós eljárás 
volt.”261

ságvárival szemben, akár elölről kapta a lövést Cselényi antal államrendőr-
ségi detektívtől, ami vitathatatlan tény, akár hátulról, ami a koholt ítéletben 
szerepel, megvoltak a fegyverhasználat feltételei, kivéve, ha egyértelműen 
megadta volna magát, ami az előzmények után részéről teljességgel életsze-
rűtlen, valószínűtlen magatartás lett volna. s hogy nem ez történt, arra ékes 
bizonyíték a szórakozóhelyről való kifutása és menekülése már sebesülten  
a lefelé lejtő úton a fasor irányába, amiről a két bagdi beszámolt.

vételi szám, felvétel 1944. július 27. bejegyzés: „rendőri fegyverhasználat folytán agyon-
lőtték, mellövött.” az elvérzés, tüdőlövés bejegyzés kék golyóstollal más írással történt. 

261 Kahler, 219. oldal.
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15. fEJEZET,
 
a Kristóf-ítélet felülvizsgálata 2006-ban. Politikamentes igazságszolgáltatás – 
mint követelmény, s mint valóság. Hogyan szól és mit jelent a legfelsőbb 
bíróság bfv.X.1.185/2005/7. számú, 2006. március 6-án kelt, felülvizsgálat tár-

gyában hozott ítélete.

i.

törvénytudásban kevéssé tájékozott, művelt magyar emberek úgy vélhetik, 
hogy az 1989-től napjainkig, 2015-ig tartó rendszerváltoztató politikai-jogi 
folyamatok mai helyzetében nem lehet kétséges: a kommunista önkény-
uralmi ítélkezés jogsértései, emberölései minden nehézség nélkül orvosolha-
tók (lettek volna) jogilag, ha az áldozatok nem támaszthatók is fel, s a tönkre-
tett családi és egyéni sorsok nem hozhatók is helyre. joggal vélhetik – bízva 
az alkotmányos jogállamban –, hogy a jogorvoslatok sikeresen meg is történ-
tek manapság. 

szomorú, súlyos tévedés!
Mutatja ezt a Kristóf-ügy sorsa!
a jogsértő ítéleteket a népbírósági jog (népbírósági rendelet) ma is hatályos, 

de – általunk is – vitatott 11. § 5. pontja alapján hozták meg. a népbírósági 
jog alapján történt elítélések orvoslására azonban máig nincs – törvényhozói-
politikai akarat hiánya miatt – intézményes jogi megoldás, szemben a többi 
pártállami politikai jellegű, az emberi jogok nemzetközi okmányai rendelke-
zéseibe, s a jelen alkotmányossági alapelvekbe ütköző elítéléssel. négy sem-
misségi törvényünk van, amelyek egyrészt meghatározott büntető törvény-
helyek alapján történt elítéléseket semmissé nyilvánítanak, a bíróságnak  
az igazolás kiadásának feladatát hagyva meg, másrészt bizonyos büntető tör-
vényhelyek alapján hozott ítéletek esetén, ha az ügy bizonyos pontosan meg-
határozott ismérveknek is megfelel, viszonylag egyszerű mérlegelés után  
a bíróságnak megadják a jogot, hogy állapítsa meg az elítélés semmisségét. 
ezekben az ügyekben a jogsértettek és hozzátartozóik viszonylag egyszerű 
eljárásban, szinte költség nélkül, ügyvédi közreműködést mellőzve jutnak 
jogorvoslathoz. Más kérdés, hogy a szennyes ügyek részleteire, az önkény-
uralmi jogtiprás valamennyi jogtörténeti tényére, az eljárt személyek bűneire 
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vonatkozó tények a sommás eljárások által homályban maradnak, s csak 
külön jogtörténeti kutatással tárhatók fel.

az alkotmánybíróság többször hivatkozott 2/1994. (i. 14.) ab határozatá-
ban, amely a népbírósági jog262 9/10 részét alkotmányellenesnek minősítette 

– amint szóltunk erről – tett egy húsz éve teljesületlen utalást arra vonatko-
zóan, hogy a háborús bűntettek miatt elítélteket a kárpótlásból és a társada-
lombiztosítási rendezésből kizáró rendelkezések indokoltságának elbírálásá-
hoz a népbírósági ítélkezési gyakorlat történeti-jogi elemzése szükséges. 

„Ennek kereteit a jogalkotásnak kell megteremtenie.” ilyen jogalkotás a mai 
napig nincs az elméleti és gyakorlati jogtudomány képviselőinek határozott 
véleménye, kérése ellenére sem.263

immáron tizenöt esztendeje264 hangzottak el a következő mondatok: 

„Álláspontom szerint a népbírósági ítélkezési gyakorlat Alkotmánybíró-
ság által indokoltnak tartott – jogalkotás által előírt keretek között meg-
valósuló – történeti-jogi elemzése alapjául szolgálhat egy újabb sem -
misségi törvénynek, amely a megfelelő differenciálást lehetővé tevő 
ga  ran  ciákkal utat nyithat a tárgyalt ügycsoportokon belüli törvénysér-
tések orvoslására.

Hadd térjek vissza egy gondolat erejéig az 1990. évi XXVI. tv. pream-
bulumában megfogalmazott tiszteletreméltó célkitűzésre: »Az Ország- 
gyűlés megköveti a nemzetet és fejet hajt a törvénysértések valamennyi 
áldozata előtt, kinyilvánítva, hogy a bűnöket nem ők, hanem a sztáli-
nista államhatalom követte el. A nemzeti megbékélés előmozdításáért az 
Országgyűlés átérzi a felelősségét, és az elmúlt évtizedek bűneinek jóvá-
tétele érdekében törvényt alkot.«

Ezeknek a gondolatoknak az igazsága, tiszteletreméltó szándéka vitat-
hatatlan és úgy érzem ma, 10 évvel később ennek a szándéknak a teljesí-
tése érdekében tovább lehet lépni és a megbékélt jogállamhoz méltóan 

262 az 1945. évi Vii. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) Me rendelettel, 
valamint az 1947. évi XXXiV. törvénnyel módosított és kiegészített 81/1945. (ii. 5.) Me 
rendelet (nbr.).

263 Orvosolja némileg helyzetüket a 112/1991. (iX. 2.) Korm. rendelet a volt közszolgálati 
alkalmazottakat érintő nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről, ám nem szól a börtönben 
háborús bűntett miatt töltött időről.

264 2000-ben, Kónya istván lb kollégiumvezető szavai.
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(acsarkodások nélkül) lehet megkeresni azokat a sérelmeket, amelyeket 
az igazságszolgáltatást felhasználva – azzal visszaélve – követtek el és 
amelyeket helyrehozni a törvényalkotásnak és az igazságszolgáltatásnak 
méltó feladata.” 

az a körülmény, hogy a népbírósági jog alapján történt tízezres nagyságrendű 
elítélések ügyében nem történt semmi, az a magyar igazságügyi politika, ha 
úgy tetszik, a jogpolitika nagy fogyatékossága, a törvényalkotás súlyos adós-
sága, a jogállamiság fogyatékosságának bizonyítéka.

az ab által több határozatban követett elv „Mindezek elismerése és mél-
tányos igénye nem a háborús bűnöket valóban elkövetők felmentését vagy bár-
miféle utólagos erkölcsi-jogi rehabilitációját szolgálja.” hatályos szabályainak 
vizsgálatánál kizárja e szabályok történeti és politikai jelentőségének, vala-
mint annak értékelési lehetőségét, hogy a ii. világháborút közvetlenül követő 
olyan történelmi időszak jogalkotási terméke, amelynek széles körű nemzet-
közi összefüggései voltak. 

az államnak nemzetközi szerződésen is alapuló kötelezettsége a háborús 
és az emberiség elleni bűncselekmények üldözése, ami azonban népbírósági 
jog nélkül is lehetséges és indokolt.

„Ez tehát alkotmányos – létező – kötelezettség, mely csak akkor töltheti 
be a rendeltetését, ha a valódi bűnösök ellen irányul, de megkülönböz-
teti azoktól az ártatlanokat, a meghurcoltakat és nem engedi meg, hogy 
’a háborús bűnös’ megvetést kiváltó bélyege olyanok becsületét csorbítsa, 
akik nem vétkesek, hanem áldozatok.”265

a semmiségi eljárás jelenlegi járhatatlansága miatt két lehetősége van nép-
bírósági jog alapján elítéltnek vagy hozzátartozójának. az egyik a perújítás,  
a másik a felülvizsgálat.

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény (be.) 408. § szerint:

265 Kónya istván bíró, a Kúria elnökhelyettese: amit a semmisségi törvények nem oldottak 
meg. in: Kahler frigyes (szerk.): A semmisségi törvények. büntetőjogi tanulmányok. iii. 
2002. 197–228. oldal. az előadás 2000-ben hangzott el, idézetek a 242. lábjegyzetből.
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„(1) A bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén per-
újításnak van helye, ha a) az alapügyben akár felmerült, akár fel nem 
merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószí-
nűvé teszi, hogy 1. a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb bünte-
tést kell kiszabni, vagy büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni, 
illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni,[…] c) az alapügyben hamis 
vagy hamisított bizonyítékot használtak fel; d) az alapügyben a bíróság, 
az ügyészség vagy a nyomozó hatóság tagja a kötelességét a büntető tör-
vénybe ütköző módon megszegte; [……….]

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja esetében perújításnak csak akkor 
van helye, ha a) a perújítási okként megjelölt bűncselekmény elkövetését 
jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem bizonyí-
tottság hiánya zárta ki, [……….]”

nem nehéz belátni, hogy fél évszázad távolából új bizonyítékok, a régi bizo-
nyítékok hamis mivoltát megállapító ítéletek, a hivatalos személy bűncselek-
ményét megállapító bírói ítélet beszerzése a lehetetlenséggel határos. 

a kép teljesebbé tételéhez tartozik, hogy jelen sorok írója javasolta a bün-
tető eljárási törvény módosítását 2014 januárjában a közigazgatási és igazság-
ügyi miniszternek, miniszterelnök-helyettesnek a következő indokolással: 

„A javaslat célja az önkényuralmi nyomozószervek által szolgáltatott bizo-
nyítékok alapján történt elítélések rendkívüli perorvoslattal való orvoslá-
sának lehetővé tétele. A kommunista önkényuralom idején történt büntető 
ítéletek nem jelentéktelen hányada perújítással nem orvosolható az eltelt 
többnyire fél évszázados időmúlás miatt új bizonyítékok felkutatásának 
lehetetlenségére tekintettel, s az egyéb perújítási okok sem érvényesíthetők 
időmúlás miatt. A népbírósági jog alapján, ill. koholt köztörvényes bűncse-
lekmények miatt lefolytatott számos tartalmilag súlyosan törvénysértő 
elítélés alakilag máig hatályban van. Ezek az ítéletek az előbbi okból, új 
bizonyíték híján perújítással nem támadhatók. A felülvizsgálati eljárások 
sikerének, a terhelt javára történő elbírálásnak pedig gátat szab a büntető-
eljárási törvény azon rendelkezése is, amely szerint »A felülvizsgálati eljá-
rásban a jogerős határozatban megállapított tényállás az irányadó.  
A felülvizsgálati indítványban a jogerős határozat által megállapított tény-
állás nem támadható. (423. § (1) bekezdés.)«”
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gyakorló ügyvédként tapasztalom, hogy koholt bizonyítékokon alapuló, az 
önkényuralomban hozott ítéleteket hatályban tart a bíróság az előbbi okok 
miatt. a múlttal való büntetőjogi szembenézés megkívánja, hogy – ha a nyo-
mozószervek bűncselekményei miatt ma már sajnálatosan legtöbbször nem 
alkalmazható is jogkövetkezmény az eljárt személyekkel szemben az erről 
szóló törvény ellenére – az ilyen „nyomozó hatóságok” által előállított bizo-
nyítékokra alapított ítéletek ne maradjanak hatályban, az önkényuralmi nyo-
mozó szerv eljárásának tényére alapítottan perújításnak legyen helye. 

a javaslat lényege: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény 408. 
§-ában felsorolt perújítási okok a következő ponttal egészítendők ki: [a bíró-
ság jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van 
helye, ha] 

„az ügy nyomozását egészben vagy részben önkényuralmi nyomozószerv 
végezte.” e pont alkalmazásában „önkényuralmi nyomozószerv: Belügy-
minisztérium III. Főcsoportfőnöksége III/1. (Vizsgálati) Osztály; Belügy-
minisztérium Politikai Nyomozó Főosztály, ill. Vizsgálati Osztály; Belügy-
 minisztérium Államvédelmi Hatósága; Államvédelmi Hatóság; Ma  gyar 
Államrendőrség Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya; 
Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya; a Honvédelmi Minisz-
térium Katonapolitikai Osztálya; mindezek helyi szervei és kirendeltsé-
gei; a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szer-
vei, politikai nyomozó osztályai.”266

a válasz a javaslat megvitatását ígéri az új büntetőeljárási törvény kodifikáci-
ójában. Már most is késő, addigra talán a jogsértettek gyermekeinek is más 
gondjai lesznek… Kívánom, hogy tapasztalati alapon lévő borúlátásomat 
cáfolja meg az idő.

ii.

egyetlen lehetőség maradt a hatályos jogban: a felülvizsgálat, aminek legna-
gyobb korlátja az a már említett tény, hogy a be. 423. § szerint (1) „A felülvizs-
gálati eljárásban a jogerős határozatban megállapított tényállás az irányadó.  

266 Kézirat a szerző birtokában.
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A felülvizsgálati indítványban a jogerős határozat által megállapított tényállás 
nem támadható.” ez nem jelent mást mint azt, hogyha egy bűncselekmény 
történetét leírja az ítélet, ez a történeti tényállás nem változtatható meg akkor 
sem, ha nyilvánvalóan ellentétes a per bizonyítékaival. a felülvizsgálat tehát 
akkor sikeres, ha a leírt tényállásra nem megfelelő büntető törvényhelyet, nem 
megfelelően alkalmaztak. Márpedig a koholt perekben éppen úgy, olyanra 
alakították a történeti tényállást, hogy az megfeleljen a büntető törvénynek,  
s a vádlott megbüntethető legyen. 

a felülvizsgálat során eljáró bíró hiába érzékeli a tényállás koholt jellegét, 
nem változtathat rajta, s ha célszerűen végezték el ezt a műveletet – ami való-
jában hivatali bűncselekmény –, a tényállás meg fog felelni a büntető törvény-
nek, s a felülvizsgálati eljárás sikertelen marad. ezért a felülvizsgálat kivétele-
sen sikeres. Megfelelő, a törvénysértés megállapítására alkalmas, az anyagi 
büntetőjog (a büntető törvénykönyv vagy más bűncselekményt és büntetést 
tartalmazó törvény) megsértését magában hordozó ítélet (s nem más irat 
vagy bizonyíték), s felelősen mérlegelő, a jogi és nem jogi, történeti-politikai 
elemek megkülönböztetésére képes, pártatlan, gerinces, a jogászi ethosz által 
megérintett bíróság szükségeltetik hozzá. erre vannak biztató jelek, tények…

Magyar ferencné sz. Kristóf eszter, Kristóf 
lászló i. rendű terhelt testvére budapesten, 
2005. október 12-én nyújtott be felülvizsgálati 
indítványt az alapügyben eljárt bíróságok hatá-
rozatai ellen. az indítvány szerint törvénysér-
tően, a korabeli büntető anyagi jogi rendel-
kezéseket megsértve állapították meg Kristóf 
lász  ló i. rendű terhelt bűnösségét a terhére 
rótt bűntettekben.

az indítvány szerint: 

„Elsődlegesen kérem, hogy a t. Legfelsőbb 
Bíróság Kristóf László v. csendőrnyomozó 
törzsőrmestert ……….az ellene emelt vád 
alól, amely szerint a vádlott elkövette a 
BHÖ 82. pont (e) alpontjában foglalt, 
emberek törvénytelen kivégzésével és megkínzásával elkövetett háborús 
bűntettet; elkövette a BHÖ 218. pont(1) bekezdésében foglalt fogolyszökés 

Dr. Zétényi Zsolt a tárgyaláson



387

bűntettét mentse fel a Be.331. § (1) bekezdése alapján azért, mert nem 
követett el bűncselekményt, a terhelt büntetőjogi felelősségének megál-
lapítására a büntető törvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. 
törvény 1. § (3) bekezdése megsértésével, a büntető perrendtartásról szóló 
1951. évi III. törvény 180. § b. és d. pontjának törvénysértő mellőzésével, 
a BHÖ 218. pont (1) bekezdés rendelkezése megsértésével került sor.” 

(felülvizsgálati indítvány, a továbbiakban f.i.)

az indítvány másodlagosan a büntetés enyhítését indítványozta arra az esetre, 
ha a felmentésre irányuló kérelmet nem teljesítik.

Kifejtette, hogy Kristóf lászló és társai a ságvári endre elfogása érde-
kében kifejtett tevékenységüket hivatali működésükből eredő kötelezettsé-
güket ellátva, parancsra fejtették ki; a fegyverhasználatuk is jogszerű volt.

az indítvány cáfolta az 1959-es ítélet megállapítását, és koncepcionális 
alapját, egyben a koncepciós jelleg bizonyítékát:

„A munkásmozgalom tagjai és más üldözöttek tisztában voltak azzal, 
hogy elfogásuk esetén durva bántalmazás, megkínzás, esetleg halál vár 
rájuk. Ezért esetleges fegyverhasználatuk jogos, igazságos ellenállás. Az 
ilyen magatartással szemben pedig törvénytelen a fegyveres fellépés.” 

nevezetesen a rendőri fegyverhasználat.
rámutatott, hogy:

„ez az okfejtés akkor lenne igaz, ha 1944-ben Magyarországon a jogrend-
nek semmilyen formája nem érvényesült volna, ha a vádlottak magatar-
tását nem jogszabályok előírásai szabták volna meg, ha a vádlottak for-
málisan sem minősültek volna a közhatalom gyakorlóinak. Semmilyen 
joggyakorlat nem minősíthet általános érvénnyel jogos ellenállásnak va -
lamely magatartást egy a jogrend alapján lévő magatartással szemben, 
mert akkor ez utóbbit általános érvénnyel jogellenesnek kellene tekinteni, 
ami logikai és jogi lehetetlenség. Jellemző, hogy a törvényhozó is szüksé-
gesnek tartja az emberek törvénytelen kivégzése és megkínzása tényállási 
elemet, ezzel is jelezve, hogy a büntetendő magatartásokat egy jogrend 
jelen idejű szabályaihoz (a valamilyen szintű törvényességhez) kell mérni. 
Az önkényuralmi rendszerek általában nem nélkülözik a jogszerűség egy 
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bizonyos olyan mértékét, amely mellett érvényesülő jogrendről beszélhe-
tünk, ugyanakkor nélkülözik a legitimitást, a valódi alkotmányos rend-
szerekben érvényesülő alapelvek érvényesülését, az alkotmányos jog -
állam ismérveit, a hatalom hitelességét és társadalmi elfogadottságát. 
Messzire vezetne annak vizsgálata, hogy az 1944-es megszállás utáni 
Magyarországon mind az államhatalom alacsony fokán lévő vádlottak, 
mind a formális hatalom csúcsán lévő államfő, mint a hatalmi lépcső két 
szélső pólusa, még legitim viszonyok között nyerték el megbízatásukat, 
míg a jellegzetesen önkényuralmi rendszerekre nem ez a jellemző.” 

Hivatkozott arra, hogy hasonló véleményt fejezett ki az önkényuralmi jog-
sértésekért való felelősség elveinek megállapítására, a legalitás és legitimitás 
kérdéseinek vizsgálatára 1991. február 14-én a miniszterelnök által felkért 
szakértői bizottság, a kor neves elméleti jogászai által készített szakvélemény, 
amely összefoglalja a jogtudomány véleményét.267

Hivatkozott a felülvizsgálati indítvány arra, hogy a büntető törvénykönyv 
általános részéről szóló 1950. évi ii. törvény 1. § (3) bekezdése szerint „Bűntett 
az a társadalomra veszélyes cselekmény, amelyre a törvény büntetés kiszabását 
rendeli.” az eljárt bíróságok olyan cselekmény miatt állapítottak meg büntető-
jogi felelősséget, amely társadalomra veszélyességet és jogellenességet kizáró 
ok megléte miatt nem volt a társadalomra veszélyes, nem volt jogellenes.

a Katonai főügyészség a felülvizsgálati indítványban foglaltak egy részé-
vel egyetértett. az átiratában és a képviselője által a nyilvános ülésen kifejtet-
tek szerint is az eljárt bíróságok téves következtetéssel állapították meg az i. 
rendű terhelt bűnösségét az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett 
háborús bűntettben. ezen túl azonban – nézete szerint – a sérelmezett hatá-
rozatok nem sértik a büntető anyagi jog korabeli rendelkezéseit és a halál-
büntetés kiszabása sem vitatható alappal.

Mindezek alapján indítványozta, hogy a legfelsőbb bíróság „az I. rendű ter-
heltet az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett háborús bűntett miatt 
emelt vád alól mentse fel, egyebekben pedig az alapügyben hozott határozatokat 
hatályukban tartsa fenn.” 268 ezt az indítványát a nyilvános ülésen fenntartotta.

267 dr. Vékás lajos, dr. békés imre, dr. bihari Mihály, dr. Király tibor, dr. schlett istván, dr. 
Varga Csaba. Magyar Jog 1991. 11., Társadalmi Szemle 1992. 1. sz.

268 bf.Vi.238/2005./lb.
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2006. január 31-én előterjesztett érdemi nyilatkozatában az indítványozó 
pontosította indítványát, figyelemmel a Katonai főügyészségnek a minősítés 
megváltoztatását, de a kiszabott büntetés érintetlenül hagyását célzó indít -
ványára:

„1. Ismerve a felülvizsgálati eljárás szabályait, jogi és erkölcsi megfonto-
lás alapján ugyanazt a jogi és erkölcsi álláspontot képviseljük, amelyet 
az alapügyben eljárt védő és Kristóf László perbeszédeiben és beadvá-
nyaiban képviselt.269 Kérjük a vádlott felmentését valamennyi, bűnössé-
get megállapító ítélet tárgyává tett bűncselekmény vádja alól. 
2. Egyebek mellett nem helytálló az ügyészi nyilatkozat abban a részé  ben, 
amely szerint »az I. r. terhelttel szemben kiszabott fő- és mellékbüntetés 
nem tekinthető törvénysértőnek«.”

Hivatkozott arra, hogy az irányadó tényállásból nem állapítható meg, hogy  
a név szerint is megjelölt négy személy „megkínzása” „milyen súlyú, mértékű” 
volt, elérte-e azt a szintet, amely szükséges a szóban levő háborús bűncse-
lekmény megállapíthatóságához.

a fogolyszökés pedig szerinte azért nem róható az i. rendű terhelt terhére, 
mert nem volt szabályszerű őrizetben, ha pedig igen, akkor e tekintetben 
tévedésben volt.

a védő (egyben az indítványozó jogi képviselője) a nyilvános ülésen szóban 
is kiterjesztette a felülvizsgálati indítványt. e szerint az i. rendű terhelt bű  nös-
 ségének megállapítása a hatósági közeg ellen elkövetett erőszak bűntettében 
is törvénysértően történt, mivel az i. rendű terhelt e körben is – a büntethető-
séget kizáró – tévedésben volt.

ezért indítványozta a megtámadott határozat hatályon kívül helyezését és 
Kristóf lászló i. rendű vádlott felmentését az ellene emelt vádak alól. Megje-
gyezzük (amint előbb értelmeztük az 1959-ben a védő által előadott fellebbe-
zést), akkor nem minden vádpont alól való felmentést kértek, bár ez lett 
volna szakmailag célszerű és döntő részben megalapozott, még akkor is, ha 
(az életmentő célú) fogolyszökés nem volt sikeresen vitatható.

269 itt védői túlzással éltünk, mert Kristóf – nyilván védői tanácsra – nem kért teljes felmen-
tést. tartalmilag mégis ez történt, 2006-ban minden büntetőjogi következmény alól 
mentesült felmentés-megszüntetés formájában.
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iii.

tanácskozás után a Magyar Köztársaság legfelsőbb bírósága a budapesten, 
2006. március hó 6. napján tartott nyilvános ülésen meghozta ítéletét.270 
a felülvizsgálati tanács tagjai, s így az ítélet aláírói: Dr. Kónya istván, a tanács 
elnöke, Dr. Édes tamás előadó bíró, Dr. akácz józsef bíró, Dr. Horváth ibo-
lya bíró, Dr. belegi józsef bíró voltak.

Kónya istván 1954-ben született budapesten. Diplomáját az elte Állam- és 
jogtudományi karán 1979-ben cum laude minősítéssel szerezte meg, s ezt 
követően a budapesti Katonai bíróságon töltötte fogalmazóidejét. 1981-ben  
a szegedi Katonai bíróságon kezdte meg bírói hivatását. több mint egy évti-
zedes bírói pályája során katonai, közlekedési, élet, hivatal és vagyon elleni 
bűncselekményeket bírált el szegeden, valamint – a rendszeressé vált vezény-
lések folytán – budapesten és Debrecenben is. 1989 tavaszától 1991 márciusá  ig 
a Minisztertanács 3063/1989. számú határozatával megalakított – a koncep-
ciós pereket vizsgáló – jogász-történész bizottság jogász albizottságának tagja. 

270 a legfelsőbb bíróság bfv. X.1.185/2005/7. számú, 2006. március 6-án kelt, felülvizsgálat 
tárgyában hozott ítélete. Dr. Kónya istván, a tanács elnöke, Dr. Édes tamás előadó bíró, 
Dr. akácz józsef bíró, Dr. Horváth ibolya bíró, Dr. belegi józsef bíró voltak. a további-
akban dőlt betűvel az ítélet szövegét idézzük.

Dr. Édes tamás                            Dr. Kónya istván
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1991. november 25-én a Magyar Köztársaság elnöke a legfelsőbb bíróság 
bírájává nevezte ki, ahol 2000-től tanácselnöki beosztást lát el. az Országos 
igazságszolgáltatási tanács 2002-ben a büntető Kollégium vezetőjévé nevezte 
ki. 2008 februárjában hat évre szólóan ismételten kollégiumvezetői kineve-
zést nyert.

1997 óta cenzora a jogi szakvizsga bizottságnak, s emellett a szegedi józsef 
attila tudományegyetem jogi Karán záróvizsga elnöki feladatokat is ellát. 
társszerzője két törvénymagyarázatnak, a Magyar büntetőjog kommentárjá-

bíróság

Közönség. az első sorban Kristóf lászló családtagjai.
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nak, illetve a büntetőeljárási jog kommentárjának. 1998 óta folyamatosan 
részt vesz a bírósági Határozatok szerkesztésében, s 2002 óta tagja a legfel-
sőbb bíróság Határozatainak Hivatalos gyűjteménye szerkesztőbizottságá-
nak is. eddig húsz büntető jogegységi határozat meghozatalában vett részt, 
melyek közül ötnek előadó bírája volt. a Kúria elnökhelyettese 2012. augusz-
tus 1-jétől.

az ítélet rendelkező része szerint:

„A háborús bűntett és más bűncselekmények miatt Kristóf László és tár-
sai ellen folyamatban volt büntető ügyben a Kristóf László I. rendű terhelt 
testvére által benyújtott felülvizsgálati indítvány elbírálása során a Bu -
dapesti Katonai Bíróság B.I.065/1959. számú és a Legfelsőbb Bíróság Katf.
Kt. 094/1959. számú ítéletét a Kristóf László I. rendű terheltre vonatkozó 
részében hatályon kívül helyezi.

Kristóf László I. rendű terheltet az emberek törvénytelen kivégzése 
által elkövetett háborús bűntett miatt emelt vád alól felmenti; az embe-
rek törvénytelen megkínzása által elkövetett háborús bűntettként érté-

Közönség
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kelt cselekményeket 4 rendbeli hivatali hatalommal visszaélés bűntet-
tének minősíti, s az emiatt, valamint a fogolyszökés bűntette és ha  tósági 
közeg elleni erőszak bűntette miatt indított büntetőeljárást megszünteti.

A felülvizsgálati eljárás során felmerült 9000 /kilencezer/ forint bűn-
ügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.”

az ítélet indokolása megállapítja, 
- hogy a felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslati eljárás, amelyben lényege-

sen szűkebb körű az érdemi vizsgálat lehetősége, mint a rendes jogor-
voslati eljárásban;

- hogy a büntető eljárási törvény 405. és 406. §-a kimerítően felso-
rolja azokat az okokat, melyek alapján sor kerülhet a jogerős bírósági 
határozatok felülvizsgálatára;

- hogy a be 420. §-a /1/ bekezdése értelmében, a felülvizsgálati eljárásban 
a jogerős határozatban megállapított tényállás az irányadó. a tényállás 
tévedései, pontatlanságai nem küszöbölhetők ki, a tényállás nem módosít-
ható, a felülbírálat annak alapján kell megtörténjen. 

a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy:

„a felülvizsgálat tárgyát képező ítéletek szerkesztéséből, egyes megfogalma-
zásaiból, a bizonyítékok értékelése és a jogi indokolás során írt okfejtések-
ből az eljárás koncepciós vonásai egyértelműen felismerhetők.” „Ugyan -
akkor a sérelmezett ítéletek koncepciós elemei, felülvizsgálati eljárásban, 
az idézett törvényi rendelkezésekre tekintettel, nem voltak kiküszöböl-
hetők.”

Hozzátehetjük: kivételes, nem általános helyzet az, hogy ilyen körülmények 
között is törvényes ítélet hozható.

az esetek nagyobb részében – többszöri utalásunk – a történeti tényállás 
koholt valótlanságai, amelyek akár a hamis tanúvallomások, akár a tényállás-
nak a hatóság által való eltorzítása, megváltoztatása miatt keletkeznek, nem 
küszöbölhetők ki, s egy bűncselekményi tényálláshoz igazított történeti tény-
állás utóbb lehetetlenné teheti a törvényes ítélet meghozatalát.

a legfelsőbb bíróság megállapította továbbá, hogy:
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„A felülvizsgálati indítvány abban a részében, mely szerint az eljárt bíró-
ságok a büntető anyagi jogi rendelkezéseket megsértve állapították meg 
az I. rendű terhelt bűnösségét az emberek törvénytelen kivégzése által 
elkövetett háborús bűntettben teljes egészében alapos.

A felülvizsgálati indítvány elbírálása a megtámadott határozatok meg-
hozatala idején hatályos jogszabályok alapján történt. /Be 420. §-a /2/ 
bekezdése/

Ezt a bűncselekményt (BHÖ 82. pontja e/ alpontja – korábban 81/1945. 
/II.5./ ME. sz. R. 11. pontja f/ alpontja –) az követte el, aki általában akár 
belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese volt emberek 
törvénytelen kivégzésének.

a korabeli ítélkezési gyakorlat egy ember megölését is e bűncselek-
mény körébe vonta, ha a törvényi tényállás további elemei hiánytalanul 
megvalósultak.

A háborús bűntettek megállapíthatósága szempontjából mindig vizs-
gálni kellett a célzatot, mert feltétlenül tényálláseleme a szóban levő bűn-
cselekményeknek, hogy azokat a háborús célkitűzések érdekében, vagy 
azokkal kapcsolatban kövessék el.

Az I. rendű terheltnek a Ságvári Endrével szemben tett intézkedés 
során kifejtett magatartása több okból sem volt értékelhető bűncselek-
ményként.

1. Kristóf lászló i. rendű terhelt és a vele együtt intézkedő csendőrök 
mindenben a korabeli jogszabályoknak megfelelően, tehát nem »tör-
vénytelenül« jártak el.

ságvári endre körözés alatt állt, az ellene indított eljárás alapját az 
1921. évi iii. tc. képezte. a tc.1. §-a értelmében »aki az állam és társada-
lom rendjének erőszakos felforgatására vagy megsemmisítésére, külö-
nösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos 
létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez vagy 
vezet bűntettet követ el és öt évig terjedő fegyházzal büntetendő.«

E rendelkezés alapján a korabeli államhatalom mind a baloldali, 
mind a jobboldali szélsőséges mozgalmakkal szemben eljárt.

Kristóf László társaival együtt ilyen jogszabályi háttéren nyugvó, két 
ízben megerősített elöljárói parancs alapján intézkedett. Ebben a hely-
zetben az eljárt hatósági közegek eljárása az intézkedés során törvényes 
volt.
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az intézkedő személyek az ezt követő események, a fegyverhasználat 
során is betartották a rájuk, illetve eljárásukra vonatkozó előírásokat, 
rendelkezéseket.

Az irányadó tények szerint Ságvári Endre a szabályszerű intézkedés-
nek ellenszegült, lőfegyvert vett elő és azzal több lövést adott le, s az egyik 
csendőrnek halálos sérülést okozott.

A csendőrök fegyverhasználati jogát a »Szervezeti és Szolgálati Utasí-
tás a Magyar Királyi Csendőrség számára« szabályozta. Ennek 49. §-a 
330. pontja értelmében a szolgálatban álló csendőr a fegyverét jogosult 
mindenki ellen használni, aki őt tettlegesen megtámadja, vagy támadás-
sal veszélyesen fenyegeti.

Ugyanezen szabályzat szerint a szolgálatban álló csendőr
köteles a fegyverét használni

- ha másnak közvetlenül, jogtalanul és súlyosan veszélyeztetett életét, 
testi épségét, személyes szabadságát vagy vagyonát másként megvédeni 
nem lehet, 

- ha valaki a csendőrt szolgálati ténykedésében a fegyverhasználattal 
való fenyegetés dacára tettlegesen akadályozza és az ellenszegülést más-
ként megtörni nem lehet.

Az 1932. évi XIII. te. l.§-a /1/ bekezdése értelmében a rendőrség fegy-
verviselésre jogosult tagja vagy közege hivatásának jogszerű teljesítése 
közben fegyvert használni jogosult:

(4./pont) a súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy emi-
att elítélt olyan egyén kézre kerítése végett, akit el kell fogni, ha kézre 
kerítése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek.

Az irányadó tényállás szerint Kristóf László I. rendű terhelt fegyvert 
nem használt. A fentiek kifejtése azért szükséges, mert abból levonható, 
hogy az intézkedés egésze – a többi csendőr fegyverhasználatára is kiter-
jedően – szabályszerű, törvényes volt.

2. Kristóf lászló i. rendű terhelt bűnösségének megállapítására 
e bűncselekmény miatt a büntető anyagi jog alapvető általános tételei 
szerint törvénysértően került sor.

a szóban levő háborús bűntett elkövetője az lehetett, aki „felbujtója, 
tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének”.
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A tényállás szerint, amikor Cselényi Antal az utcán lelőtte Ságvári Endrét, 
Kristóf László a cukrászda padozatán feküdt sérülten. Az utcán történ-
teknek bármilyen »részese«, sőt észlelője sem volt.

A korabeli büntetőjogi szabály /1878. évi V. t c . /  szerint tettes az, aki 
valamely törvényes tényálladék egészét vagy egy részét megvalósítja, 
vagy a bűncselekmény véghezvitele céljából büntetés alá eső előkészü-
leti cselekményt visz végbe.

Az elbíráláskor hatályos 1950. évi II. tv. /Btá./ 20. §~a /1/ bekezdése 
értelmében tettes az, aki a bűntettnek a törvényben meghatározott tény-
állását egészben vagy részben megvalósítja.

A részesség két típusa a felbujtás és a bűnsegély.
A Btá. 20. §-a /2/ bekezdése szerint felbujtó az, aki mást bűncselekmény 

elkövetésére szándékosan rábír, bűnsegéd pedig az /Btá.20. §-a /3/ bekezdése/ 
aki másnak a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.

Az idézett törvényi rendelkezések alapján belátható, hogy Kristóf 
Lász  ló tettese nem lehetett a Ságvári Endre lelövésével esetleg megvaló-
sult bármely bűncselekménynek, de részese sem, mivel a felbujtónak  
a tettes szándékát kiváltó, a bűnsegédnek pedig legalább a tettes szándé-
kát erősítő magatartást kell tanúsítania.”

Összegezve az eddig leírtakat:

„Kristóf László ez esetben megvalósított cselekménye – a többi eljáró 
csendőr esetleges felelősségétől függetlenül is – nem valósított meg 
bűncselekményt, elítélésére a büntető anyagi jogi rendelkezések meg-
sértésével került sor.(LB)

- . – . – . – . 
Az eljárt bíróságok a korabeli büntető anyagi jogi rendelkezéseket 

megsértve állapították meg a terhelt bűnösségét az emberek törvény-
telen megkínzása által elkövetett háborús bűntettben, a fogolyszökés 
bűntettében és a hatósági közeg elleni erőszak bűntettében i s .

Az irányadó tények szerint Kristóf László közelebbről meg nem hatá-
rozott helyen és időben részt vett négy, név szerint is megnevezett sze-
mély bántalmazásában, kínzásában. A tényállás más részéből kiderül 
/12. oldal utolsó bekezdése/ hogy ezt – másokkal együtt vallomás kicsika-
rása érdekében tette.
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ezt a cselekményt az eljárt bíróságok tévesen minősítették a bHÖ 
82. pontja e/ alpontja szerinti emberek törvénytelen megkínzása által 
elkövetett háborús bűntettnek.”

a védő indítványában felhívta a figyelmet arra, hogy adott esetben 
mérlegelendő és eldöntendő az eset körülményei, a vallatás célja és az 
okozott megpróbáltatás súlya alapján, hogy a törvényellenes kényszer-
eszköz alkalmazása vagy alkalmaztatása által elkövetett, öt évig terjed-
hető börtönnel büntetendő hivatali hatalommal való visszaélés (bHÖ 
128. 1878. évi V. tv. 477. §) vagy a halállal büntethető, emberek törvény-
telen megkínzásával elkövetett háborús bűntett (bHÖ 82.e. 1945. évi 
Vii. tv. 81/1945. (ii.5.) Me sz .r. 11. § 5. pont) valósult meg.

a legfelsőbb bíróság rámutatott:

„A háborús bűntettek – mint erről már volt szó – akkor valósultak meg, 
ha a cselekmény és a háborús célok közötti összefüggés kimutatható volt, 
azt a háborús célkitűzések érdekében vagy azokkal kapcsolatban követ-
ték el.

Az ítéletek indokolásából levonható, hogy a bántalmazott, megkínzott 
négy személy a baloldali mozgalom tagja volt, az eljárás alá vonásuk 
tehát nem volt mentes politikai jellegű megfontolásoktól. A meglehetősen 
hézagos tényállás alapján azonban nem állapítható meg, hogy Kristóf 
László és társai magatartását háborús célkitűzések irányították.

Ez a cselekmény azonban bűncselekmény volt. Megvalósította ugyanis 
az 1878. évi te. /Csemegi Kódex/ 477. §-ában meghatározott hivatali ha -
talommal visszaélés bűntettét, amelyet az a közhivatalnok követett el, 
aki azon célból, hogy vádlottól, tanútól vagy szakértőtől vallomást csi-
karjon ki, ezek valamelyike ellen bármily törvényellenes kényszereszközt 
alkalmaz vagy alkalmaztat /kényszervallatás/.

E bűncselekmény büntetési tétele öt évig terjedő börtönbüntetés volt.
A cselekmény téves jogi minősítése törvénysértő jogkövetkezményekre 

vezetett; az eljárt bíróságok nem vizsgálták meg, hogy e cselekmények 
büntethetősége az elbírálás idejére nem szűnt-e meg.

Az 1878. évi V. tc. 105. §-a 3. pontja értelmében az elévülés kizárja  
a bűnvádi eljárás megindítását, mégpedig öt év elteltével, ha a bűntettre 
öt évi, vagy annál rövidebb tartamú szabadságvesztést ír elő a törvény. 
Hasonló rendelkezést tartalmaz az elbíráláskor hatályos Btá. 25. §-a b/ 
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pontja, mely szerint az elévülés megszünteti az elkövető büntethetőségét 
egyéb – tíz évet meg nem haladó börtönnel büntetendő – bűntett eseté-
ben az arra megállapított szabadságvesztés legmagasabb tartamának 
megfelelő idő, de legalább három év elteltével. Megállapítható tehát az 
elkövetési időre /1944. nyara/ tekintettel, hogy Kristóf László büntethető-
sége e cselekmény miatt 1949. nyarán megszűnt.

A bíróságok akkor jártak volna el törvényesen, ha az e cselekmény 
miatt indított büntetőeljárást a korabeli Bp. /1951. évi III. törvény/ 175. 
§-a /3/ bekezdése a/ pontja alapján megszüntették volna.

- . – . – . – . –
A felülvizsgálati indítvány érvelésével szemben az eljárt bíróságok abban 
nem tévedtek, hogy megállapították: Kristóf László I. rendű terhelt elkö-
vette a BHÖ 218. §-a /1/ bekezdésében meghatározott fogolyszökés bűn-
tettét és a BHÖ 96. §-a /2/ bekezdésében meghatározott hatósági közeg 
elleni erőszak bűntettét.

Az irányadó – és a felülvizsgálati eljárásban nem vitatható – tények 
szerint Kristóf László I. rendű terhelt hatósági őrizetből szökött meg, és 
ennek sikere érdekében az intézkedő rendőrt bántalmazta.

A felülvizsgálati indítványban foglaltakkal szemben a büntethetőséget 
kizáró tévedés sem írható a javára.

A tényállás egyértelmű: a rendőr közölte vele, hogy őrizetbe veszi, és 
az sem kérdéses, hogy tudta, az intézkedő személy rendőr, tehát hatósági 
közeg /hivatalos személy/.

Az I. rendű terhelt bűnösségének kimondására – ennek ellenére –  
e körben is törvénysértően került sor.

Az eljárt bíróságok nem vizsgálták az eset körülményeit, súlyát, holott 
ez a korabeli jogszabályok és ítélkezési gyakorlat szerint sem volt mellőz-
hető.

A BHÖ 56. §-a előírta, hogy „ha az elkövetett bűntett – az eset összes 
körülményeinek mérlegelése alapján – olyan csekély jelentőségűnek mu -
tatkozik, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is 
szükségtelen

a bűnösség megállapítását és a büntetés kiszabását mellőzni kell.
Kristóf László I. rendű terhelt a háború befejezése után beilleszkedett 

a társadalomba, jogkövető magatartást tanúsított. Kellő alappal vélhette, 
hogy tizennégy év eltelte után már nem vonják felelősségre – az általa 
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egyébként jogszerűnek tartott – cselekményei miatt. Ebben a helyzetben 
került sor 1958-ban a rendőri intézkedésre. Tisztában volt azzal – a már 
addig lezárt eljárások ismeretében –, hogy a Ságvári Endre ellen fogana-
tosított intézkedésben való részvétele miatt igen súlyos következményekre 
számíthat. Ezt figyelembe véve a magatartása: a menekülés és az annak 
sikere érdekében elkövetett cselekmény, a rendőr kisebb súlyú bántalma-
zása, ha bűncselekményt is valósított meg, olyan csekély súlyú, jelentő-
ségű volt, hogy nem igényelte a bűnösség megállapítását és büntetés 
kiszabását.

Az e cselekmények miatt indított büntetőeljárást a Bp. l75. §-a /3/ 
bekezdése d/ pontja alapján meg kellett volna szüntetni.

A Legfelsőbb Bíróság – a kifejtettekre tekintettel – a megtámadott 
határozatok Kristóf László I. rendű terheltre vonatkozó részét a Be 425. 
§-a alapján hatályon kívül helyezte és a Be 426. §-a /1/ bekezdése a/ 
pontja alapján maga hozott a törvénynek megfelelő határozatot.

Kristóf László I. rendű terheltet az emberek törvénytelen kivégzése 
által elkövetett háborús bűntett miatt emelt vád alól – bűncselekmény 
elkövetése hiányában – a Be 331. §-a /1/ bekezdése alapján felmentette, 
a további bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást pedig – a ha -
tározatban megjelölt jogszabályok alapján – megszüntette.

Az ügy sajátosságaira tekintettel le kell szögezni: „a Legfelsőbb Bíró-
ság felülvizsgálata kizárólag a büntetőjogi megítélésre terjed ki és 
semmiben sem érintette az elbírálás tárgyát képező események törté-
nelmi, politikai értékelését. Ságvári Endre személyiségének, történelmi 
szerepének vizsgálata illetve méltatása nem a bíróságra, hanem a törté-
nészekre tartozik.”

eddig a legfelsőbb bíróság ítélete.

iV.

Kristóf lászló ártatlansága a történet tényei szerint eléggé világos és egy -
értelmű. Melyek voltak a legfelsőbb bíróság felmentő ítéletének törvényes 
alapjai?
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1. Kristóf lászló i. rendű terhelt és a vele együtt intézkedő csendőrök minden-
ben a korabeli törvényeknek és egyéb jogszabályoknak megfelelően, tehát 
nem „törvénytelenül” jártak el. Kristóf lászló – társaival együtt – törvényes 
alapon nyugvó elöljárói parancs alapján intézkedett. ebben a helyzetben  
a csendőrök és rendőrök eljárása az intézkedés során részleteiben is törvé-
nyes volt.

2. a következő események során megtartották a rájuk, illetve eljárásukra 
vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket. ezek a rendelkezések (fegyverhasz-
nálati szabályok, szolgálati utasítás stb.) az állam alkotmányos, legitim hely-
zetében jöttek létre, s később a politikai rendszerváltozás után sem minő -
sültek olyannak, amelyek az állampolgári jogegyenlőség és a természetjog 
elveinek nem feleltek volna meg.

az irányadó tények szerint ságvári endre a szabályszerű intézkedésnek 
ellenszegült, lőfegyvert vett elő és azzal több lövést adott le, tűzharcot kezde-
ményezett, három intézkedő hatósági személyt megsebesített, az egyik rend-
őrnek halálos sérülést okozott.

a fegyverhasználat szükséges és elkerülhetetlen volt a Szervezeti és Szolgá-
lati Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára 49. §-a 330. pontja alapján; 
továbbá az 1932. évi Xiii. tc. l. §-a /1/ bekezdése 4./pontja értelmében, amely 
szerint a rendőrség fegyverviselésre jogosult tagja vagy közege hivatásának 
jogszerű teljesítése közben fegyvert használni jogosult súlyos bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított vagy emiatt elítélt olyan egyén kézre kerítése végett, 
akit el kell fogni, ha kézre kerítése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehet-
ségesnek.

3. az irányadó (azaz az 1959-évi ítéletben foglalt) tényállás szerint Kristóf 
lászló i. rendű terhelt fegyvert nem használt. a tényállás szerint, amikor 
Cselényi antal az utcán lelőtte ságvári endrét, Kristóf lászló a cukrászda 
padozatán feküdt sérülten. az utcán történteknek semmilyen tekintetben 

„részese”, sőt észlelője sem volt.
Kristóf lászló i. rendű terhelt bűnösségének megállapítása e bűncselek-

mény miatt a büntető anyagi jog alapvető általános tételei szerint törvénysér-
tően történt.

a szóban levő háborús bűntett elkövetője az lehetett, aki „felbujtója, tet-
tese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének”.
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a korabeli büntetőjogi szabály szerint tettes az, aki valamely törvényes 
tényálladék egészét vagy egy részét megvalósítja, vagy a bűncselekmény vég-
hezvitele céljából büntetés alá eső előkészületi cselekményt visz végbe, fel-
bujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír, bűnsegéd 
pedig az, aki másnak a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget 
nyújt. az idézett törvényi rendelkezések alapján belátható, hogy Kristóf 
lászló tettese nem lehetett a ságvári endre lelövésével esetleg megvalósult, 
valójában meg sem valósult bármely bűncselekménynek, de részese sem, 
mivel a felbujtónak a tettes szándékát kiváltó, a bűnsegédnek pedig legalább 
a tettes szándékát erősítő magatartást kell tanúsítania.

Összegezve az eddig leírtakat:

1. az intézkedés egésze szabályszerű, törvényes volt. ebből következik, hogy 
egyik intézkedő csendőr és rendőr – így Kristóf lászló – felelőssége sem álla-
pítható meg.
2. Ha a fegyverhasználat jogszerűtlen lett volna – amire semmilyen adat nin-
csen, a tények éppen annak szabályosságát bizonyítják –, Kristóf lászló bün-
tetőjogi felelőssége akkor sem állapítható meg, mert a fegyverhasználat és 
Kristóf magatartása között semmilyen okozati összefüggés nem volt.

Kristóf lászló tehát nem valósított meg bűncselekményt, elítélése a bün-
tető anyagi jogi rendelkezések megsértésével történt.

V.

nem érdektelen kérdés az, hogy mi a Kristóf-ügy többi elítéltjének és sértett-
jének jogi helyzete, tekintettel arra, hogy a Kristóf-ügyben egyedül Kristóf 
lászlót mentette fel a legfelsőbb bíróság 2006-ban.271

Milyen joggal lehet állítani, hogy ságvári „hősies viselkedése” a korabeli 
büntető törvénykönyv és bírói gyakorlat szerint az 1878. évi V. törvény, azaz 
a btk. 279. §-ába ütköző és a 280. §-a szerint minősülő – több emberen elkö-

271 2015. április 15-én, ugyancsak felülvizsgálat során a Kúria felmentette az ugyanezen 
ügyben elítélt, azóta elhunyt sebestyén Árpád Vii. rendű terheltet is bfv. X. 1.792/2014/7. 
számú ítélettel.
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vetett – szándékos emberölés volt, halmazatban négyrendbeli hatósági közeg 
elleni erőszak bűntettével? ez részünkről tudományos véleményalkotás  
a Kristóf-per adatainak és különösen a felülvizsgálati ítélet adatainak felhasz-
nálásával. Mint minden történeti eseményről, erről az alaposan dokumentált 
történeti tényről jól megalapozott jogtörténeti vélemény alakítható ki –, amint 
ezt már eddig is megtettük. s azért is meg kellett tennünk, mert a fegyver-
használat előtt Cselényi antalnak másodpercek alatt döntenie kellett ságvári 
veszélyességéről, s a fegyverhasználat indokoltságáról, törvényességéről, s ar -
ról, hogy a fegyverhasználat vagy annak mellőzése jár-e súlyosabb következ-
ményekkel. Úgyszintén így kellett eljárniuk a fegyverhasználat kivizsgálóinak.

elhangzott olyan rendhagyó vélekedés, hogy:

„A népbírósági tárgyaláson kiderült: Pétervári halálát nem közvetlenül  
a haslövés okozta. Kristóf azt vallotta: az akció előtt a gépkocsivezető 
besörözött, és az orvosok megítélése szerint Pétervári halálát az idézte 
elő, hogy »a sör szétfolyt a belekben«. (Uo. Bud. Kat. Bíróság 065/1959. 
209.) A kórboncnoki vizsgálat szerint Pétervári halála »baleset« volt – 
tudniillik a haslövés miatt keletkezett szövődmény végzett vele.” 

(lásd: semmelweis egyetem igazságügyi Orvostani  
intézet archívuma, 1944. évi főkönyv.)272

balesetről akkor beszélhetnénk, ha Pétervárit valamelyik bajtársa eltévedt 
golyója sebezte volna meg halálosan. Megsebesülése nem volt baleset, hanem 
emberölés, amint ságvári halála nem gyilkosság volt, hanem rendőri fegyver-
használat. a Kristóf-ügyben 1958-59-ben Kristóf meggyanúsításakor és ké -
sőbb is helytelenül, hangulatkeltően, az eljárás résztvevőinek tisztességtelen 
befolyásolása céljával használja a hatóság a gyilkosság kifejezést. („Tegyen val-
lomást arról, mit tud Ságvári Endre elvtárs meggyilkolásáról?”) a gyilkosság 
a ko  rabeli magyar jogban 1961-ig az előre megfontolt szándékkal elkövetett 
em  berölés megjelölésére szolgált! ez a kifejezés immáron nemcsak jogi, ha -
nem irodalmi jelleggel is joggal alkalmazható a koncepciós perek szereplőire, 
bíráira és a pártállam emberéleteket megfontoltan kioltó képviselőire.

272 svéd lászló: ságvári endre mártíriumának körülményei dokumentumok tükrében. 94. 
oldal. in: Múltunk. 2008. 1. szám. 124–126. oldal.
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nos, amint tanulmányunk elején idéztük, az akkori bonctani intézeti 
bejegyzés szerint Pétervári jános holttestének felvétele 1944. július 31-én volt 
a szent jános Kórházból. a bejegyzés szó szerint: „A kór neme, a halál rövid 
vázlata: haslövés, hashártyalob, baleset, halál oka: többszörös belsérülés,  
a halál neme: haslövött.”273 a lob orvosi értelme: gyulladás, kóros folyamat az 
élő szervezetben, egy testrészben vagy szervben, amely fertőzés, káros beha-
tás vagy más kóros folyamat miatt alakul ki, és gyakran az illető testrész meg-
duzzadásával, vörössé válásával, vérbőségével, hőemelkedéssel, a szövetek 
pusztulásával, esetleg burjánzásával, illetve gyakran fájdalommal jár. Magya-
rán Pétervári jános halálát hashártyagyulladás okozta, amely még napjaink-
ban is nehezen elhárítható, életveszélyes szövődmény a hashártya nem steril 
roncsolódása esetén.274 a sérüléssel rendszerint vagy nagy valószínűséggel 
együtt járó halálos kimenetelű szövődmény megalapozza az emberölés mi -
nősítését.

a budapesti Katonai bíróság ítélete szerint275: 

„Miután a sérülteket kórházba szállították, ahol Ságvári Endre azonban 
belehalt sérüléseibe, ugyancsak a későbbiek során a haslövés okozta 
komplikációban Pétervári is életét vesztette.” 

a büntető joggyakorlat elemi ismeretével is egyértelműen eldönthető, hogy 
egy ilyen haslövéssel okozott emberhalál még a mai orvostudomány lehetősé-
gei közepette is – nem szólva az 1944-es egészségügyi viszonyokról –, amint 
erről korábban szóltunk, emberölésnek minősülhet s így büntetendő az ala-
nyi feltételek (szándékosság, beszámítási képesség stb.) megléte esetén. Már-
pedig, ságvári az ismert körülmények között (amikor négy fegyveres ember 
ellenállását lő  fegyverrel akarta leküzdeni) legalábbis belenyugodott, hogy 
célzott lövései emberéletet oltanak ki, a belenyugvással az eshetőleges szán-
dék mindenképpen, s az egyenes emberölési szándék inkább megállhat.

Érdemleges megjegyzés az, hogy: 

273 semmelweis egyetem igazságügyi Orvostani és biztosítástani intézet archívuma. 1944. 
évi főkönyv 2054. felvételi szám.

274 http://elfelejtettszavak.blogspot.hu/2013/11/hashartyalob.html
275 budapesti Katonai bíróság. b.i. 065/1959. sz. ítélete 32. oldal. in: Hadtörténelmi levéltár. 

Kristóf lászló, csö. ny. törm. és társai elleni bűnügy. budapesti Katonai bíróság. 
b.i.065/1959. továbbiakban: ítélet.
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„Zétényi de jure egy nevezőre hozza Palotást Kristóffal, holott ez a minő-
sítés jogi nonszensz. Mert egyrészt a primér források arra utalnak: Palo-
tás esetében fennáll a Ságvári Endre meggyilkolásában való bűnrészesség 
alapos gyanúja, másrészt Kristóffal ellentétben Palotás ügyében nem tör-
tént meg a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálata a nyomozó cselekvőségéről 
és az őt sújtó egykori büntetésről.”276

az anyagi jogi igazság az – a törvénysértő ítéletek felülvizsgálati indítvány 
hiánya miatt részleges hatályban maradása ellenére is –, hogy a felülvizsgálati 
ítélet szerint Kristóf lászló i. rendű terhelt és a vele együtt intézkedő csend-
őrök mindenben a korabeli jogszabályoknak megfelelően, tehát nem „tör-
vénytelenül” jártak el. Megállapítja a felülvizsgálati ítélet indokolása azt is, 
hogy: „az intézkedés egésze – a többi csendőr fegyverhasználatára is kiterje-
dően – szabályszerű, törvényes volt.”277

ebből egyenesen következik az, hogy Palotás nem lehet bűnös a ságvári 
endre sérelmére elkövetett bármilyen bűntettben, mert ilyen bűntett nem 
volt a legfelsőbb bíróság 2006-évi ítélete szerint. amint ismeretes: a Katonai 
főügyészség egyetértett a felülvizsgálati indítványban foglaltak egy részével. 
szerinte is az eljárt bíróságok téves következtetéssel állapították meg az i. 
rendű terhelt bűnösségét az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett 
háborús bűntettben. sajátos – a legfelsőbb bíróság által nem elfogadott 
nézete szerint –, a sérelmezett határozatok egyéb tekintetben nem sértik  
a büntető anyagi jog korabeli rendelkezéseit. így a halálbüntetés kiszabását 
nem vitatta. Kristóf lászlónak az emberek törvénytelen kivégzése által elkö-
vetett háborús bűntett miatt emelt vád alól felmentését, egyebekben pedig az 
alapügyben hozott határozatok hatályukban fenntartását indítványozta.278 

Mindent egybevetve: a 2006. évi felmentő ítéletből és a történeti tényekből 
nem következhet más, mint hogy – jogosulttól származó felülvizsgálati indít-
vány esetén – a jelenleg alakilag halálraítéltnek tekintendő Palotás ferencet 
nem vitásan fel kellene menteni az emberek törvénytelen kivégzése által elkö-

276 lásd: svéd, ugyanott.
277 a legfelsőbb bíróság bfv.X.1.185/2005/7. számú, 2006. március 6-án kelt, felülvizsgálat 

tárgyában hozott ítélete 7–8. oldal.
278 bf.Vi.238/2005./lb.
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vetett háborús bűntett miatt emelt vád alól. egyéb cselekményei miatt azon-
ban az 1959-es ítélet egyéb tényállása nem biztos, hogy eredménnyel vitat-
ható perújítási ok, új bizonyíték hiánya miatt, tekintet nélkül arra, hogy mi 
volt az igazságnak megfelelő történeti tényállás. a leírt pertörténetekből nyil-
vánvaló, hogy Palotás ferencet is ságvári meggyilkolása miatt ítélték halálra, 
egyéb cselekményeiért már korábban életfogytig tartó börtönbüntetést ka -
pott, és tíz évet letöltött. így alakilag hatályban lévő bűnössége és halálbünte-
tése az anyagi igazság tükrében törvénysértő.

arra a kérdésre, hogy az ítélet hatálya kiterjed-e a közvetlenül nem érintet-
tekre, Király tibor így válaszol: 

„A bizonyító erő a res iudicata pro veritate habetur tételt juttatja kifeje-
zésre. A jogerős (írásba foglalt) ítélet eszerint bizonyító erővel rendelkező 
okirat és a benne foglaltak ellenkezőjét csak akkor lehet bizonyítani, ha 
perújítás vagy rendkívüli felülvizsgálat folytán az ügyben új jogerős hatá-
rozat keletkezett. Vitás hogy a határozatnak mind a rendelkező, mind 
az indokolási része rendelkezik-e bizonyító erővel. Nézetünk szerint az 
indokolási résznek is van bizonyító ereje. A terheltről és a cselekményről 
az indokolásban tett megállapításokat igaznak kell tartani (tehát abban 
a részben, amelyben az ítélet leírja a megállapított tényállást), hacsak 
rendkívüli perorvoslattal azokat nem cáfolják.”279

Márpedig a legfelsőbb bíróság 2006-os jogerős ítélete indokolásának azon 
okfejtése és megállapítása, hogy bizonyos, meghatározott történeti tényállás-
ban bűncselekmény nem valósult meg, megalapozza azt az állítást, hogy az 
ugyanezen bűntettel vádolt, de eljárási korlát miatt fel nem mentett elítélt 
anyagi jogilag, a történeti büntetőjogi elemzés szintjén nem tekinthető bűn-
elkövetőnek formális bűnössége mellett sem.

279 Király tibor. Büntetőeljárási Jog. 2000. 496. oldal. res iudicata pro veritate habetur – ítélt 
dolog igaznak tekintetik
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16. fEJEZET,
 
amelyben megismerjük a Kristóf-ügy utóéletét, polgári pereket, sarkalatos 
jelentőségű nyilatkozatokat. Választ keresünk arra az abszurd, korunkra jel-

lemző kérdésre: lehet-e hiba egy ártatlanul kivégzett ember felmentése?

i.

a Kristóf-ügy utóéletéhez szorosan hozzátartozik az a két polgári per, ame-
lyet Kristóf lászló özvegye, erdősi istvánné és testvére leánya, faragó Mária 
eszter folytatott különböző alperesek ellen.

1. a felperesek 2008. március 21-én keresetet indítottak az alperesek ellen  
a Pest Megyei bíróságnál, személyhez fűződő jogaik megsértésének megálla-
pítása, és ezzel összefüggő vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítése iránt.

a kereset szerint, a fővárosi bíróság i. rendű és a Magyar Köztársaság 
legfelsőbb bírósága ii. rendű alperesek, illetve jogelődeik (a budapesti Kato-
nai bíróság, illetve a Magyar népköztársaság legfelsőbb bírósága) – bírósági 
jogkörükben eljárva – azzal okoztak személyiségi jogsérelmet, illetve kárt, 
hogy közvetlen hozzátartozójukat, néhai Kristóf lászlót 1959-ben – az 1956-
os forradalom utáni politikai megtorlás keretében – koncepciós per eredmé-
nyeképpen, a korabeli büntetőjogi törvények durva megszegésével, valótlan 
tényállás alapján, nyilvánvalóan téves jogi minősítés folytán, halálra ítélték, 
mely büntetést 1959. november 28-án végre is hajtották.

„A per első tárgyalásán idézés nélkül, jogi képviselőjével megjelent a kér-
déses büntető ügy egyik sértettje, Pintér Marianne, akit mint antifasiszta 
ellenállót az 1959-es ítélet szerint néhai Kristóf László közreműködésével 
kínvallatásnak vetettek alá. Kérte annak engedélyezését, hogy az alpere-
sek oldalán, pernyertességük előmozdítása végett beavatkozhasson. Az 
ehhez fűződő jogi érdekét abban jelölte meg, hogy amennyiben a bíróság 
helyt adna a keresetnek, azzal közvetve, burkoltan azt is kimondaná, 
hogy – az általa változatlanul, a felperesekkel együtt (!) háborús bűnös-
nek tekintett – Kristóf László jogszerűen bántalmazta őt, vagyis az ítélet 
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indirekt módon alkalmas volna az ő személyhez fűződő jogainak meg-
sértésére, amennyiben azt a hamis látszatot kelthetné, hogy annak ide-
jén, a negyvenes években nem Kristóf László, hanem ő (Pintér Marianne) 
lett volna a bűnöző.”280 

a fejér Megyei bíróság a beavatkozó erre irányuló viszontkeresetét azon 
helyt el is utasította (7. sz. jegyzőkönyvi végzés, fít 7.Pf. 21.416/2008/2. sz. 
végzés).

a személyesen soha meg nem jelenő, a per során elhunyt Pintér Mariannt, 
akinek halálával megszűnt a beavatkozás, dr. Ádám györgy ügyvéd képvi-
selte, aki a beavatkozó jogi képviselőjeként a felpereseket szóban és írásban  
a kivégzett és jogerősen felmentett háborús bűnös bűnsegédeinek minősítette.

Dr. Ádám György ügyvéd
(budapest, 1921. szeptember 27. – budapest, 2011. 
június 18.) 
jómódú család gyermekként született, munkaszolgála-
tos 1942. október 5-étől, deportálták a graz melletti 
libenauba, szabadult 1945. május elején, két fiútestvérét 
veszítette el. (Dr. Kende Péter: Védtelen igazság. Röpirat 
bírókról, ítéletekről, bp., 2007. Hibiszkusz Könyvkiadó 
Kft, 140–146. oldal)

1946–1951 között a gazdasági rendőrség, majd b. 
M. ÁVH, végül ÁVH Vizsgálati osztályán államvédelmi 
főhadnagy. Miután nem lett csoportvezető, megsértő-
dött, ezért távozott. Visszatért 1956. november 4-e után, 
1957. február – 1962. augusztus 24. között szolgált az 

ál  lambiztonságnál, tanított a rendőrtiszti főiskolán. jogtanácsos az Országos 
Kőolajipari trösztnél 1962–1964 között. a sOte és jogelődje tanára 1964–1991 
között. Kandidátus (1975), az Mta doktora (1986), az elte ÁjtK tiszteletbeli 
tanára (2005). 1991-től előbb a 384. sz. jogtanácsosi Munkaközösség, majd a 384. 
sz. ügyvédi iroda tagja. a Magyar ellenállók, antifasiszták szövetsége elnöksé-
gének tagja, a szervezet jogtanácsosa.

Pintér Mariann hasonló érvekkel korábban felperesként kezdeményezett egy 
személyiségvédelmi pert a legfelsőbb bíróság ellen – a Kristóf lászlót fel-

280 fejér Megyei bíróság. 3.P.20.980/2008/1. szám.

Dr. Ádám györgy
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mentő törvényességi határozat jogellenes, őt, mint egykori áldozatot sértő 
voltára hivatkozva –, de a keresetét jogerősen elutasították.281 

ebben a perben adta elő rendhagyó fellebbezési ellenkérelmében a legfel-
sőbb bíróság: 

„A Legfelsőbb Bíróságnak alperesként sem kell/szabad megvédenie a jog-
erős határozatot, sőt: ahhoz semmiféle kommentárt nem fűzhet.

Az alperes perbeli nyilatkozatot tehet, érdemben így: történészek, le -
véltárosok, irattárosok, ruhatárosok, újságírók és további kvázi szerzők  
a mai napig sem tudták megdönteni a Legfelsőbb Bíróság által felülvizs-
gálati eljárásban nem is vizsgálható történeti tényt:

Kristóf László – Ságvári Endrével ellentétben – nem ölt embert.
[…….] Az adott alapügyben a felperesnek – aki 64. éve „élni is alig 

tud” – meg kell elégednie azzal, hogy a halálbüntetéssel sújtható bűncse-
lekményt el nem követő I. rendű terheltet a felperes elvbarátai 49 évvel 
ezelőtt már kivégezték.”282

a fejér Megyei bíróságon dr. Kozma tamás bíró 2009. március 23-án a felpe-
resek keresetét elutasította elévülés miatt. Kifejtette, hogy a 2006. évi felül-
vizsgálati eljárásban 

„kifejtett jogi érveket a megyei bíróság is teljes mértékben magáévá tette, 
és nem – mint az alperesek vélték – retrospektív szemlélettel, a reneszán-
szát élő jogállamiság eszmekörének bűvöletében, hanem abbéli meggyő-
ződésében, hogy a jognak és az igazságszolgáltatásnak mindenkor, min-
den rendszerben megvoltak a jól körülhatárolt alapnormái, és azokat 
be lehetett, és be is kellett (volna) tartani, vagy szükség esetén fel lehetett 
(volna) állni a bírói székből.”283

2. a fejér Megyei bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése után 2010. októ-
ber 25-én újabb ítéletet hozott, amelyben 

281 fővárosi bíróság. 19.P.21.073/2007/5. fővárosi ítélőtábla 7. Pf. 21.260/2007/4. 
282 jogi képviselő: dr. fehér-Polgár Pál osztályvezető.
283 fejér Megyei bíróság. 3.P.20.980/2008/1. szám. 
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„Megállapítja, hogy az I. és II. r. alperesek (jogelődeik) a néhai Kristóf 
Lászlóra B.I.065/1959. illetve Kt. 094/1959. ügyszám alatt kiszabott halá-
los ítéleteikkel és azok indokolásával megsértették az I. és II. r. felperes, 
valamint a II. r. felperes jogelődje, néhai Magyar Ferencné kegyeleti jogát, 
továbbá az I. r. felperesnek, és a II. r. felperes jogelődjének a becsülethez, 
jó hírnévhez, és a teljes családi élethez való, személyhez fűződő jogait. 
Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja…”284

3. a fellebbezés folytán eljáró fővárosi ítélőtábla dr. sághy Mária elnökletével 
2011. április 15-én kihirdetett ítéletével285 helybenhagyta az előbbi ítéletet.

ilyen esetben nem egyszerűen az eljárt bíróságok eltérő jogi álláspontját, 
hanem szándékoltan téves, koncepciózus jogalkalmazó tevékenységét kell 
minősíteni. az ítélőtábla megállapította: 

„Tény, hogy a felperesek személyiségi joga a hozzátartozójukra törvénysér-
tően kiszabott halálbüntetés következtében sérült. Tekintve, hogy a jog-
sértés büntetőeljárás keretei között, jogilag szabályozott eljárásban tör-
tént, önmagában a cselekmény téves bírói minősítése nem eredményezné 
az elítélés jogsértő jellegének megállapítását, mert maguk az eljárási sza-
bályok, az azokban foglalt jogorvoslati lehetőségek adnak garanciát a té -
ves, jogszabályoknak meg nem felelő döntések felülbírálatára, ezért ön -
magában a téves bírói döntés – általában – nem ad alapot az eljárás alá 
vont személy és hozzátartozói személyiségi joga megsértésének a megál-
lapítására.

Abban az esetben azonban, ha az elítélésre egy adott, felismerhető cél-
nak megfelelően csoportosított tényállási elemek alapján, egy adott kon-
cepciónak megfelelően kerül sor, akkor az ítélet nyilvánvalóan téves és 
koncepciózus jogalkalmazási tevékenység eredménye. Alperes 2006-ban 
hozott felmentő ítélete indokolásából kitűnően az 1959-ben történt elíté-
lés alapjául koncepciózus elemeket is tartalmazó, a korabeli hatályos tör-
vényekből sem levezethető bírói megállapítások szolgáltak, ennélfogva, ha 
azzal okozati összefüggésben mások személyiségi joga sérült, a törvény-
sértő elítélés személyiségi jogot sértő jellege egyidejűleg megállapítható.

284 fejér Megyei bíróság. 3.P.21377/2010/10. szám. 
285 fővárosi ítélőtábla. 7.Pf. 20071/2011/4.
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Nem kétséges, hogy a közeli hozzátartozó törvénysértő elítélése sérti a 
hozzátartozók és az elítélt személyiségi jogait is. Utóbbi a felmentő ítélet 
hozatalát követően – a halálbüntetés végrehajtására tekintettel – nem ér -
vényesítheti a törvénysértő elítéléshez fűződő jogorvoslati igényét. He  lye-
 sen hivatkozott arra a II. rendű alperes, hogy a jogintézmény jellegéből 
fakadó sajátosságok miatt a kegyeleti jogok sérelmét az elhunyt hozzá-
tartozó halálát követően megvalósuló jogsértő magatartások eredmé-
nyezhetik. Az adott helyzet sajátosságai miatt – a kiszabott és végrehaj-
tott halálbüntetésre tekintettel – néhai Kristóf László személyiségi joga 
megsértésével kapcsolatos igényeket hozzátartozói, az I. és II. rendű fel-
peresek érvényesíthetik. Nem vitatható, hogy törvénysértő, az élet elvételét 
eredményező ítélet, az elítélt élethez való személyiségi jogát és – indoka-
ira tekintettel – a becsületét is sérti, a jogsérelemért azonban – a büntetés 
természetéből fakadóan – csak a hozzátartozók igényelhetnek jogorvos-
latot a törvény által biztosított keretek között.”

4. az ügy felülvizsgálati kérelem folytán a legfelsőbb bírósághoz került, 
amely 2011. október 5-én dr. Mészáros Mátyás elnökletével részben hatályon 
kívül helyezte arra hivatkozva, hogy kegyeleti jogsértés, illetve meghalt sze-
mély emlékének megsértése a jogelőd halála után követhető el, márpedig  
a jogsértő ítéletek meghozatala a sértett életében történt.286

a nem kegyeleti jellegű, az özvegy és az unokahúg saját személyiségi jogát 
sértő magatartás megállapítását megerősítette: 

„A személyhez fűződő jog megsértése (egyes kivételektől eltekintve) általá-
ban objektív jogellenes magatartás, amelynek objektív jogkövetkezményeit 
az érintettek a Ptk. 84. §-a alapján alanyi jogon, az elkövető vétkességé-
től vagy vétlenségétől függetlenül érvényesíthetik. Nincs tehát jelentősége 
a jogsértés megállapítása szempontjából annak, hogy 1959-ben az alpe-
resek jogelődjei részéről eljáró bírók felróható, vétkes magatartást tanúsí-
tottak-e, mert az utóbb törvénysértőnek minősített és megsemmisített 
ítélet alapján a személyhez fűződő jog megsértése objektív tényként meg-
állapítható volt. Tévesen hivatkozott az I. r. alperes a BH 1982/140 illetve 

286 legfelsőbb bíróság. Pfv. iV. 21. 303/2011/7. szám.
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1992/103. szám alatt közzétett eseti határozatokra, mert ezekben a Leg-
felsőbb Bíróság a bírói jogkörben okozott kár megtérítése iránti követelés 
tekintetében állapította meg azt, hogy önmagában a téves döntés megho-
zatala a vétkesség, mint a kártérítő felelősség egyik eleme megállapítá-
sára nem ad alapot. A személyhez fűződő jog védelme körében érvénye-
síthető objektív szankciók azonban az elkövető vétkességétől függetlenek.”

5. a fejér Megyei bíróság 2010. október 25-én kihirdetett ítélete mindezek – a rész-
leges hatályon kívül helyezés – után jelenleg a következőképpen van ha  tály  ban: 

„A Fejér Megyei Bíróság mint elsőfokú bíróság a Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd 
(1066. Budapest, Zichy J. u. 22.) által képviselt Erdősi Istvánné mezőhe-
gyesi (Kossuth u. 11.) lakos I.r. és Faragó Mária Eszter budapesti (1074. 
Barros u. 99.) lakos Il.r. felperesnek – az OITH Jogi- Képviseleti Főosztály 
(1363 Bp., Pf. 24.) nevében eljáró Dr. Földesi Margit jogi ügyintéző által kép-
viselt Fővárosi Bíróság (1055 Budapest, Markó út 27.) I. r. és a Dr. Murá-
nyi Katalin főtanácsadó által képviselt Legfelsőbb Bíróság (1055. Buda-
pest, Markó u. 16.) II. r. alperes ellen személyhez fűződő jogok megsér  tésének 
megállapítása és járulékai iránt indított perében az alulírott helyen és 
napon, nyilvános tárgyaláson meghozta és kihirdette az alábbi í t é l e t e t :

Megállapítja, hogy az I. és II. r. alperesek (jogelődeik) a néhai Kris-
tóf Lászlóra B.I. 065/1959. illetve Kt. 094/1959. ügyszám alatt kiszabott 
halálos ítéleteikkel és azok indokolásával megsértették az I. r. felperesnek, 
és a II. r. felperes jogelődjének néhai Magyar Ferencnének a becsülethez, 
jó hírnévhez, és a teljes családi élethez való, személyhez fűződő jogait.

Ezt meghaladóan a keresetet elutasítja, azzal, hogy a peres felek  
a saját perköltségeiket maguk viselik.”287

Ez a jelenlegi polgári jogi helyzet.

6. a fővárosi bíróság a dr. Zétényi Zsolt ügyvéd (1076. budapest, Zichy u. 
22.) által képviselt Magyar ferenCnÉ budapesti (1047. baross u. 99. sz. 
alatti) lakos felperesnek a dr. simits iván ügyvéd (1064. budapest, izabella u. 
66. fsz. 1.) által képviselt nÉPsZabaDsÁg Zrt (1034. budapest, bécsi út 

287 fejér Megyei bíróság. 3.P.21377/2010/10. szám; legfelsőbb bíróság Pfv. iV. 21. 303/2011/7. szám.
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122-124.) alperes ellen személyiségi jog megsértése miatt indított perében 
meghozta a következő ítéletet:

„A bíróság megállapítja, hogy az alperes azzal, hogy az általa kiadott 
Népszabadság c. napilap

• 2007. július 14-i számában, A hivatali visszaélés vagy háborús bűn-
tett? c. cikkben, illetve

• 2007. július 28-i számában Az új emléktábla Ságvári Endrének  
c. cikkben

valótlanul állította, hogy Kristóf László kommunista ellenállókat ha -
lálra kínzott volna, megsértette a felperesnek az elhunyt hozzátartozója 
emlékéhez fűződő kegyeleti jogait. A bíróság az alperest eltiltja a további 
jogsértéstől.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy elégtétel adásaként az ítélet rendel-
 kező részét kommentár nélkül tegye közzé az általa kiadott Népszabadság 
c. lapban, a 2006. július 28-i cikkel azonos helyen és betűszedéssel, 15 na -
pon belül és a megállapított jogsértésért fejezze ki sajnálkozását.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a fel-
peresnek 250.000.-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint tőkét.

A bíróság ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasítja.”

ii.
Megjegyzések és következtetések

Kristóf lászló tragédiája próbaköve az erkölcshöz, az önkényuralomhoz, 
a politikai értékrendekhez, az alapvető emberi jogokhoz és értékekhez, az 
emberi méltósághoz való viszonyunk erejének, hitelességének. Ha valakinek 
úgy tetszik: fényt vet az ember és történelem viszonyára, a jogász hivatására, 
az igazság és igazságosság feltétel nélküliségére, színvallásra kényszerít ezen 
értékek és viszonylatok abszolút vagy relatív jellegéről.

az ügy elkerülhetetlenné teszi a népbírósági jog és a népbírósági joggya-
korlat újra szemügyre vételét, a népbírósági és általában a pártállami büntető 
ítélkezéshez való viszonyunk újragondolását, amire utalásokat tettünk az 
előzőekben. felvillantjuk a Kristóf lászló és ságvári endre személyével 
kapcsolatos, adott ügyben adódó megfontolásokat, megkíséreljük a per vissz-
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hangjának értékelését, különös tekintettel a legitimitás és legalitás, azaz a 
hatalom elfogadottsága, hitelessége és a szabálykövetés kapcsolatára. előre-
bocsátjuk, hogy ezen kérdések taglalása semmiképpen nem érinti, sőt erősíti 
a Kristófot felmentő ítélet erejét, igazságosságát, helyességét.

Vizsgáljuk meg a per kritikusainak néhány szempontját. 
előrebocsátjuk, hogy az érdeklődő közvélemény és a jogász hivatás részéről 

megnyugvással fogadták az ítéletet – mint a pártatlan, alkotmányos jogállami 
jogalkalmazás jelentős eseményét. 

ellenvetést egy kisebb kör részéről jelenítettek meg. ennek egyik alaptétele 
szerint a 2006-os felmentő ítélet sérti dr. ságvári endre kommunista-zsidó 
antifasiszta emlékét, „hősies kiállását”, mert a csendőrökkel szembeni ellenál-
lását jogtalanná teszi. 

a másik állítás szerint, amely nem ságvári személyére fokuszál: 

„Ezzel az ítélettel a Magyar Köztársaság – ha tetszik, ha nem – megsza-
kította a kontinuitást az 1946-ban megalapított második köztársasággal, 
amely azon a föltevésen nyugodott, hogy a parlamentben (és általában  
a közéletben) képviselt irányzatok a kommunistáktól a konzervatív kato-
likusokig összetartoznak, amennyiben antifasiszták, antihitleristák, sőt: 
elvetik a latifundiumok és a szoldateszka »történelmi« Magyarországá-
nak hagyományát, amely hagyomány nyílegyenesen vezetett az 1944-i 
mélyponthoz.”288

a harmadik, s egyedül jogászi érvelés hivatkozik a XX. század egyik legel -
ismertebb jogfilozófusának és büntetőjogászának, gustav radbruchnak 
a munkássága nyomán ismert és alkalmazott a törvényes jogtalanság vagy 
törvénybe foglalt jogtalanság (gesetzliches unrecht) kategóriájára, amelyet 
különösen a második világháború utáni felelősségre vonások során alkal-
maztak. radbruch szerint, s ezzel egyetértünk, ha a pozitív törvény és az iga-
zság közötti ellentmondás elviselhetetlen mértéket ér el, a törvénynek mint 
helytelen jognak az igazságossággal szemben meg kell hátrálnia. e szerint  
a formailag hatályos jognak vannak olyan normái, amelyek oly mértékben 
illegitimek, igazságtalanok, ellentétesek az emberi jogokkal, hogy jogi minő-
ségük is hiányzik, ezért azokat a demokratikus jogállam bíróságai az elköve-

288 tamás gáspár Miklós: lelőtték ságvárit? bravó! Népszabadság. 2006. március 7.
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téskor hatályos jog alkalmazása során nem vehetik figyelembe. a legfelsőbb 
bíróságnak jelen esetben is – mondják e nézet képviselői – ezt az elvet kellett 
volna alkalmaznia Magyarországon, 2006-ban. e nézet szerint:

„1944. március 19-e után az akkor formailag hatályos magyar jog egy 
része is törvénybe foglalt jogtalanságnak tekinthető. 1944. március 19-én 
megszűnt a magyar állam szuverenitása, ezzel a kormányzat legitimi-
tása, és ennek következtében csorbult a magyar jogrend legalitása is.  
A nem legitim jogrend legalitása részlegessé vált. Megmaradt a magán-
jog, a közlekedési szabályok és más politikailag közömbös jogszabályok 
legalitása, de megszűnt a politikai büntetőjog és az erőszakszervezetekre 
vonatkozó normák legalitása. ………….Az 1921. III. tc.-re való hivatko-
zás kapcsán – amely jogszabály az állam és társadalom törvényes rendjé-
nek erőszakos fölforgatására irányuló cselekményeket rendelte büntetni 

– a bíróság nem vette figyelembe, hogy 1944 nyarán nem létezett az állam 
és társadalom törvényes rendje, így annak védelméről sem lehetett szó.”289

a kritikusok között az egyetlen jogász radbruchra, a törvény feletti jog né  met -
országi, neves 1945 utáni hirdetőjére hivatkozó idézett érvelése az ártatlan em -
ber felmentése ellen azért nem helytálló, mert a Kristóf-ügyben – de csakis ab -
ban, s nem a jogrend más részében – nem volt olyan 1945 előtti törvény, vagy más 
szabály, amely az igazságosság legkisebb mértékét sem tartalmazta. nem volt jog, 
amely ezért nem lett volna alkalmazható, mert az igazságossággal való ellentéte 
elviselhetetlen volt, ha  csak a népbírósági jogot számos okból nem tekintjük 
annak. ez viszont célja szerint kívül esik a jogfilozófus szerző szándékán, aki 
nem a jogtalanul elítélt és kivégzett emberrel szemben alkalmazott jogot méri 
meg az igazságosság mércéjével, s nem a törvénytelen, egy ember megölését 
jelentő ítélet jogi alapjait támadja, hanem a justizmord áldozatának felmentését, 
illetve ennek indokolását teszi jogelméleti alapon éles bírálat tárgyává.290 

az előzőkből egyértelmű, hogy a felmentés elleni természetjogias érvelés 
sikeréhez, a 2006-os ítélet megcáfolásához csupán két elem hiányzik: az igaz-
ságtalan jog és az igazságtalan ítélet. az ítélet igazságos jog alapján hozott 
igazságos ítélet volt.

289 szilágyi Péter: ságvári és a Magyar Köztársaság. Népszabadság. 2006. március 29. 
290 szilágyi Péter, i. m.
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iii.

a legfelsőbb bíróság büntető Kollégiuma – az eddigi gyakorlatban ismeret-
len módon – válaszolt a bíráló véleményekre. nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy 

„a bíróságnak nem feladata történelmi események értékelése és megíté-
lése, de nem feladata a politikai mozgalmak által vállalt ideológiáknak, 
célkitűzéseknek, illetve azok hasznosságának vagy kárhoztatható jellegé-
nek minősítése sem. Ez utóbbiak a büntetőjogon kívüli tárgykörök és 
szempontok, amelyek nem a bíróságra, hanem elsősorban a történészek-
 re tartoznak. Ezzel összefüggésben mutatott rá az indokolás arra is, hogy 
Kristóf László volt csendőr törzsőrmester ügyét kizárólag szakmai szem-
pontok alapján, büntetőügyként vizsgálta a Legfelsőbb Bíróság, az eljá-
rásra irányadó szabályok szerint: tekintettel az elkövetéskor és az elbírá-
láskor hatályos jogszabályokra.”

a levél megállapítja: 

„Bármily népszerűtlenül hangozzék is ez, Ságvári Endre nem volt jogos 
védelmi helyzetben, amikor pisztolyt rántott, mert a jogos védelem – ab -
ban az időben is – csak a személy ellen intézett vagy azt fenyegető »jog-
talan és közvetlen« támadás elhárítására volt igénybe vehető. Vele szem-
ben pedig jogszerű hatósági intézkedés történt.”291

Kőszeg ferenc, a liberális jogvédelem vezéregyénisége írja: 

”…azt, hogy azzal szemben, aki fegyverrel támad az intézkedő rendőrre, 
a fegyverhasználat jogszerű, a legelszántabb jogvédő sem kifogásolhatja. 
Ebben az összefüggésben, az intézkedő csendőr szemszögéből nincs jelen-
tősége, hogy világtörténelmi értelemben Ságvárinak volt igaza. Ráadásul 

– mint a sajtóban ismertetett tényállásból kiderül – Ságvárit nem Kristóf 
László lőtte le, ellenkezőleg, Ságvári lőtt a csendőrre. A halálos ítélet 

291 Kell-e menteni a legfelsőbb bíróság ítéletét. a legfelsőbb bíróság büntetőkollégiuma. 
Népszabadság. 2006. március 17. 
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tehát minden jogi alapot nélkülözött, kiszabása és végrehajtása justiz-
mord volt, magyarul: jogi eszközökkel végrehajtott emberölés. Ebben az 
esetben tehát nem Kristóf László, hanem a halálos ítéletét kiszabó bírók 
követtek el gyilkosságot. Érdekes, hogy a nevüket egyetlen lap sem írta le. 
Pedig a vétkük sokszorta súlyosabb, mint a besúgóké. És ha az Alkot-
mánybíróság nem minősíti alkotmányellenesnek a szándékos emberölés 
és a halált okozó súlyos testi sértés (azaz a gyanúsított agyonverése) el -
évülési határidejének utólagos meghosszabbítását, akkor esetleg a csend-
 őr bíráinak kellett volna bíróság elé állniuk.”292

az ítéletet bíráló, meglehetősen szűk, ámbár hangos kör véleményét kétnyelvű 
kiadványban is közreadta a legfelsőbb bíróság ítéletével és levelével, de az 
említett Kőszeg ferenc-cikk és a jó logikájú, a 2006-os bírósági eljárást meg-
előző, akkor hézagpótló történeti ismereteket közlő ungváry Krisztián ko -
rábban hivatkozott írásának, gondolatainak mellőzésével.293

iV.

a Magyar Köztársaság az ítélettel sem meg nem erősítette, sem meg nem sza-
kította a folyamatosságot az 1946-ban megalapított második köztársasággal, 
mert erre egy büntető ítélet nem alkalmas, s ilyen célja az eljárásnak nem 
lehetett. a második köztársaság jogrendje és joggyakorlata számos tekintet-
ben sértette a hagyományos jogelveket, s ha összehasonlítjuk a történetileg 
létezett liberális alkotmányos jogállam szabályaival (büntető törvényeivel, 
szolgálati szabályzataival, stb.) ez utóbbiak közelebb állnak egy mai jogállam 
jogrendjéhez.

a jelen magyar állam reményeink és meggyőződésünk szerint nem azon  
a politikai filozófiai föltevésen nyugszik, „hogy a parlamentben (és általában 
a közéletben) képviselt irányzatok a kommunistáktól a konzervatív katolikuso-
kig összetartoznak, amennyiben antifasiszták, antihitleristák, sőt: elvetik a la  ti-

292 Kőszeg ferenc: Ki kit járat le? Népszabadság. 2006. március 21. 
293 A Ságvári-dosszié. The Ságvári Dossier. a legfelsőbb bíróság és a jogállam. Pannonica 

Kiadó. budapest, 2006.
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 fundiumok és a szoldateszka ’történelmi’ Magyarországának hagyo má  nyát”294, 
hanem a törvények uralmának feltétlen igényén, a demokratikus, alkotmá-
nyos jogállam alapelveinek érvényesítésén legalábbis követelményként. 

a 2006-ban hatályban volt „alkotmány” 2. § szerint 

„(1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszu-
verenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos meg-
szerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen 
törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köte-
les fellépni.”

Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.) 

„B) cikk szerint
(1) Magyarország független, demokratikus jogállam. [.] 
(3) A közhatalom forrása a nép. 

C) cikk
(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos 

megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az 
ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles 
fellépni.

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében 
kényszer alkalmazására az állam jogosult.”

Milyen értékek követése jellemzi a jelenkor magyar államát? Ha erre a kér-
désre válaszolunk, egyúttal válaszolunk arra a kérdésre is, hogy az antifa-
siszta vagy/és antikommunista minimum fölött és azokat magába olvasztva 
mi az az értékrend, amelyet követ a mai Magyarország?

az alaptörvényt bevezető nemzeti Hitvallás szerint 

„Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, 
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.”

294 lásd: tamás gáspár Miklós idézett cikkét.
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„R) cikk 
(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. 
(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. 
(3) Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti 
hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell 
értelmezni.” 

az előző tételekhez kapcsolódó 28. cikk szerint:

„A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban 
azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptör-
vény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józa-
nésznek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

ennek megfelelően a mai magyar állam – a történetileg létezett alkotmányos 
magyarországi államrendszerek hagyományával egyezően – minden önkény-
uralmi törekvést, beleértve kommunistát és nemzetiszocialistát is elutasít, 
alaptörvénye szerint az állam nem épülhet egyetlen nevesített vagy bármily 
más önkényuralom megtagadására, ezért nem jellemezhető valamely nevesí-
tett önkényuralom elutasításával, mint fő meghatározó jeggyel. így – noha 
bizonyos értelmezés szerint ez felelne meg a második világháború utáni anti-
fasiszta konszenzus mai viszonyainkra alkalmazott logikájának – még a negy-
venöt éves kommunista önkényuralom után sem lehet egy alkotmányos jog-
állam politikai-jogi alapelve a nemzetiszocializmus-ellenesség, ahogyan  
a kommunistaellenesség vagy a kommunista önkény elutasítása sem, hanem 
kizárólag a törvények uralma az igazságosság és jogbiztonság összhangja 
alapján. ezen alkotmányos magyar állam ma már szándékaink szerint folya-
matos a történelmileg létezett magyarországi alkotmányos államrendszerek-
kel. ennek deklarálására egy büntető bírósági ítélet annyiban volt alkalmas, 
hogy egyértelművé tette: a bűnösség s az ártatlanság büntetőjogi fogalmai 
minden (alkotmányos vagy fogyatékos alkotmányosságú, vagy önkényural-
 mi) működő magyar államrendszerben elkövetett bűncselekmény esetén 
ugyanazon alkotmányos jogelvek szerint értelmezendők, így ítélendők meg 
alkotmányos viszonyok között való elbíráláskor. Vádlottak és sértettek poli-
tikai hovatartozására tekintet nélkül, a személy méltóságának ás az állampol-
gári jogegyenlőségnek tisztelete alapján. 
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V.

nem helytálló az az állítás, mely szerint 1944-ben a „nem legitim jogrend lega-
litása részlegessé vált. Megmaradt a magánjog, a közlekedési szabályok és más 
politikailag közömbös jogszabályok legalitása, de megszűnt a politikai büntető-
jog és az erőszakszervezetekre vonatkozó normák legalitása….”

a törvényes rend nem szűnt meg, a legalitás ebben a korban sem szenved-
hetett lényeges csorbát, az erőszakszervezetekre vonatkozó normák legalitá-
sának, azaz norma jellegének megszűnése ezen szervezetek működésképte-
lenné válását, az állam teljes védtelenségét, az egész államrend és jogrend 
felbomlását jelentette volna. 

a kormány 1990. augusztus 30-án – 1025/1990. (Viii. 30.) Korm. sz. alatt 
– határozatot hozott a jogtalan előnyöket Vizsgáló bizottság létrehozásáról.  
a kormányhatározatban megjelölt feladat végrehajtásának előkészítése végett 
antall józsef miniszterelnök szakértői bizottságot hozott létre. a bizottság – 
amelynek vezetője dr. Vékás lajos, az eötvös loránd tudományegyetem rek-
tora volt, tagjai pedig dr. békés imre, dr. bihari Mihály, dr. Király tibor, dr. 
schlett istván, dr. Varga Csaba, az egyetem tanárai – első lépcsőként öt mun-
kaanyagot készített, azzal a szándékkal, hogy belső viták során alakítsa ki 
közös véleményét. 

a bizottság a résztanulmányok legfontosabb, közös elvi megállapításait 
együttesen aláírt Szakvéleményben foglalta össze, s ezt 1991. szeptember 
30-án juttatta el a miniszterelnöknek.

a legalitás és legitimitás kérdéseinek vizsgálatára felkért szakértői bizott-
ság szakvéleménye összefoglalja a jogtudomány véleményét.295 a néhány 
tekintetben meghaladott vélemény mutatis mutandis a mi tárgyunk tekintet-
ében figyelmet érdemel az 1944-es jogviszonyok és felelősségi helyzet megíté-
lése tekintetében a hasonlóság alapján.

a Szakvélemény tömören szól a legitimitásról, a legalitásról, a kontinuitás-
ról és a jogellenességről (jogtalanságról). Megállapításai megfelelnek a hagyo-
mányos felfogásnak, s a lényeges különbségek ellenére, a legitimitás közös 
hiányára tekintettel megfelelően alkalmazhatóak a kommunista önkényural-
mat megelőző német birodalmi megszállás időszakára. 

295 a Magyar Jog 1991. novemberi és a Társadalmi Szemle 1992. 1. száma. 
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„A hatalom legitimációjának hiánya …nem jelenti a jog legalitásának 
hiányát. A jogot ugyanis lehet minősíteni, de létezését nem lehet valamely 
kritikai gondolattartalom (természetjog, joghelyességi maxima, igaz  ság, 
erkölcs) igazolásától függővé tenni. E szerint az elviselhetetlen vagy elfo-
gadhatatlan jog is jog, mert a jog a hatalom által létrehozott és szankci-
onált szabályrendszer. A Magyar Népköztársaságnak (– így a megszállt 
Magyar Királyságnak is –) volt tehát egy funkcionáló jogrendszere, még 
ha az számos alapvető vonatkozásban nem is felelt meg a demokratikus 
államberendezkedés és a jogállamiság elveinek.”

„A múlt rendszer joga tehát a Magyar Köztársasában (s a jelen Magyar-
országon) tovább él; sőt hatályosnak tekinthető számos 1949-et, 1945-öt 
megelőzően alkotott vagy akár múlt századi törvény is. Mindebből az 
következik, hogy a magyar jog – valószínűleg hosszú évszázadokra kiter-
jedően – folyamatosan egymásba kapcsolódó szabályok szövedéke.” 

Külön elbírálandó a régi jog alkotmányosságának kérdése, az alkotmányos 
elvek korabeli tartalmához és a jelen alkotmányosságához viszonyítva, a nem 
legitim hatalomtól származó jog alkotmányosságának és legitimitásának 
hiánya.

„A korábbi magyar jog legalitásából és a kontinuitásából következik, hogy 
egy cselekmény jogellenességét csak az elkövetés időpontjában hatályban 
volt jogszabályhoz képest lehet megállapítani. Ez a tétel a jogbiztonság 
követelményének tesz eleget. […] Ennek megfelelően a jogellenesség köre 
azokra a cselekményekre korlátozódik, amelyek végrehajtásuk időszaká-
ban (’pillanatában’), az akkor hatályban volt jogszabályokkal szemben 
álltak, azokat is sértették. Ebben a körben viszont a ’ jog’ fogalmát szigo-
rúan kell értelmeznünk.” 

a Szakvélemény magáért beszél, amikor kimondja, hogy valamely jogellenes 
cselekmény elkövetése az önkényuralmi elkövetés időpontjában hatályos jog-
rend szerint vizsgálható, tehát formálisan akkor van jogellenesség, ha kora-
beli jogi normába ütközik a cselekmény. 

régi jogelv a törvénysértés jogot nem alapít elve, amelyet félreértve egye-
sek tagadják az önkényuralmi jogalkotás kötelező szabályalkotó szerepét. ez 
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a jogelv az alkotmányos jogszabály, törvény létrejöttét tagadja ugyan, de nem 
azt, hogy valamilyen magatartási szabály az önkényuralomban is van. ter-
mészetesen ez nem jelenti, hogy az illegitim jogrendszer által okozott károkat 
nem lehetne, és nem kellene hatékonyan elhárítani alkotmányos viszonyok 
között. az igazságosság elvét visszamenőleg is érvényesíteni kell a jogbizton-
sággal összhangban. ez a követelmény máig jelen van figyelmeztető erővel! 
ez azonban nem jelentheti az illegitim, igazságtalan jogrendszer létének taga-
dását.

„A jogrendszer szelektív, részleges legalitása teljes jogbizonytalansághoz, 
anarchiához vezetne, mert az állam képviselői az államon kívüli megíté-
lés szerint hol jogszerűen, hol jogtalanul eljáróknak, végső soron bűnel-
követőknek minősülnének általuk kiszámíthatatlan ismérvek szerint. Így 
a rablógyilkossal szemben eljárhatnának, a politikai jellegű bűncselek-
mény miatt körözöttel szemben nem. Kérdés, hogy minden politikai 
bűncselekmény vagy csak bizonyos elkövetői kör, ill. politikai irányzat 
képviselői ellen létezne intézkedési tilalom, s utóbbi esetben hogyan tud-
 ná megítélni az állam képviselője, hogy adott esetben jogszerűen jár-e el? 
Csakhogy az ilyen, a nevében eljáróknak részleges védelmet nyújtó, őket 
ezért védtelenné tevő államot nem védenék meg, nem tudnák megvédeni 
tisztviselői és alkalmazottai, s mi több összeroppanna a nem üldözött 
bűncselekmények miatt, ténylegesen megszűnne a törvényes rend, azaz  
a jogrend, nem üldöznék a köztörvényes bűnözőket sem, az állam alkal-
matlanná válna társadalomszervező-védő szerepére. A részleges jogren-
det érvényesítő állam ezért gyakorlatilag lehetetlenre irányuló megvaló-
síthatatlan elképzelés.”296

Moór gyula ugyanezt a véleményt fejti ki, amikor létezőnek tekinti a bitorló 
hatalom által teremtett jogviszonyokat.297 ezzel nem állítjuk, hogy az 1944 
júliusában létezett magyar állam bitorló hatalom lett volna, noha legitimitá-
sát elvesztette. inkább az önkényuralom felé tartó csonka szuverenitású 
rendszerről kellene beszélni.

ily módon teljesen megalapozatlan, az elfogadott korábbi és jelenkori jogi 

296 in.:Zétényi Zsolt: a Kristóf ügy. Valóság. 2006.12. 108.o
297 Moór gyula: Jogfilozófia. Püski. budapest, 1994. 182. oldal.



423

nézetekkel ellentétes idézett állítás az, hogy „1944 nyarán nem létezett az állam 
és társadalom törvényes rendje, így annak védelméről sem lehetett szó.” 298 

a katonai bíróság ítélete az előbbi állítással némileg rokon, hamis történelmi 
értékelésre alapította a büntetőjogi bűnösség kérdését. előrebocsátva, hogy vala-
mely társadalmi-politikai-állami rend történelmi értékelése nem lehet büntető-
jogi felelősséget eldöntő kérdés, mégis, vizsgáljuk meg a valótlan előfeltevéseket. 

a bűnösség megállapíthatósága érdekében három valótlan állítást, előfelte-
vést, kezelt tényként a katonai bíróság, hogy:

1. a vádbeli időben nem volt már magyar állam, amelynek a jogrendjére 
hivatkozhatott Kristóf lászló; 

2. az ellenállás az egész társadalmat áthatotta, s az ellenállók voltak a tör-
vényesség, a legitimitás megtestesítői egy megvetett, illegitim diktatúrával 
szemben;

3. a csendőrök által elfogott valamennyi kommunista ellenállóra a meg-
semmisítés várt, ők ezért nemcsak az egész társadalom szabadságáért, hanem 
az életükért is küzdöttek.

az első valótlan állítás következménye, hogy a bűnösség alapja nem valamely 
jogellenes magatartás, hanem – mintegy folytatva a Mindszenty-perben is hi -
vatkozott álláspontot – a „népbírósági törvény szelleméből, a szocialista jogtu-
dat és igazságérzetből”, abszurd előfeltevésekből táplálkozó nézet szerint jog-
ellenes volt a ságváriék elleni letartóztatási parancs és végrehajtása. Márpedig  
ha nem volt állam, s nem létezett annak jogrendje, az intézkedés valóban jog-
talannak minősíthető. az igazság az, hogy állam és jogrend volt, s az al  kal -
mazott magatartási szabályok az állam alkotmányos léte idejéből származtak.

a második állítás ugyancsak a fikciók világába tartozik, mert a társadalom 
nagy többsége nem vonta kétségbe a hatalom és jog létezését, tekintet nélkül 
arra, hogy azt hitelesnek, alkotmányosnak tartotta-e. ez is azt a célt szolgálta, 
hogy kizárja a rendvédelmi szolgálattevők eljárásának jogszerűségét. Valójá-
ban a fegyveres ellenállás 1944 nyarán még nem működött, a kommunista 
ellenállási mozgalom szűk körre szorítkozott, a szélesebb körű ellenállás 
ekkor szellemi jellegű volt, de így is a társadalom egy részére korlátozódva,  
s az ország helyzete miatt később sem volt olyan, mint a balkáni vagy a len-
gyelországi.

298 tamás gáspár Miklós: lelőtték ságvárit? bravó! Népszabadság. 2006. március 7.
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a harmadik előfeltevés kapcsán fel sem merült az így érvelőkben és a bíró-
ság érvrendszerében, hogy számos letartóztatott kommunista kiszabadult az 
1944-ben foganatosított letartóztatásból. Példaképpen: a ságvári endrével 
együtt elfogott szabados lajos vagy Hegedűs andrás, akit 1944 augusztusá-
ban elfogtak, és 2 évi szabadságvesztésre ítéltek, nemkülönben Kádár jános, 
s a Kristóf-perben kihallgatott, s így szinte szükségképpen az elfogultság 
helyzetében lévő kommunista tanúk többsége megmenekült a legsúlyosabb 
büntetéstől.

ismeretes a bM által készített Kiértékelő jelentés az 1944-es csillaghegyi 
kommunisták és hazafiak ellen irányuló nyomozások ügyében lefolytatott vizs-
gálatokról. eszerint Csillaghegyen 1200–1400 letartóztatás volt, ebből 60–70 
személyt szabadlábra helyeztek, 300–400 főt adtak át az ügyészségnek és  
a bíróságoknak.299

az állam és társadalom törvényes rendje létezett 1944-ben és például 1958-
ban is, jóllehet a két jogrend között lényeges különbségeket fedezhetnénk fel 
nem feltétlenül az 1958-as jogrend javára mutatkozó összehasonlítással. ugyan-
akkor mindkét időpontban hiányzott az állam legitimitásának teljessége, eltérő 
okokból, lényeges különbségekkel. a tárgyalt ügyben van jelentősége, tény, hogy 
a magyar királyi csendőrség és annak szabályzatai, így a Szolgálati Utasítás, 
nemkülönben az abban az időben hatályos büntetőjog legitim, alkotmányos 
viszonyok között jött létre, működött, illetve alkalmazták hosszabb alkotmá-
nyos időszakon át. az eljáró rendőr és csendőrnyomozók ki  képzésüket és beosz-
tásukat alkotmányos korszakban kapták, az államfő ugyancsak alkotmányosan 
nyerte el tisztségét. Kétségtelen tény volt az ország német birodalmi megszállása, 
de az is vitathatatlan volt, hogy a kormányzó képes volt a budapesti zsidóság 
deportálásának megakadályozására, s mi több egy olyan kormány kinevezésére, 
amely egyes személyektől eltekintve alkalmas volt a megszállókkal szemben 
érvényesítendő fegyverszünetet előkészítő tárgyalásokra és megállapodásra. 

a későbbi béketárgyalásokon fel sem vetődött, hogy az idegen nagyha-
talmi megszállás alatt lévő ország felelőssége nem állapítható meg a háborús 
ténykedésekért. ilyen illegitim, de a szuverenitás bizonyos jegyeit mutató 
ismérveket kevésbé találunk az 1948–1989 közötti időszakban. Mégis, egy 
gondolati játék jegyében éljünk azzal a feltételezéssel mutatis mutandis, hogy 

299 Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára szakmai könyvtár: A volt nyomozók és 
politikai detektívek ügyének vizsgálati anyagai. elemzések, névsorok. 
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egy körözött szabadságharcos 1958-ban hasonló körülmények között száll 
szembe kádárista rendőrök letartóztatási intézkedésével, s vele szemben hasz-
nálnak fegyvert úgy, mint 1944-ben ságvári endrével szemben. ebben az 
esetben az eljáró rendőrök magatartása ugyanúgy nem minősülhetne bűn-
cselekménynek, amint a ságvárival szemben eljáró rendőr és csendőrnyomo-
zóké sem volt az, mert mindkét esetben jogszerű intézkedés és parancsteljesí-
tés történt, tekintet nélkül arra, hogy milyen az intézkedők és a letartóztatandó 
személyek politikai és erkölcsi megítélése és a jogrend legitimitása.

Megállapíthatjuk, hogy a 2006-os felmentő ítélet ellen tiltakozók a politi-
kai és erkölcsi ítélkezés többször végzetesnek minősült feladatát kérik szá-
mon a legfelsőbb bíróságtól megengedve, s mi több: igényelve, hogy az ártat-
lan embert el kell ítélni és az ártatlanul elítéltet nem szabad felmenteni akkor, 
ha súlyosnak tartott politikai érdek, adott esetben bizonyos állítólagos, törté-
netileg bizonyára létezett antifasiszta konszenzus ezt kívánja. Vajon a hiteles 
antifasizmus képviselői egyetértenek e azzal, hogy az antifasizmust szembe-
állítsák az igazságossággal, s ezáltal hiteltelenítsék? ezzel az állásponttal  
a pártállami pártos ítélkezés legrosszabb hagyományainak folytatására, az 
alkotmányos jogállam lényegének megtagadására buzdítanak.

Vi.

Végül foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy valamely hatósági intézke-
dés jogszerűségének megítélése szempontjából van-e jelentősége az intézke-
dés alá vont személyének, világnézetének, politikai céljainak. a válasz: ennek 
általában nincs, esetünkben egyáltalán nincs jelentősége.

ugyanakkor jól kell látnunk, hogy ságvári személyének, a róla kialakított 
kommunista példakép alakjának végzetes, meghatározó, döntő hatása volt  
a pártállami nyomozati és bírósági eljárásban a vele szemben intézkedők sor-
sára. a sértett személye eldöntötte bűnösségüket és a halálbüntetés kiszabá-
sát. a koncepciós, azaz koholt jelleg kulcskérdése volt ez.

egyetértünk azzal, s mi több fontosnak tartjuk, hogy a 2006-os ítélet nem 
foglalkozik történelmi és ideológiai kérdésekkel, s teljes mértékben helytálló-
nak tartjuk ságvári erkölcsi-politikai-történeti megítélésének mellőzését. Ép -
pen ennek szellemében észrevételezzük a lb idézett közleménye néhány meg-
állapítását. Hozzátesszük, hogy a közlemény az adott lélektani helyzet szülötte 
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volt, s ma már nem méltányos higgadt távlatból való széljegyzése.300

a közlemény ságvári endrével kapcsolatban megállapítja: 

„A sajtóvisszhangokból sajnálatos módon (ki tudja, milyen okból) elma-
radt a tanácsvezető bírónak az a megjegyzése, mely szerint mindez »nem 
befolyásolja azt, hogy Ságvári Endre helytállása elvbarátainak megbecsü-
lését, tiszteletét válthatta ki, és emberi bátorsága is kétségbevonhatatlan«.”

a benne lévő két állítás azonban nem csupán az elvbarátoké, hanem a legfel-
sőbb bíróságé: egyrészt ságvári helytállása, másrészt az, hogy „emberi bátor-
sága kétségbevonhatatlan.” a mondat első fele, az elvbarátok nézeteinek tisz-
telete kétségbevonhatatlan. Ám az emberi bátorsághoz, nem elvbarátként 
hozzátehetjük, hogy helytállás és bátorság csakis erkölcsi alapon bírhat jelen-
tőséggel. e megállapításnak értéktartalma van. ismeretes az altruista öngyil-
kosság fogalma a szociológiában, de meghatározó kérdés, hogy milyen közös-
ségekhez és erkölcsi értékekhez való hűség jegyében történt az önpusztítás. 
Ha ságvári egy háború egyik hadviselő felének harcosaként cselekedett a má -
sik hadviselő fél harcosaival szemben, magatartását akkor sem tekinthetjük 
elfogadottnak nemcsak a másik hadviselő fél részéről. eljárásmódját nem te -
kinthetjük támogatottnak az akkori többségi megítélés szerint sem, az emberi 
személy méltóságának, a közjó szolgálatának mércéjével.

az ártatlanul megvádolt és kivégzett, kötelességét teljesítő Kristóf lászló 
védőjeként és testvérének képviseletében eljáró ügyvédként észrevételezhe-
tem, hogy ezek a kijelentések sértik a ságvári által megölt Pétervári jános 
rendőr őrmester és bíróságilag meggyilkolt áldozatok, Kristóf lászló és Palo-
tás jános emlékét. Ők az előbbiek szerint úgy fizettek életükkel a kötelesség 
teljesítéséért, hogy egy említésre méltóan helytálló, kétségbevonhatatlan bá -
torságú emberrel szemben intézkedtek. ságvári endrét nem kívánjuk érté-
kelni, mert a miatta ártatlanul elítélt és kivégzett ember védőjeként, vagy az 
általa életcélként kitűzött kommunizmus évtizedeinek elszenvedőjeként nem 
pályázhatunk a tárgyilagos elemző szerepére, s mert az ügy helyes és törvé-
nyes megítéléséhez ez szükségtelen. az ítélkezést elvégzi – s részben a per 
kapcsán el is végezte – a történettudomány. a per jelentősen hozzájárult a jö -

300 Kell-e menteni a legfelsőbb bíróság ítéletét. a legfelsőbb bíróság büntetőkollégiuma. 
Népszabadság. 2006. március 17.
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vendőbeli, helyes történeti megítéléshez. Mégis: egy nyilvános helyen fél tucat 
lövés leadása fegyvert elsőnek nem használó, de felfegyverzett, leküzdhetet-
len túlerőben lévő, békés megadásra felszólító, szabályosan intézkedő rend-
őrökkel és csendőrökkel szemben a menekülés legkisebb esélye nélkül, ön -
gyilkos cselekedet. az öngyilkossághoz kétségtelenül bátorság kell, de annak 
erkölcsi jellege vitatható lehet, ha az a fizikai szenvedéstől való megmenekü-
lés céljából történik, ám ethosza mégis lehet akkor, ha az emberi méltóság 
várható megsértésének, a megaláztatásnak elkerülése, az emberi integritás 
megszüntetve megőrzése vezeti az embert. lehet-e az öngyilkosság tekintet 
nélküli, másokat elpusztító? Mivel a korabeli rendőri és csendőri fegyver-
használati vizsgálat anyaga nincsen a per iratai mellett, lehetséges, hogy azért, 
mert az a vádlottak felelősségét nem, hanem eljárásuk jogszerűségét állapí-
totta meg, nem tudjuk hányan voltak a nyilvános cukrászdai teraszon, ahol 
éppen ezért az eljáró közegek fegyvert nem is használhattak ártatlan szemé-
lyek életének veszélyeztetése miatt, a Szolgálati Utasítás 331. pontja szerint301 
s ahol ságvári lövései egy rendőr őrmester sorsát pecsételték meg, s két ember 
törvénytelen elítéléséhez és kivégzéséhez vezettek az antifasiszta-kommu-
nista eszmék jegyében.

a legfelsőbb bíróság egyetértésünkkel találkozó megállapítása: 

„Rosszhiszemű ferdítés azt állítani, hogy Ságvári Endrét »posztumusz« 
elítélték. A Legfelsőbb Bíróság Kristóf László ügyét vizsgálta, és az ő elíté-
lésének törvénysértő voltát állapította meg, anélkül, hogy Ságvári Endre 
emlékét sértette, vagy csorbította volna”. erre az indokolás nagy hang-
súlyt helyezett. egy másik helyen leírt jogi álláspont szerint „Kristóf 
László nem volt bűnös a háborús bűntettben, nem ölt meg senkit. Ság-
vári Endre jogszerű rendőri intézkedés közben – emberileg magyaráz-
ható, sőt ha úgy tetszik, hősies viselkedéssel, de nem jogos védelmi hely-
zetben – vált áldozattá azzal, hogy fegyveres fellépésével maga idézte elő 
az ő életét is kioltó tűzharcot”.302 

301 ezt a tényt egy a büntetését a márianosztrai börtönben az 50-es évek legelején Palotás 
ferenccel, a Kristóf lászlóval együtt kivégzett csendőrnyomozóval egy cellában töltött 
személytől tudom, akivel ezt akkor Palotás közölte.

302 Kell-e menteni a legfelsőbb bíróság ítéletét. a legfelsőbb bíróság büntetőkollégiuma. 
Népszabadság. 2006.március 17. 
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Való igaz, hogy ezen bűncselekmények elbírálása az elkövető halála, s ebből 
eredően törvényes vád hiánya miatt nem tartozott az eljárt bíróságok jogkö-
rébe, s ezért erről a bűncselekményről nem született bírósági határozat. azt 
is világosan látnunk kell, hogy ságvári endrét 1944 után nem büntették volna 
meg a nehezen vitathatóan elkövetett súlyos bűncselekmény miatt, ha másért 
nem, azért mert az 1948. évi Vi. törvénycikkel kihirdetett, majd a köztársa-
sági elnök 1948. február 1-jén kihirdetett elhatározásában részletezett közke-
gyelem szerint, mint háborús hatósági ténykedés által felidézett felháboro-
dásban elkövetett cselekmény tettese bizonyára mentesült volna a felelősségre 
vonás alól ugyanúgy, mint a „demokratikus átalakulás” érdekében elkövetett 
gyömrői tömeggyilkosság, a szentesi rendőrkapitány meggyilkolása, vagy  
a kommunista párt által burkoltan támogatott miskolci pogrom kommunista 
tettesei. Valójában ságvári felelősségrevonása fel sem vetődhetett volna a po -
litika kriminalizációjának 1944-től kezdődő sötét korszakában ismert viszo-
nyok között. 

Vii.

Kristóf lászló 2006-os ítélete súlyos bűncselekmény ügyében megfelelő tar-
talommal és formában, a helyes anyagi és eljárási jog alkalmazásával megho-
zott jogtörténeti jelentőségű határozmány, amely az emberi személy méltósá-
gát és a közjót megfelelően szolgálta, bizonyságot téve arról, hogy az egyén 
büntetőjogi felelősségének alapkérdései, amelyek az emberi személy méltósá-
gát alapjaiban érintik, politikai rendszerektől és világnézetektől függetlenül 
eldönthetők és eldöntendők. az igazságszolgáltatás része a társadalomnak, 
annak hatása alól nem mentes, ugyanakkor viszonylagos önállósága van 
abban a tekintetben, hogy képes és alkalmas legyen az egyén büntetőjogi fele-
lősségének egyértelmű eldöntésére, az egyén és a társadalom hatalmi-világ-
nézeti helyzetére tekintet nélkül, vagy legalábbis attól viszonylag szabadon.  
a döntés az általános tanulság mellett azt a különös igazságot fejezi ki, hogy 
a kötelességét jogszerűen teljesítő rendfenntartó a jogbiztonság védelmében 
cselekszik, maga is a jogbiztonság alapján élvez védelmet, intézkedéseiért 
kizárólag a jog mércéje alapján felelős, alkotmányos viszonyok között vele 
szemben nincsen alapja és helye felelősségrevonásnak politikai-hatalmi-vi -
lágnézeti helyzetek vagy megítélések, vagy ezek megváltozása miatt.
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tapasztalható ugyanakkor, esetünkben nem szembetűnően, csupán az 
ügy értelmezésében és tömegközlési kifejezésmódja említett elemeiben, más 
ügyekben határozottabban az a jellegzetesség, hogy a magyar igazságszolgál-
tatás nem feltétlenül tud, nem mindig akar szembenézni a történelemmel, 
inkább kitér előle. ez nem elsőrendűen és csak büntető ügyekre, de személyi-
ségvédelmi ügyekre is értendő.

a büntetőjog történeti tényállása ugyanis egyben történelmi tény, s a bün-
tetőjog a történelem tényeit állapítja meg akkor, amikor évtizedekkel koráb-
ban keletkezett ügyben arról dönt, hogy mely magatartás jogellenes. s mely 
magatartás bűncselekmény, s hogy azt ki, hogyan, mikor, miért követte el. 
egy ilyen tényállásban leírt magatartás részeseinek, a történet szereplőinek az 
adott ügyben tanúsított magatartása igen gyakran jól megítélhető a büntető-
jog oldaláról még akkor is, ha felelősségük kérdésében valamilyen okból nem 
kell, vagy nem lehet dönteni az adott ügyben. a történelemtől való kitérés 
legjobban az ún. sortűzperekben, az 1956-os szabadságharc idején tüntetőkre 
leadott tömeghalált okozó sortüzek miatt folyó eljárásokban volt tapasztal-
ható, amikor a súlyos emberiesség elleni, illetve háborús bűntettek tetteseit 
olyan enyhén – egy-két esetet kivéve három év vagy annál kevesebb szabad-
ságvesztéssel – büntették, hogy emiatt az 1990-évi közkegyelem alá estek. 
ezen ítéletek indokolásából megállapítható, hogy a történelmileg és büntető-
jogilag egyaránt értékelhető súlyos tényeket nem akarja valójában megmérni 
az igazságszolgáltatás, az elkövetőket a történelem ködébe burkolja, javukra 
(hivatásos katonatisztek javára, mert őket ítélték el) alaptalanul beszámítási 
képességet csökkentő körülményeket (mint a kényszer vagy fenyegetés hatása 
alatt elkövetés) talál. a legfelsőbb bíróság ezen kirívóan alaptalan mentő 
okfejtéseket elutasította ugyan, de a kivételesen kiszabott, legsúlyosabb eset-
ben sortűzügyben öt esztendős szabadságvesztés még mindig a történelmi 
tények büntetőjogi meg nem ragadhatóságának nézetét tükrözi az elkövetett 
cselekmény súlyát tekintve. szerintünk pedig a történelem valóban második 
sorba kerül ott, ahol a büntetőjognak érvényes szava van, mert a büntetőjog 
ekkor primátussal bír, üzenete ezekben az esetekben maga jelenti a történel-
met. a büntetőjog a múlttal való szembenézés körében maga a történelem, 
ami fordítva csak bizonyos keretek között igaz, mert a történelmi felelősség 
önmagában bírói ítélet nélkül nem büntetőjogi, míg a büntetőjogi felelősség 
igenis lehet egyben történelmi felelősség is. ebben a tekintetben jelképes is 
lehet az, ahogyan a pártállam egy időben második, aggastyánkorú embe-
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rének főbenjáró kommunista bűneit kezeli napjainkban az igazságszolgál-
tatás.

a Kristófot felmentő ítélettel, annak igazságával szemben, hitelének rontá-
sára idézett radbruch 1945 után, jogpozitivista munkássága évtizedei után 
kijelentette: 

„…jobb bármiféle törvény, mint semmiféle, mert legalább jogbiztonságot 
teremt. De a jogbiztonság nem a jog által megvalósítandó egyetlen és 
döntő érték. A jogbiztonság mellé két másik érték lép: a célszerűség és az 
igazságosság.” 

Majd ezt mondja:

„a jogot – a pozitív jogot is – nem tudjuk másképp definiálni, mint rend-
ként és szabályként, mely értelmének megfelelően az igazságosság szol-
gálatára hivatott.” 

Éppen a világháború után, a jogsértettek körében meglévő bosszúszomjas 
hangulat közepette írta le, vitatkozva agy thüringiai esküdtbírósággal: 

„Nem osztjuk azt a Nordhausenben kinyilvánított véleményt, hogy a »for-
mális jogi megfontolások« alkalmasak lennének »a világos tényállás 
összezavarására«. Sokkal inkább úgy véljük, hogy a jogbiztonság kiikta-
tásának tizenkét éve után »formál jogi« megfontolásokkal kell magunkat 
felvértezni az olyan törekvések ellen, amelyek könnyen születhetnek bár-
kiben, aki az elnyomás és fenyegetés tizenkét évét átélte.”303 

Mutatis mutandis érvényesek e sorok korunkra és hazánkra is azzal a lénye-
ges különbséggel, hogy Magyarország az egyetlen ország a világon, amelyben 
az alkotmánybíróság elvi éllel utasította el elévülés miatt, ellentétben a jogál-
lami gyakorlattal és alkotmányos felfogással, az elmúlt önkényuralmi rend-
szerben elkövetett az elkövetéskor hatályos törvény szerint súlyos, politikai 
okból nem üldözött bűncselekmények elkövetőinek megbüntetését, ellentét-

303 g. radbruch: törvényes jogtalanság és törvényfeletti jog. in: Varga Csaba (szerk.): 
Modern polgári jogelméleti tanulmányok. budapest, 1977. 
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ben a jogállami gyakorlattal és alkotmányos felfogással, s ezzel a radbruchi 
gondolatot, az igazságosság megfelelő értékelését is elutasította.304 

Magyarország rendszerváltoztató folyamatban van most is. az ennek je -
gyében született alaptörvény u) cikk (6) bekezdése húsz év elteltével adta 
meg a választ a korszakosan téves alkotmánybírósági döntésre. eszerint

„Nem tekinthető elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a párt-
állam nevében, érdekében vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában 
Magyarország ellen vagy személyek ellen elkövetett súlyos bűncselekmé-
nyeknek a büntethetősége, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntető-
törvény figyelmen kívül hagyásával politikai okból nem üldöztek.”

ezt az Országgyűlés által már 1991-ben rögzített, majd az u) cikk által újra 
megerősített elvet teszi végrehajtható normává az emberiesség elleni bűncse-
lekmények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kom-
munista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről szóló 
2011. évi CCX. törvény, 2012. január 1-jétől megnyitva a kommunista bűn-
cselekmények üldözhetőségének lehetőségét. nagyon későn… „Kétszer nem 
lépsz ugyanabba a folyóba” mondja Kr.e. 6. században Hérakleitosz ókori 
bölcs. Valóban mindig más helyzetben vagyunk, mint korábban? Mi változik, 
és mi marad? Vannak-e állandó dolgok és értékek vagy minden változik? 
Hitünk szerint állandó az ember törekvése a jóra, nemesre, igazra. Hinni, 
tud  ni szeretnénk, hogy a jó elnyeri jutalmát, a rossz megkapja méltó bünteté-
sét előbb vagy utóbb. az ártatlanul meghurcoltaknak, meggyilkoltaknak 
elégtételt adni, igazságot szolgáltatni talán nagyobb tett, mint a súlyos bűnö-
sök megbüntetése. a két nagy cél azonban végülis elválaszthatatlan.

ugyanabba a folyóba justitia, az igazságosság istennője sem léphet bele 
kétszer ugyanúgy, amint a maga idejében kellett volna.

nem feledhető, hogy máig hiányzanak a politikai bosszúállás eszközeként 
is szolgáló népbírósági törvények alapján elítéltek elítélésének orvoslását meg-
könnyítő semmisségi és rendkívüli jogorvoslati törvények. Máig irányadók, 

304 11/1992. (iii. 5.) ab határozat. az alkotmánybíróság megállapítja, hogy „az 1944. de -
cember 21-e és 1990. május 2-a között elkövetett és politikai okból nem üldözött súlyos 
bűncselekmények üldözhetőségéről szóló, az Országgyűlés 1991. november 4-i ülésén 
elfogadott törvény alkotmányellenes.” előadó bíró és a bíróság elnöke: dr. sólyom lászló.
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kötelezőek az önkényuralmi nyomozószervek által gyártott ítéleti tényállá-
sok a felülvizsgáló bíró számára…

a legfelsőbb bíróság 2006. március 6-i ítélete ebből a megtagadott igazsá-
gosságból adott vissza, törlesztett egy darabot, amikor az önkényuralom sér-
tettjeinek, áldozatainak egyikét nyilvánította teljes méltóságú személlyé, nyi-
latkoztatta ki valójában soha el nem vesztett becsületét, állapította meg – ha 
nem is expressis verbis, de lényegileg – a justizmordot, a bíróságilag elköve-
tett emberölést.

az igazsághoz vezető út nehéz és viszontagságos, elviselését az elért iga-
zság könnyíti meg csupán.

Kristóf lászló arra figyelmeztet bennünket, hogy minden titokra fény 
derül – amint az írás mondja –, s az igazság felemeli az igazakat, a gyalázat 
visszaszáll az igazi gyilkosok fejére.
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MELLÉKLETEK

i. az 1959-es per ítéletei és legfontosabb iratai.

i./1. Melléklet 
jelentés ságvári endre elvtárs meggyilkolása ügyében lefolytatott 

vizsgálatról. budapest, 1958. június 5.
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i/2. Melléklet
Vádirat Kristóf lászló volt csendőrnyomozó törzsőrmester és társai 

ellen háborús bűntett miatt
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i/3. Melléklet
i. fokú ítélet, budapesti Katonai bíróság b.i.065/1959. sz.  

1959. szeptember 12-én kelt ítélete
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i/4. Melléklet 
ii. fokú ítélet. a legfelsőbb bíróság Katonai Kollégiumának  

Különtanácsa Kt. 094/1959. sz. 1959. november 25-én kelt ítélete
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i/5.Melléklet
a Kristóf lászló kivégzéséről készült jegyzőkönyv
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ii. a 2006. évi felülvizsgálat ítélete és legfontosabb iratai 
ii/1. Melléklet

a legfelsőbb bíróság bfv.X.1.185/2005/7. számú, 2006. március 6-án 
kelt, felülvizsgálat tárgyában hozott ítélete
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ii/2. Melléklet 
a legfelsőbb bíróság közleménye305

a népszabadság 2006. március 9-i számában, a 13. oldalon, a vélemény rovat-
ban, lelőtték ságvárit? bravó! címmel jelent meg tamás gáspár Miklós írása, 
mellyel kapcsolatban álláspontunk a következő: 

a legfelsőbb bíróság felülvizsgálati eljárásban felmentette az 1959. novem-
ber 25-én jogerősen halálbüntetésre ítélt Kristóf lászló volt csendőr nyomozó 
törzsőrmestert. a hozzátartozói indítványra lefolytatott rendkívüli perorvos-
 lat eredményeképpen a legfelsőbb bíróság ugyanis azt állapította meg, hogy 
Kristóf lászló „az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett háborús 
bűntettet” nem követte el. a terhére még szóba jöhető hivatali hatalommal 
visszaélés bűntette miatt 1959-ben már nem volt büntethető, e cselekmények-
hez képest pedig a „fogolyszökés” súlytalan volt, s ezért nem érdemelt bünte-
tést. ez utóbbiak miatt az eljárást a legfelsőbb bíróság megszüntette. 

a tizenhárom vádlottas ügy nem a megvádoltak személyéről, hanem az 
egyik tényállással érintett sértett – ságvári endre – személyéről vált híressé, és 
keltette fel ma is az érdeklődést. a legfelsőbb bíróság zsúfolt tárgyalóteremben 
hirdette ki a határozatát, és indokolását a sajtó több munkatársa kísérte figye-
lemmel. ennek ellenére a határozat szóbeli indokolásából nagyon kevés jutott el 
a közönséghez, az elhangzott szövegből nem egy esetben önkényesen ragadtak 
ki mondatokat, sőt, több körülményt (talán nem véletlenül) elhallgattak. 

a legfelsőbb bíróság – a felülvizsgálati ügyekben folytatott ítélkezési gya-
korlatához következetesen (mint a bfv. X. 1838/1993. és bfv. X. 3628/1993. 
számú ügyekben is) – nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a bíróságnak nem 
feladata történelmi események értékelése és megítélése, de nem feladata a po -
litikai mozgalmak által vállalt ideológiáknak, célkitűzéseknek, illetve azok 
hasznosságának vagy kárhoztatható jellegének minősítése sem. ez utóbbiak  
a büntetőjogon kívüli tárgykörök és szempontok, amelyek nem a bíróságra, 
hanem elsősorban a történészekre tartoznak. ezzel összefüggésben mutatott 
rá az indokolás arra is, hogy Kristóf lászló volt csendőr törzsőrmester ügyét 
kizárólag szakmai szempontok alapján, büntetőügyként vizsgálta a legfel-
sőbb bíróság, az eljárásra irányadó szabályok szerint: tekintettel az elköve-

305 népszabadság. 2006.03.17.
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téskor és az elbíráláskor hatályos jogszabályokra. a legfelsőbb bíróság szigo-
rúan tartotta magát a szakmai szabályokhoz, noha a felülbírálat tárgyát 
ké  pező jogerős ítélet szerkesztéséből, frazeológiájából a koncepciós vonások 
felismerhetők voltak. 

a legfelsőbb bíróság a felülvizsgálat eredményeképpen – a jogerős ítéleti 
tényállást a döntése alapjául kötelezően elfogadva – azt állapította meg, hogy 
1944. július 27-én a hűvösvölgyi cukrászdában polgári ruhás nyomozók in -
tézkedtek az illegális kommunista mozgalom egyik vezetőjének tartott ság-
vári endrével és szabados lajossal szemben. ennek során ságvári endre ille-
gális igazolvánnyal próbálta kilétét leplezni, de ez nem járt sikerrel, mert 
néven szólítva azonosították, és megadásra szólították fel. erre ságvári endre 
az aktatáskájából pisztolyt rántva próbált menekülni. ezt követően alakult ki 
közte és Kristóf lászló között dulakodás, majd lövöldözés. Kristóf lászló 
lövési sérülése miatt harcképtelenné vált, mire ságvári endre a presszóból 
kimenekült, majd a bejárat előtt keveredett dulakodásba más nyomozókkal, 
akikkel tűzharcot vívott, és halálos sérülést szenvedett. Két nap múlva az 
egyik csendőr törzsőrmester gépkocsivezető is belehalt sérüléseibe. aki a ha -
lálos lövést ságvári endrére leadta, az ügy vádlottai között nem szerepelt.  
a lövés leadásakor Kristóf lászló csendőr törzsőrmester i. r. terhelt bent  
a presszóban sérülten hevert a földön. ságvári endre életének kioltásában így 
semmi szerepe nem volt. 

a legfelsőbb bíróságnak „az emberek törvénytelen kivégzése” által elkö-
vetett háborús bűntett elkövetési fordulatát kellett vizsgálnia, amelynek meg-
ítéléséhez a csendőri intézkedés körülményeit, a fegyverhasználat jogszerűsé-
gét kellett eldönteni. 

a legfelsőbb bíróság mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy a rendvédelmi 
szervek figyelme a kommunista mozgalomra és ságvári endre személyére az 
állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi iii. törvény-
cikk alapján terjedt ki. a két világháború között az államhatalom, e törvény 
rendelkezései alapján, mind a jobb-, mind pedig és baloldali mozgalmakkal 
szemben eljárt. (e törvényhely 1. §-a a következőket rendelte: „aki az állam 
és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatására vagy megsemmi-
sítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erő-
szakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez vagy 
vezet, bűntettet követ el, és öt évig terjedhető fegyházzal büntethető. aki oly 
mozgalomban vagy szervezkedésben tevékenyen részt vesz, úgyszintén, aki 
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ily módon szervezkedést előmozdít, vétséget követ el, és három évig terjed-
hető fogházzal büntethető.”) 

ságvári endre körözés alatt állt, ezért bujkált a hatóságok elől. a július 27-i 
eljárásra ilyen előzmények után és a szolgálati felsőbbség (elöljáró) határozott 
(telefonon kétszer is megerősített) parancsára került sor. ságvári endre az őt 
megadásra felszólító hatósági közegekkel szembeszállt, fegyvert rántott, és azt 
élet kioltását eredményezően használta is. az 1941-ben a Magyar Királyi Csend-
őrség számára kiadott szervezeti és szolgálati utasítás 49. § 330. pontja szerint 

„a szolgálatban álló csendőr, fegyverét jogosult mindenki ellen használni: 
1. aki őt tettlegesen megtámadja, vagy támadással veszélyesen fenyegeti. 
ellenben köteles használni: 
2. ha másnak közvetlenül, jogtalanul és súlyosan veszélyeztetett életét, 

testi épségét, személyes szabadságát vagy vagyonát másként megvédelmezni 
nem lehet; 

3. ha valaki a csendőrt szolgálati ténykedésében a fegyverhasználattal való 
fenyegetés dacára tettlegesen akadályozza, és az ellenszegülést másként meg-
törni nem lehet.” 

a jogban kevéssé jártas olvasó számára kívánjuk megemlíteni, hogy a fegy-
verhasználatot – az idézett szabályzatban foglaltakhoz hasonlóan – tartal-
mazza a rendőrségről szóló 1994. évi XXXiV. törvény 54. § g) pontja, mely 
szerint „a rendőr lőfegyvert használhat az emberi élet kioltását szándékosan 
elkövető elfogására, szökésének megakadályozására.” ez tehát azt jelenti, 
hogy a jogszerű rendőri intézkedéssel való fegyveres szembehelyezkedés jog-
államban is hasonló eredménnyel járhat, miként az 1944-ben történt. 

tekintettel a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott, jogerős határozat 
tényállására, az volt megállapítható, hogy az intézkedés során erőszakos fel-
lépésre mindaddig nem került sor, amíg ságvári endre a fegyverét elő nem 
vette. ehhez képest vele szemben a csendőri fegyverhasználat a kialakult tűz-
harc során jogszerű volt, mert arra ő maga adott okot. ebben a fegyverhasz-
nálatban azonban Kristóf lászló nem vett részt, és ságvári endre életének 
kioltásában semminemű tevőleges magatartással nem hatott közre. büntető 
anyagi jogi értelemben sem tettese, sem részese nem volt annak a cselek-
ménynek, amely ságvári endre halálához vezetett. 

az illegális kommunista mozgalom vezetőinek tartott személyekkel szem-
beni hatósági intézkedésre – és így a ságvári endrével szembeni fellépésre – 
tehát olyan okból került sor, amelynek a háborúhoz semmi köze nem volt, az 
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intézkedés az akkori szabályok szerint törvényes volt, ezért nyilvánvalóan az 
ennek során történteket nem lehetett sem „törvénytelennek”, sem „kivégzés-
nek” minősíteni. az a tény, hogy ebben az időszakban az ország hadviselő fél 
volt, önmagában nem minősít egy hivatalos eljárást háborús bűntettnek, mert 

– az e cselekményekről rendelkező – népbírósági jogszabályoknak és az azo-
kat magában foglaló bHÖ-nek is szigorú feltételei voltak. 

emberölés bűntette sem valósult meg, mert a csendőri fegyverhasználat 
szabályos és indokolt volt. bármily népszerűtlenül hangozzék is ez, ságvári 
endre nem volt jogos védelmi helyzetben, amikor pisztolyt rántott, mert 
a jogos védelem – abban az időben is – csak a személy ellen intézett vagy azt 
fenyegető „jogtalan és közvetlen” támadás elhárítására volt igénybe vehető. 
Vele szemben pedig jogszerű hatósági intézkedés történt. 

a sajtóvisszhangokból sajnálatos módon (ki tudja, milyen okból) elmaradt 
a tanácsvezető bírónak az a megjegyzése, mely szerint mindez „nem befolyá-
solja azt, hogy ságvári endre helytállása elvbarátainak megbecsülését, tiszte-
letét válthatta ki, és emberi bátorsága is kétségbevonhatatlan.” 

a híradások és kommentárok az elhangzott bírói indokolásból igen keve-
set adnak viszsza, de nem szűkölködnek az ítélet tényeitől elrugaszkodó kö -
vetkeztetésekben, belemagyarázásokban, nem törődve azzal, hogy az ítélkezés 
szakma is, amelynek gyakorlása során tényeket és jogszabályokat értelme-
zünk, feleltetünk meg egymásnak, és döntésünk minden egyes rendelkezésé-
ről törvénynek megfelelő indokolást adunk. ezért rosszhiszemű ferdítés azt 
állítani, hogy ságvári endrét „posztumusz” elítélték. a legfelsőbb bíróság 
Kristóf lászló ügyét vizsgálta, és az ő elítélésének törvénysértő voltát állapí-
totta meg, anélkül, hogy ságvári endre emlékét sértette vagy csorbította 
volna. erre az indokolás nagy hangsúlyt helyezett. 

sajnálatos, hogy tamás gáspár Miklós – a támadott 1959-es ítélet koncep-
ciós jellegének elismerése mellett – így elragadtatja magát, és olyan, a törté-
nelmi tényeknek sem megfelelő véleményt alkot, mely szerint a budai cuk-
rászdában történtek „polgárháborús” helyzetben valósultak meg, és mint 
polgárháborús cselekményt kellene megítélni. a polgárháború – amelyben  
a hatalmaskodások és visszaélések a genfi egyezmények megsértését és hábo-
rús bűntettként való megítélését alapozhatják meg – definíciója ugyancsak 
szigorú feltételekhez kötött. ugyanakkor – mélyreható elemzés nélkül is –  
a köztudomású tényként kijelenthetjük, hogy 1944. július 27-én Magyaror-
szágon nem volt polgárháború. az erre való hivatkozás ezért félrevezető. 
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a legfelsőbb bíróság értékelésében Kristóf lászló az ügy terheltje, ságvári 
endre pedig a sértettje volt. a büntetőeljárásban – és így a felülvizsgálati eljá-
rásban is – kizárólag az eljárási pozíciójuk volt a meghatározó, és nem a fog-
lalkozásuk, nézeteik vagy hitük. Kristóf lászló nem volt bűnös a háborús 
bűntettben, nem ölt meg senkit. ságvári endre jogszerű rendőri intézkedés 
közben – emberileg magyarázható, sőt ha úgy tetszik, hősies viselkedéssel, de 
nem jogos védelmi helyzetben – vált áldozattá azzal, hogy fegyveres fellépé-
sével maga idézte elő az ő életét is kioltó tűzharcot. ez tehát a történet. a jogi 
konzekvenciákat pedig a legfelsőbb bíróság az előzőekben kifejtettek szerint 
vonhatta le. 

az írástudó ember felelőssége az is, hogy az olvasót tárgyilagosan tájékoz-
tassa, érzelmei áradása a tények tiszteletét ne lépje túl, mert egy bírói döntés 
érzelmi vagy politikai célú felhasználása meggondolatlan reagálásokat ered-
ményezhet, lejárathatja az ítélkezés tekintélyét, vagy – sokak kegyeleti érzését 
sértően – emléktáblák meggyalázásához vezethet. 

tamás gáspár Miklós címadó kérdése és felkiáltása pedig az ügyhöz mél-
tatlan. sem ságvári endre lelövése, sem pedig egy hivatali kötelességét telje-
sítő ártatlan ember koncepciós perben történő halálra ítélése és kivégzése 
nem ok az ilyen hangnemre. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntetőkollégiuma



522

ii/3. Melléklet 
Dr. Kónya istván: Miről nem szól a legfelsőbb bíróság ítélete?306

a népszabadság 2006. április 14-i számában „szuverenitás és jogállamiság” 
címmel jelent meg sipos Péter történész észrevétele a legfelsőbb bíróság 
felülvizsgálati ügyben hozott határozatával kapcsolatban. 

az elmúlt hetekben még a választás kimenetele iránti fokozott várakozás 
és izgalom sem tudta elterelni a figyelmet arról az ítéletről, amelyben a leg-
felsőbb bíróság Kristóf lászlót felmentette a háborús bűntett miatt emelt vád 
alól. az ügy azért áll mind a mai napig az érdeklődés középpontjában, mert 
annak sértettje ságvári endre volt. 

sipos Péter történész azzal a rosszallással kezdi hozzászólását, hogy a 2006. 
március 17-én történt megszólalásával a legfelsőbb bíróság „publicisztikai 
régióba ereszkedett le,” amely hozzá méltatlan. arra persze nem utal a szerző, 
hogy a lajtán túl a tudósok szakcikkeiket nem politikai napilapokban publi-
kálják. egyet kell értenem ugyanakkor sipos Péterrel annyiban, hogy való-
ban nálunk szokatlan az igazságszolgáltatás részéről „sajtópolémiába” bocsát-
kozni. Megjegyzem azonban, hogy az eu számos országában jelent már meg 

„publicisztikai mű” bíró tollából. Miközben magam is úgy gondolom, hogy 
szakmai vitáknak a szakmai lapokban lenne az igazi helye, a napilapokban 
való megszólalásra azok a vélemények kényszerítenek, amelyek a bírói döntés 
alapját képező tények ismerete nélkül, jogi szakszerűség hiányában, de annak 
látszatát keltve, szinte hétről hétre napvilágot látnak. ezek közé sorolható 
sipos Péter történész írása is. 

e vélemények szerzőit hidegen hagyja az a tény, hogy a legfelsőbb bíróság 
ítélete nem ságvári endréről, hanem Kristóf lászló i.r. terheltről, az ő bünte-
tőjogi felelősségéről, illetve annak hiányáról szól. a „publicisztikába történő 
leereszkedést” tehát a közvélemény hiteles tájékoztatásának érdeke, az igaz -
ságszolgáltatás tekintélyének megóvása, a félrevezető vélemények helyreigazí-
tásának szándéka motiválja. Ha ugyanis az újságolvasó visszatérően olyan 
véleményekkel találkozik, amelyek a legfelsőbb bíróság ítélkezését szaksze-

306 népszabadság 2006.05.06. Dr. Kónya istván a legfelsőbb bíróság büntető Kollégiumá-
nak vezetője, a felülvizsgálati határozatot hozó tanács elnöke volt, jelenleg a Kúria el -
nökhelyettese. 
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rűtlennek tüntetik fel, mondván, hogy szélsőséges politikai vélemények kiala-
kításához járul hozzá, akkor ez alkalmas a közvélemény félretájékoztatására, 
s egyben az igazságszolgáltatás iránti közbizalom megrendítésére. a szándék 
egyértelmű, azonban ehhez a bíróságok nem kötelesek asszisztálni. 

a legfelsőbb bíróság ítélete valóban nem foglalkozott az 1944. március 
19-e utáni magyarországi helyzet értékelésével, mert a német megszállás Kris-
 tóf lászló cselekményének megítélését nem érintette. nem vitatható az a tör-
ténelmi tény, hogy egy megszállt ország elveszti a szuverenitását. Úgyszintén 
az sem vitatható, hogy az 1944. március 19-e utáni helyzet – éppúgy, mint  
a koncepciós ítélet meghozatalának 1959-es időszaka – nem felelt meg a jog-
államiság kritériumainak. ebből azonban nem vonható le alapos következte-
tés az állam legitimitásának hiányára, illetve az állam működését biztosító 
közigazgatás illegitim mivoltára. így vélekedtek erről a második világháborút 
lezáró párizsi békekonferencián a „szövetséges és társult Hatalmak” is, ame-
lyek – bár nem ismerték sipos Péter offenzív hangvételű írásművét – eleve 
megcáfolták mai gondolatmenetét. a hadiállapot megszüntetésében megálla-
podó hatalmak ugyanis Magyarországot nem megszállt országként, hanem  
a hitleri németország szövetségeseként – tehát államiságát kétségbe nem 
von  va – kezelték, amikor kimondották, hogy „a háborúért a felelősség ráeső 
részét viseli” (párizsi békeszerződés). 

a legfelsőbb bíróság ítélete a megszállással azért nem foglalkozott, mert 
eljárásában az alapítélet tényállása kötötte. a hatósági intézkedés során erő-
szakos cselekményre mindaddig nem került sor, ameddig ságvári endre 
fegyvert nem rántott, majd két csendőrt megsebesített, egyet agyonlőtt. a tör-
vényesen eljáró hatósági személyeket megszállt országban sem lehet büntetle-
nül lelőni. feltételezem, hogy ezzel a megállapításommal sipos Péter is egyet-
ért, arra is figyelemmel, hogy Magyarország 1959-ben is megszállt ország 
volt. ebből azonban nem következik, hogy 1959-ben az intézkedő rendőrök-
kel szemben az igazoltatás alá vont személy következmények nélkül használ-
hatott volna fegyvert. 

a legfelsőbb bíróság valóban többször hangsúlyozta, hogy nem feladata 
történelmi események értékelése és megítélése. sajnálatosan több hozzászóló 
véleményéből is kitűnik a történelmi események olyan leegyszerűsített meg-
közelítése, amely a westernfilmek sémájának felel meg, e szerint a csendőrök 
a „rossz fiúk”, a kommunisták pedig a feddhetetlen hősök. ez a megközelítés 
negyven esztendő elfogulatlannak nem tekinthető történelemírásának és 
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oktatásának az eredménye, amelyet újragondolni ugyancsak nem az ítélet 
feladata. 

nem szól a legfelsőbb bíróság ítélete a „fasizmus rehabilitálásáról” sem, 
mert távol áll tőle bármi ilyen törekvés. (szilágyi Péter egyetemi tanár vélemé-
nye a népszabadság március 29-i számából.) az ilyen álláspont az ítélet ismere-
tének hiányát tükrözi, mert nem az ítéletről, hanem annak ürügyén a véleményt 
formáló gondolatvilágának rémképeiről árulkodik. nem foglalkozik az ítélet  
a jelenlegi Magyar Köztársaság és az 1946-os második köztársaság közötti kon-
tinuitással sem, mert ez sem tárgya a büntető jogalkalmazásnak. Éppen ezért 
alaptalan és alkotmányjogilag is téves az a megállapítás, mely szerint az ítélet 
indokolása „szembekerült a Magyar Köztársaság alkotmányos értékrendjével”. 
az országnak írott, bárki számára hozzáférhető és megismerhető alkotmánya 
van (1949. évi XX. törvény). az alkotmány pedig alaptörvény, ami azt jelenti, 
hogy minden más törvénynek meg kell felelnie e legmagasabb szintű jogforrás 
rendelkezéseinek. amely jogszabály azzal szembehelyezkedik, azt az alkot-
mánybíróság megsemmisíti. Mivel a legfelsőbb bíróság a hatályos büntetőeljá-
rási törvény rendelkezései szerint bírálta el a rendkívüli jogorvoslati kérelmet, 
így nyilvánvaló, hogy semmiféle alkotmányos értékrendet nem sérthetett meg. 
az alkotmányos értékek ugyanis nem elvontan léteznek, hanem az Országgyű-
lés által elfogadott törvényekben testesülnek meg, amikor jogokat és kötelezett-
ségeket állapítanak meg, s életviszonyokat szabályoznak. 

a legfelsőbb bíróság a perrend szabályai szerint vizsgálta meg a rendkí-
vüli jogorvoslattal támadott ítéletet. nem kívánt senki számára „érveket” szol-
gáltatni. a legfelsőbb bíróság honlapján hozzáférhető ítélet nyelvezete köz-
érthető, fogalmazása tömör, világos, egyszerű, mint maga az igazság, amelyről 
szól. akit valóban érdekel, elolvashatja, s abból meggyőződhet arról, hogy  
a döntés nem ságvári endréről, de nem is a bal- vagy a jobboldali mozgal-
makról, illetve kormányokról és politikájukról szól, hanem egy ártatlanul 
elítélt és kivégzett emberről. téves megközelítés az is, hogy az ártatlanul 
elítélt felmentéséből egyenes következtetést kellene vonni a sértett bűnössé-
gére. ez a felfogás nem egyeztethető össze a büntető igazságszolgáltatás tradí-
cióival, de nem fér össze a jogállamisággal sem. 

Meglepő logikával közelítette meg a koncepciós ítéletet szilágyi Péter 
egyetemi tanár. erőltetett okfejtése szerint Kristóf lászló elítélésének az a hi -
bája, hogy „nem jogállami körülmények között született” – szerinte – „ebből 
még nem következik az elítélt magatartásának jogszerűsége.” 
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nem erről van szó. nem jogállami körülmények között (1959-ben) is szá-
mos törvényes ítéletet hoztak. Kristóf lászló elítélése nem a jogállami körül-
mények hiánya miatt törvénysértő, hanem azért, mert azt a cselekményt, 
amelyet az ítélet az ő terhére rótt, azt – egészen egyszerűen szólva – nem 
követte el. az 1959-ben hozott elsőfokú ítélet megállapítása szerint, amikor 
ságvári endrét a helyiségen kívül lelőtték, akkor Kristóf lászló – a presszó-
ban elszenvedett lőtt sérülése miatt – „magatehetetlen állapotban volt”. ság-
vári endre halálában tehát semmi szerepe nem volt. az el nem követett bűnt 
a politikai koncepció legyártói azért minősítették – minden ténybeli és jogi 
alapot nélkülöző módon – háborús bűntettnek, hogy az elévülés büntethető-
ségi akadályát félretegyék, és a tizenöt évvel korábban történt események 
megbosszulásaként a halálbüntetés kiszabható és végrehajtható legyen. 

ez a tényeknek megfelelő megközelítés. nem a jogállami körülmények 
hiánya miatt törvénysértő a halálos ítélet, hanem az el nem követett gyilkos-
ság bűncselekménnyé minősítése, törvényes garanciák jogsértő – a jogon erő-
szakot tevő – megoldással figyelmen kívül hagyása, és az igazságszolgáltatás 
felhasználásával az ölést meg nem valósító ember életétől megfosztása miatt 
válhat egy rendszer olyanná, amely nem méltó a jogállami elismerésre. 

az ítéletet marasztaló véleményalkotók a szakszerűség látszata mögé búj-
nak, de a szóhasználatuk elfogultságról árulkodik. ságvári endre – az ítélet 
indokolásában kétségbe nem vont – magányos hősiességét, a jogszerűség fo -
galmával kívánják azonosítani, holott ezek nem szükségképpen fedik egy-
mást. az elkövetéskori helyzet jogilag jelentős körülményeinek értékelése  
a büntetőjog szabályai szerint történt, amely a sértett magatartását csak a jo -
gos védelmi helyzetben minősíthette volna jogszerűnek. ságvári endre sze-
mélye köré utólagosan kerekített mítoszból, a tényektől elrugaszkodó – azo-
kat tudatosan félretevő – koncepciós ítélet, a „törvénytelen kivégzés” háborús 
bűntettét rótta az intézkedő csendőrök terhére. a bíróság által megállapított 
tények feltehetőleg azért zavarják a bírálókat, mert deheroizálást sejtenek 
mögötte, holott ilyen cél a legfőbb bírói fórumot nem vezérelte, s ez a szándék 
az ítéletből sem olvasható ki, legfeljebb belemagyarázható. 

a jogállamnak az is feladata, hogy megszabaduljon azoktól a terhes örök-
ségeitől, amelyeket egy korábbi államiság alatt és nevében követtek el az igaz-
ságszolgáltatás felhasználásával, de nem az igazság érdekében, hanem politi-
kai koncepciók igazolására. az ártatlanul kivégzett életét visszaadni nem 
lehet, de a törvény által biztosított keretek között a nem bűnös elítélésének 
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jogtalanságát kimondani és a törvénysértően emelt vád alól felmenteni köte-
lező. a véleménynyilvánítás szabadságának körébe tartozik természetesen az 
ezzel egyet nem értés is, bár kissé meglepő, hogy éppen a jogállamiságra 
hivatkozással valaki nem az elítélés, hanem a felmentés ellen emel szót. az 
ítélet indokolásának félremagyarázása ugyanis magát az érdemi döntést von-
 ja kétségbe. 
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ii/4. Melléklet
a gyászistentisztelet 2006-ban

Kristóf lászló emlékére 2006. december 2-án a verőcei református templom-
ban legfelsőbb bírósági felmentése után hálaadó istentiszteletet tartottak, 
me  lyen a család, az ismerősök, a Kristófnak későn kijutott földi igazságtéte-
lért küzdők vettek részt. az istentiszteleten a következő igehirdetés hangzott 
el Márkus gábor nagytiszteletű úr szolgálatával.

fohász: Kegyelem néktek és békesség a mi atyánktól, és az Úr jézus Krisz-
tustól! 

Megváltó urunk és istenünk hálatelt szívvel mondunk köszönetet azért, 
hogy ma itt Verőcén összegyűlhettünk, mivel Kristóf lászló testvérünket 
a bíróság felmentette, aki a világ szemében mai napig bűnösnek tekintetett, 
miközben tudható volt, hogy csak a törvényes kötelességének tett eleget,  
s még így sem ölt embert, hanem Őt akarták megölni, s később bírósági úton 
meg is ölték. 

Kérünk, légy jelen közöttünk szentlelked által, te add meg sokak szívének 
azt a lelki megnyugvást sok évtized után, amit egyedül te tudsz megadni, 
engedd, hogy tudjunk az igédre figyelni, mert szükségünk van rád, hiszen te 
a vigasztalás istene is vagy, engedd a mi lelkünk megerősödését, engedd, hogy 
meglássuk a te nagyságodat, és mindazt, amit te tettél, hogy egy ember élete, 
becsülete halála után 47 év elteltével tisztázódhatott a te kegyelmedből, ámen. 

textus: Ártatlan ember imádsága, Zsoltárok Könyve 26. rész:
1. vers: Dávidé, uram, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül 

éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
2. vers: Vizsgálj meg , uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet!
3. vers: Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek.
4. vers: nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt.
5. vers: gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé.
6. vers: Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, 

uram.
7. vers: Hangos hálaéneket zengve, felsorolva sok csodatetteidet.
8. vers: uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakhelyét.
9. vers: ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt,
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10. vers: akinek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel.
11. vers: Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam!
12. vers: lábam biztos talajon áll, áldom az urat a gyülekezetben.

az isten tegye áldottá az ő szent ígéjét, és annak szívünkbe befogadását.

1. „Uram, szolgáltass nekem igazságot…” az ártatlanul való szenvedés és 
vádolás nem a 20. században keletkezett, Dávid király is az élő istenhez mene-
kül az igazságszolgáltatásért, „feddhetetlenül éltem…” ahogyan elhunyt test-
vérünknek sem volt lelkiismeretfurdalása, mert aszerint tett és cselekedett, 
amit tisztességgel vállalt, s amire felesküdött. 

2. „Vizsgálj meg és próbálj meg, kutasd át szívemet.” Kristóf lászló életében 
mindez megtörtént, isten átvizsgálta az ő lelkét is, iszonyú próbára tette őt,  
s ő teljes szívvel és elmével vállalta az igazságot. e kicsiny hazában – ahol az 
emberi gerincességet és elvhűséget annyira megtörték és beszennyezték – éppen 
ezért nagy érték az olyan cselekedet, hogy nem hajol meg valaki egy olyan 
hatalmas erő előtt, amely erő törvénytelenül kéri, ismerje el a felelősségét, ami-
kor ő a törvény szerint járt el. Mert Kristóf lászlóra, a hivatásához hű csendőr-
nyomozóra egy ember fegyvert fogott, olyan ember, akinek nem volt erre joga. 

Más rendszer lett nálunk, és 47 esztendőnek kellett eltelnie, amíg a világi 
hatóságok igazságot szolgáltattak az ártatlanul elítélt ember számára. isten 
bizony már előbb igazságot szolgáltatott, ennek a család, a hozzátartozók és 
az édesanya a megmondhatói. Mégis: fontos, isten akarata szerint való volt, 
hogy ártatlansága a világ előtt is nyilvánvaló lett.

3. „Hűséged szemem előtt van…” Már kicsiny gyermekkorában itt a verőcei 
templomban lett megkeresztelve Kristóf lászló, itt a hűség házában, isten 
házában, mert a legnagyobb hűség, jézus Krisztus áldozatvállalása és hűsége 
éppen ebben a házban tanulható, ill. sajátítható el. Kristóf lászló bizonyságát 
adta hazája, népe iránt, – s Verőce népének is – a hűségről, ahogyan azt ő itt 
tanulhatta, szolgálata, tettei tele voltak a hazája és népe iránti hűséggel. elkö-
telezett volt.

4. „Gyűlölöm a gonoszok társaságát…” mondja a zsoltáros, csak aki megis-
meri isten társaságát, az ő gyülekezetét és hűségét, annak lesz igazán ereje 
elkerülni a gonoszok társaságát. Kristóf lászló is elkerülte, élete, tettei min-
dig tiszták és egyenesek voltak, nem ült le ő sem a bűnösök közé, akik orszá-
gukat és hazájukat tékozolták. ezért is nagy példa Kristóf lászló élete.
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5. „Ártatlan vagyok… – mondja a zsoltáros –, úgy járom körül oltárodat.” 
47 esztendőnek kellett eltelni, mire jogerősen kiderült Kristóf lászló ártatlan-
sága, ám a lelket nem lehet megölni. Hitünk szerint ő is itt van most az isten 
házában, az Úr asztalát járja körül, hálaadással. így adhatunk mi is hálát  
a gondviselésnek, hogy végre egy ember tiszta lappal elköszönhet mind-
nyájunktól.

legyen ezért ez a nap a hálaadás napja, hangos hálaéneket zengve, felso-
rolva isten csodatetteit, isten mindent elrendezett mára! egy ember élt, szol-
gált, teljesítette a kötelességét, majd ártatlanul meghalt, sok nyomorúság 
maradt a hozzátartozókra, de eljöttek az igazság napjai.

6. „Uram, szeretem a házadat, ahol laksz” béke, nyugalom, istenszeretet, 
és minden, ami szükséges a rendezett élethez, az árad e hajlékból!

isten dicsőségének helye ez a ház, tudom sok szenvedés és áldozat, keserű-
ség és félelem ennek az ára, de a mai napon hálát adhatunk megváltó urunk-
nak, aki a legnemesebb életáldozat példáját adta érettünk, ártatlanul.

7. „Ne ragadd el a lelkünket a vétkesekkel együtt…” tudjunk mindig távol-
ságot tartani azoktól, nemet mondani azoknak, akik a pusztításra és véron-
tásra törekszenek, ez a mi küldetésünk a zsoltárossal együtt. Dávid király volt, 
hatalma volt, de inkább a menekülést választotta, nem az életek kioltását.  
a bosszúállás az istené! 

8. „Lábam biztos talajon áll, áldom az Istent…” nem tudjuk meg nem tör-
téntté tenni a szomorú és tragikus tényeket, a történelem kerekét sem tudjuk 
visszafordítani, de van erőnk a hálaadásra azért, hogy istennek egy életétől 
megfosztott embere immáron nem mint bűnös, hanem mint ártatlan áll előt-
tünk. felbecsülhetetlen, lélekerősítő jelentőségű mindez, felemelt lélekkel 
tudjunk ezért hálát adni. 

Végezetül hallgassuk meg isten igéjét a feltámadás reménységéről ősi re -
formátus hagyományhoz hűen, Pál apostolnak a Korinthusi első levelének 15. 
fejezetéből a 12. verstől kezdődően. 

Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül. Ámde Krisztus 
feltámadt a halottak közül… azt pedig állítom, hogy test és vér nem örököl-
heti az isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot…  
a halottak feltámadnak romolhatatlanságban…

…teljes a diadal a halál felett. ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, 
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tud-
játok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. Ámen.
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imádságban köszönjük meg isten vigasztalását, kegyelmét, sorsfordító akara-
tát hálatelt szívvel. a békesség istene őrizze meg a ti szíveiteket és lelkeiteket 
a Krisztus jézusban. Ámen. istentiszteletünket a Himnusz éneklésével fejez-
zük be. 

Verőce, 2006. december 2-án.

gyászistentisztelet 2006. december 2-án, csoportkép. balról jobbra: v. Zeidler sándor,  
v. Hunyadi lászló, nagy józsef, ifj. Wágner tibor, faragó Kálmán, Wágner tiborné, 

Magyar ferencné (sz. Kristóf eszter), faragó Mária eszter, v. lados jános, Vánsza Pál,  
ifj. faragó Kálmán, dr. Zétényi Zsolt, Kádár Zoltán, dr. Kállay istván, dr. ungváry 

Krisztián, Márkus gábor ref. tiszteletes, gyurcsik emma, v. Kovács istván, Zeidler Ottó, 
Zeidler sándorné, dr. susa Éva, dr. Éry Kinga.
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iii. Melléklet 
tartalmi összefoglalás

Ártatlanul, jeltelen sírban

a Kristóf-ügy

a dr. ságvári endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt 
és kivégzett Kristóf lászló csendőr őrmester ügyének tényei és tanulságai

tanulmány

„És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik,  
de a lelket nem tudják megölni…” (Máté10.28)

az Ártatlanul jeltelen sírban című tanulmány egy ártatlan ember ellen zajlott 
koholt eljárás történetét dolgozza fel a vád tárgyává tett cselekmény ismerte-
tésétől a meghurcoláson át a halálos ítéletig, annak végrehajtásáig, majd meg-
mutatja a felmentő ítélethez vezető utat, a felmentő ítéletet és annak követ-
kezményeit.

i. Megismerkedünk a politikai hátterű büntetőjogi felelősség különböző 
magyarországi formáival, tényeivel, különös tekintettel az állam történetileg 
különböző politikai rendszereire, a többpárti, alkotmányos, korlátozottan 
parlamentáris konzervatív keresztény rendszer két világháború kö  zötti vilá-
gára, majd a kommunista önkényuralmi hatalomgyakorlás és az azt megelő-
 ző rövid átmenet rendszerére, végül az alkotmányos jogállamiságra tö  rek  vő 
je  lenkori Magyarországra. Pillantást vetünk a rendvédelmi szervezetek (csend-
 őrség, rendőrség) tagjainak felelősségi viszonyaira. szólunk a Ma  gyar Királyi 
Csendőrség 1881 óta létező, nemzetközileg is elismert szervezetéről, tagjai-
nak jogi megítéléséről és történelmi viszontagságairól.

Kristóf lászló csendőrnyomozó őrmester 1944 nyarán a német birodalom 
által megszállt Magyarországon részt vesz egy súlyos államellenes bűncselek-
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mény gyanúsítottjának letartóztatásában, amelynek során egyik bajtársa 
agyonlőtte az intézkedésnek lőfegyver használattal, egy rendőr agyonlövésé-
vel, egy másiknak s egy csendőrnyomozónak súlyos megsebesítésével ellen-
álló körözött személyt. 

a korabeli vizsgálat szabályosnak ítélte meg a rendvédelmiek eljárását, 
valamennyi résztvevőt államfői kitüntetésben részesítették.

ezért Kristóf lászlót és csendőrnyomozó társát, Palotás ferencet 1959-ben 
halálra ítéli a kommunista rendszer bírósága, hangsúlyozva, hogy egy kom-
munista ellenállót öltek meg, aki a bíróság szerint e minőségében jogos vé -
delmi helyzetben volt, az eredetileg fegyvert nem használó nyomozókkal 
szemben jogosan rántott fegyvert és lőtte ki rájuk összes lőszerét.

a rendvédelmiek ezt követő fegyverhasználata a bíróság szerint jogtalan 
volt, ők követtek el bűncselekményt azáltal, hogy a kommunista ellenállót 
megfigyelték, követték, majd letartóztatását megkísérelték, s végül azáltal is, 
hogy az őket ért fegyveres támadásra fegyverrel válaszoltak.

az eljárás a kommunista-antifasiszta fegyveres ellenállás feldicsérését,  
a társadalom megfélemlítését is szolgálta a szovjet-orosz haderő által levert 
1956-os magyarországi szabadságharc után. az ilyen eljárások eredetileg 
abban az elképzelésben fogantak, hogy az 1945 előtti (horthysta) rendszer 
képviselői, katonatisztek, csendőrök az 1956-os szabadságharc egyik moz-
gató erejét jelentették. ez utóbbi koholt állítás az állampárt 1956. decemberi 
párthatározatában is megjelent, amelyben az „ellenforradalom” okairól szól-
tak. jóllehet ez a feltételezés, amely össze akarta mosni ’56 szabadságharcát  
a ’45 előtti konzervatív rendszer maradványainak törekvéseivel, meghiúsult, 
nem igazolódott, mégis számos pert folytattak le a régi rend erőszakszerveze-
tei tagjainak 1944-es vagy korábbi cselekményei miatt. a pártállami ítélete-
ket egy 1945-ben hatályba léptetett törvény, a népbíráskodásról szóló rende-
leteket törvényerőre emelő 1945. évi Vii. tv. nyíltan kimondott visszaható 
hatályú rendelkezései alapján folytatták le.

az Ártatlanul jeltelen sírban című tanulmány és a közölt dokumentumok 
alapján a következő megállapítások, következtetések tehetők:

1. Kristóf lászló csendőr őrmester nem követett el bűncselekményt az 
1944. július 27-én foganatosított letartóztatás során.

2. Kristóf lászló halálra ítélése több volt, mint justizmord, mert ezt a fo -
galmat a bírói tévedés folytán történt elítélésekre, különösen a tévedés követ-
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keztében hozott ítélet alapján végrehajtott halálbüntetésekre használják. Kris-
 tóf lászló elítélése azonban nem tévedés, hanem bírósági úton végrehajtott 
gyilkosság, előre kitervelten, aljas (pártállami) indokból elkövetett emberölés 
volt. az eljárásban az állam részéről részt vett személyek tettestársai, illetve 
bűnrészesei voltak ennek a bűncselekménynek.

3. a büntetőjogi felelősség megítélése valamely inkriminált cselekmény 
időpontjában hatályos büntetőjog és az ügy jellegének megfelelő egyéb, sza-
bályosan kihirdetett jogszabályok (büntetőtörvénykönyv, szolgálati-, fegy-
verhasználati szabályok stb.) alapján történhet.

4. a büntetőjogi felelősségnek két alapkérdése van: Mit mond a törvény? 
Mit, s hogyan cselekedett az ember? a két kérdésre adott válasz egybevetésé-
vel megállapítható az emberi magatartás törvényessége vagy törvénytelen-
sége, a cselekmény bűncselekmény mivolta, vagy a bűncselekmény hiánya.

az előbbiek alól az ún. radbruchi formula alapján képzelhető el kivétel akkor, 
ha olyan szabályt kellene alkalmazni, amely az igazságosság legelemibb kelléke-
ivel sem bír és ezért meg kell tagadni tőle a jogi jelleget. az ügyben alkalmazott, 
hatályos büntető-törvénykönyvtől, szolgálati szabályzatoktól és fegyverhaszná-
lati szabályoktól azonban nem volt megtagadható azok legalitása, jogi mivolta.

5. a büntetőjogi felelősség megállapítása három tényező eredője, az egyik 
a hatályos büntetőtörvény és a felelősséget meghatározó egyéb törvény, a má -
sik az adott személy magatartása, azaz a történeti tényállás és a harmadik 
tényező a pártatlan és elfogulatlan bíró, aki megméri az ember magatartását 
a büntetőjog szabályainak tükrében.

a büntetőtörvény és a büntetőeljárásban alkalmazott egyéb törvény te -
kintetében további kérdés, hogy megfelel-e az alkotmánynak, illetve alap-
törvénynek (jogállami viszonyok közepette), továbbá (bármilyen, akár dikta-
tórikus államban) megfelel-e az alapvető emberi jogoknak, alkotmányos 
értékeknek, érvényre juttatja-e az igazságosság legelemibb mértékét? Ha ez  
a vizsgálódás a felvetett kérdésekre igenlő válaszhoz vezet, a szabály alkal-
mazható, ha nemleges a válasz, a szabály nem bír jogi jelleggel, mellőzni kell, 
nem szabad alkalmazni. az utóbbi helyzet kivételes.

6. a személy felelőssége törvényes megítélés esetén általában nem függ az 
állam jellegétől, jogállami vagy diktatórikus mivoltától. Mindazonáltal a sze-
mély nem felel az olyan cselekményekért, melyeket csak élete, illetve testi 
épsége közvetlen veszélyeztetésével kerülhetne el. ez a helyzet diktatórikus 
államokban, illetve háború idején a leggyakoribb.
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7. a személy büntetőjogi felelőssége nem függ a cselekmény sértettjének 
társadalmi, vallási, faji hovatartozásától, politikai nézeteitől, törekvéseitől, 
kivéve, ha a büntető törvény az adott személyi kört külön védelemben része-
síti, különösen emberi jogi, kisebbségvédelmi stb. megfontolások alapján.

8. Ha az előbbi elveket az államhatalom és a polgárok viszonyára kívánjuk 
alkalmazni, a következő megállapításokat tehetjük.

az állam képviseletében eljáró, hatáskörüket és hivatási szabályaikat gya-
korló erőszakszervezetek (rendőrség, csendőrség, egyéb fegyveres testületek) 
tagjait védelem illeti meg, a polgárok nekik engedelmeskedni tartoznak. ezen 
engedelmességi kötelem feltétele, hogy létező állam létező jogrendje alapján 
járjanak el, továbbá, hogy szabályosan kihirdetett jogszabályokban rögzített 
jogosítványaikat ne lépjék túl. 

az előző feltételekkel fegyvert is használhatnak, illetve kötelesek használni 
a törvényben meghatározott esetekben súlyos érdek- és jogsérelmek, veszé-
lyek estén.

9. Ha a polgár a törvényes rend, azaz létező rend ellen fegyvert fog abban  
a meggyőződésben, hogy az adott rend erőszakos megdöntése szükséges a kö -
zösség érdekében, e törekvése erkölcsi és politikai megítélés szerint helyesel-
hető vagy elítélhető. a polgár a létező jogrenddel szemben azonban nem 
részesülhet védelemben, a jogrend képviselőivel szemben élet kioltásával járó 

„ellenállás” kockázatát a jogrend ellen fellépő személyek viselik. az államha-
talom azon képviselői, akik ezen hatalom és jogrendje létezésében és védel-
met érdemlőségében bízva a jogrendet megsértőkkel szemben jogszerű erő-
hatalmat gyakorolnak vagy a jogrend ellen támadóktól személyükben, testi 
épségükben, életükben sérelmet szenvednek, az erőhatalom jogszerű gya-
korlásáért nem büntethetők, sérelmeik okozói felelősséggel tartoznak.

alapkérdés, hogy van-e az adott viszonyok között létező állam- és jog-
rend. Ha ilyen van, a közrend és közbiztonság védelme, a bűnözés elleni 
védekezés az állam feladata. a társadalom létezésének szabályosan kihirde-
tett jogszabályok (törvények, rendeletek) által meghatározott elemi szintű 
rendje legális, azaz törvényes rend. ennek a fogalomnak akkor van érték 
tartalma, ha a rend megfelel az alkotmányosság alapvető elveinek, különö-
sen, ha jogállami ismérvek is jellemzik az adott hatalmat, érvényesülnek az 
alapvető emberi jogok. 

Más oldalról, egyszerűbben kifejezve: ha az állam élvezi polgárai többsé-
gének elismerését, a megbecsülés és elfogadottság bizonyos mértékét, ezt legi-
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tim államnak nevezzük. az ilyen állam jogrendje nemcsak létező, törvényes 
(legális), hanem legitim (hiteles) is. 

szélesebb értelemben azonban – a legitimitás és legalitás, a hitelesség és a jog-
szerűség különbözősége mentén – minden (érvényesülő, illetve hatalmi eszközök-
kel érvényesített) jogrend törvényes, ha közzétett, mert létező szabályokon alapul.

a „forradalmi erőszak” tettesének egyetlen vigasza és diadala a régi rend 
megdöntése. a sikertelen erőszak következményeit viselni kénytelen.

a „forradalmi erőszak” győzelme esetén is az felel meg a törvényesség és 
igazságosság, valamint emberiesség elvének, hogy a régi jogrendet törvényes 
keretek között védelmezőknek ezt a magatartását – ha nem követtek el vala-
mely bűncselekményt vagy más, különösen emberi jogi jogsértést – nem bün-
tetik az új jogrend keretei között.

ii. a legfelsőbb bíróság öttagú felülvizsgálati tanácsa 2006. március 6-án 
jogerősen felmentette az ellene emelt emberölési vád alól a dr. ságvári endre 
1944. július 27-én történt letartóztatásában való részvételéért 1959-ben halálra 
ítélt és kivégzett Kristóf lászló csendőrnyomozót, legutolsó rangja szerint 
csendőr törzsőrmestert, s a legsúlyosabb vádponthoz képest kisebb súlyú 
bűncselekmények miatt folyt eljárást megszüntette. 

Kristóf lászlót felmentették az emberölési vádat magába foglaló „emberek 
törvénytelen kivégzése” vádpont alól azért, mert nem követett el bűncselek-
ményt. az ügy többi vádlottjának elítélését tartalmazó 1959-ben koholt íté-
letrészeket a legfelsőbb bíróság nem érintette, mivel nem volt velük kapcso-
latos felülvizsgálati indítvány. 

az ítéletet a közvélemény legnagyobb része megnyugvással vette tudomá-
sul, egy kis csoportja politikai-ideológiai-filozófiai indokokkal sajtóhadjára-
tot kezdett az ártatlan ember felmentése miatt. a büntetőjog művelőinek 
köréből nem hangzott el különvélemény vagy ellenzés. Meggyőződésünk sze-
rint az ítélet tudományosan és gyakorlati szempontból is megalapozott, jog-
történeti szerepének és jelentőségének megítélése és értékelése, mint minden 
történeti tény esetén, a későbbi történet- és jogtudomány művelőinek feladata. 
a per helye a kommunista rendszer idején az ún. Horthy-rendszer kiszolgálói 
körébe sorolt rendvédelmi szervezetek tagjai ellen 1944-től folytatott igazság-
ügyi megtorlás tényei között van. 

az MsZMP ideiglenes Központi bizottsága 1956. december 5-i ülése hatá-
rozatában a forradalmat kiváltó, négy pontban felsorolt okok között a harma-
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dik szerint a régi rend hívei, az ún. „belső reakció”, s köztük a csendőrök 
jelentették az egyik fő ellenforradalmi okot. a belügyminisztérium ii. Politi-
kai nyomozó főosztálya vette át az ÁVH ügyköreit és személyeit, így a belső 
reakció elleni harc, a volt csendőrök tevékenysége feltárásának és felelősségre 
vonásának feladatait, mely utóbbi a ii/5. osztály feladata volt. a főosztály el -
készítette a politikai szándékoknak és irányelveknek megfelelően a Tervezet. 
Az ellenforradalom elleni harc további feladatai. című iratot, amely az ellen-
forradalom elleni harc négy irányát határozta meg, úgymint: 1. a forradalmi 
szervezetek vezetői és tagjai; 2. a volt uralkodó osztály tagjai; 3. „a fasiszta és 
burzsoá pártok, a Horthy rezsim vezetői, politikai és katonai személyei, vala-
mint olyan volt fegyveres szervek vezetői és tagjai, mint a csendőrség, VKf/2 
horthysta tisztek”; 4. a forradalom oldalán fegyverrel harcolt személyek, akik 
nem tartoztak az előző csoportokba.

1956 után tíz 1945 előtti ún. nyílt nyomozás, ún. kommunistaellenes nyo-
mozások miatt 1959 végéig 129 személyt, köztük 71 csendőrt tartóztattak le, 
s 59 csendőrt adtak át a katonai ügyészségnek, egyet a fővárosi főügyészség-
nek. Hollós ervin osztályvezető levélben közli az ügyészséggel, hogy a nyo-
mozást elrendelte az 1944. október 15-e után elkövetett főbenjáró háborús és 
népellenes bűntettek elkövetői ügyében. 1945 és 1961 között a M. Kir. Csend-
őrség állományából 33 főt végeztek ki, ebből 1945-től 1951-ig a budapesti nép-
bíróság ítélete alapján a háborús főbűnösként népbíróság elé állított 31 csend-
őrből 7 személyt végeztek ki, a nyolcadik Zöldy Mártont Újvidéken. Végül a 
katonai bíróságok ítéleteivel az 1956. évi forradalom után 26 csendőr személy 
életét vették el, 282 csendőr ellen folyt eljárás. 

a csendőrök elleni megtorlás – tekintettel a szovjetunióbeli jellegzetesen 
25 éves el  ítélésekre is – korántsem tekinthető felderítettnek.

iii. A végzetes történet

1. rész 
1944. július 27. A tragikus letartóztatás

a korabeli ügyészi vizsgálat iratai nem lelhetők fel, ezért a koholt 1959. évi per 
tényállása zavaros, ismertetjük annak az – a M. Kir. rendőrség budapesti 
főkapitánya által 1944. évi július 28-án tett – előterjesztésnek a történeti tény-
állásra vonatkozó részét, amely kitüntetésre javasolja az intézkedésben részt 
vett rendőröket:
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„Folyó év július hó 27-én 19 óra 45 perckor a csillaghegyi nyomozó cso-
portnál szolgálatot teljesítő Cselényi Antal detektív, Kristóf László és 
Palotás Ferenc csendőrnyomozók, hosszú megfigyelés után, Budapest 
területén nyomára jutottak dr. Ságvári Endrének, aki már mintegy hét 
éve földalatti baloldali szervezőmunkát végzett és vezetett. Nyomon 
követték és a XII. ker. Szép Ilonai villamosvasúti kocsiszín mellett levő 
Nagy Béla féle cukrászdában egy állítólagos Szabados nevű kommunista 
társával figyelés alá vették, majd őket elfogni igyekeztek. Elfogásuk után 
motozás, illetve bilincselés közben dr. Ságvári Endre, aki izmos férfi, hir-
telen dulakodni kezdett és a szomszéd asztalon lévő aktatáskájához 
kapott, onnét önműködő pisztolyát előrántotta és rögtön tüzelt. Lövései-
vel Cselényi Antal detektívet a jobb vállán, Kristóf László csendőrnyomo-
zót a jobb combján súlyosan megsebezte, míg a hatósági közegek segítsé-
gére siető Pétervári János rendőr őrmester gépkocsivezetőt haslövéssel 
életveszélyesen találta.

A lövések leadása után dr. Ságvári Endre a helyiségből kimenekült, de 
a Palotás Ferenc csendőrnyomozó és a sebesülten utána futó Cselényi 
Antal detektív lövéseitől eltalálva holtan összeesett. Dr. Ságvári Endre 
Szabados nevű társát sikerült elfogni.

A sérültek közül Pétervári János rendőrőrmester állapota haslövése 
következtében annyira súlyos, hogy életben maradása kétséges.”307

Megállapítható, hogy ságvári endre az őt szolgálati elöljárójuk parancsára 
letartóztatni akaró hatósági közegekkel fegyveresen szembeszállt, két szolgá-
lati kötelességét teljesítő nyomozót (Cselényi antalt és Kristóf lászlót) piszto-
lyából leadott lövéssel megsebesített, egyet pedig megölt (halálra sebzett). 
ezután futva távozott a helyszínről, leküzdve a megállítani akaró személyek 
ellenállását. néhány méteres futás után Cselényi antal rendőrnyomozó halá-
los sérülést okozó lövésétől eltalálva összeesett és kórházba szállítás közben – 
míg az általa halálra sebzett rendőr, Pétervári jános r. őrmester, akit még éle-
tében kitüntettek, a kórházba szállítás után – meghalt.

a dr. ságvári endre elleni intézkedés valamennyi résztvevőjét kormányzói 
kitüntetésben részesítették. Kristóf lászló, a központi nyomozó parancsnok-
ság állományába tartozó cs. őrmester elnyerte a Magyar bronz Érdemérmet 

307 Ol bM eln. 2.tét.5715.1944.- eredeti tisztázat.
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a hadiszalagon. (Csendőrségi Lapok. 1944. október 1., XXXiV. évf. 19. szám. 
nyom. irat. 188.) társai: Cselényi antal a Magyar arany Érdemkereszt a ha -
diszalagon, Palotás ferenc a Magyar ezüst Érdemérem a hadiszalagon, Péter-
vári jános a Magyar bronz Érdemérem a hadiszalagon kitüntetést nyerte el 
az államfőtől.

a fegyverhasználat katonai és polgári ügyészi vizsgálata megtörtént,  
a vizsgálat iratai jelenleg nem ismertek.

2. rész
1944–1959. Koholt, törvénysértő eljárások, bírói úton végrehajtott ember-
ölés. A Budapesti Katonai Bíróság B.i.065/1959. sz. 1959. szeptember 
12-én kelt ítélete és a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Kato-
nai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 094/1959. sz. 1959. november 25-én 
kelt ítélete.

Kristóf lászló az 1944. évi intézkedéskor súlyos sérülést szenvedett. Kórház-
ról kórházra vitték, végül németországba szállították. 

Édesanyja 1944. december 21-én egy bombatámadás alatt meghalt, fele-
sége, húga megsebesült. 1945-ben a háború befejezése után jött haza német-
országból. Holtnak nyilvánították, s 1959-ig nem kereste a hatóság, saját ira-
taival háborítatlanul élt.

Hazatérése után ismerősei jelezték, hogy beléphetne a rendőrséghez, de ezt 
elutasította. 

feleségével Köröstarcsára költöztek, majd pár év múlva békéscsabára. 
Haszonbérbe vett földön gazdálkodott, majd belépett a szövetkezetbe. 

1956-ban a forradalom alatt békéscsabáról társaival háromszor hoztak te -
herautóval élelmet budapestre, melyet közterületeken, óvodában osztottak szét.

1958-ban egy „lovas istván” fedőnevű besúgó ügynök jelentése folytán 
a nyomára jutottak, le akarták tartóztatni. szökni próbált, mivel tudta, hogy 
letartóztatása esetén életével fizethet a ságvári-ügy miatt.

a szökés nem sikerült, hosszabb üldözés után meglőtték, újra megsebesült 
a lábán. 1958. január 22-én közbiztonsági őrizetbe, másnap előzetes letartóz-
tatásba helyezték.

Következett a kíméletlen felelősségre vonás és helytállás egészen a bitófáig. 
a Hadtörténelmi levéltár állományában lévő iratok szerint Kristóf lászló 



539

v. csendőrnyomozó törzsőrmestert tizenkét társával együtt állították bíróság 
elé a Katonai főügyészség b.Vii.020/1959. számú vádirata alapján. a ii.-iV., 
X. és Xiii. rendű vádlott az i. rendű vádlottal hasonló beosztású és rendfoko-
zatú csendőrnyomozó, az V.-Viii. és Xi.-Xii. rendű vádlott politikai detektív, 
a iX. rendű vádlott polgári ruhás rendőr őrmester volt.

az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni súlyos megtorlás legfonto-
sabb része az igazságügyi megtorlás, amelynek ez a per része volt, mintegy 
megmutatva az önkényuralom erejét azokkal szemben, akiket – mint az 
elmúlt utolsó polgári államrendszer erőszakszervezetének tagjait – szívesen 
büntettek volna „ellenforradalmi” bűncselekményekért, de mivel erre a vád-
lottak alig adtak okot, így kénytelenek voltak elővenni „a régi bűnöket”. az 
ítélet indokolásának kibontható értelme szerint ez volt a vádlottak legfőbb 
bűne, vélt társadalomra veszélyességük egyszerűen múltbeli közhatalmi stá-
tusukban rejlett. a csendőrségi ügyek a belügyminisztérium ii. főosztályá-
nak 5. (belső reakció elleni) osztályához kerültek, ahol 1958-tól Hollós ervin 
alezredes vezette a háborús és népellenes bűncselekmények elkövetői elleni 
megtorlást. neki súlyos szerepe volt megelőzőleg is az 1956 utáni megtorlás-
ban, a nagy imre-ügyben is, százak életének „igazságügyi” kioltásában való 
bűnrészesség terheli lelkiismeretét. a csendőrperek megalapozására végzett 
részletes belügyi kutatásokat, melyek felhasználásával Hollós számos művet 
adott közre a Horthy-korszak erőszakszervezeteiről. Mindazonáltal nem 
sikerült valódi, jelentős összefüggést létrehozni a csendőrök múltja, háború 
alatti ténykedése és az 1956-os forradalom között, ezt bizonyítja a Kristóf-
ügy is. a bűnösségét mindvégig határozottan tagadó, emberi méltóságát meg-
őrző vádlott nem jelentett könnyű feladatot dr. Mátyás Miklós hb. őr  nagynak, 
akinek nevét csakúgy, mint a másodfokon eljárt dr. ledényi ferenc hb. ezre-
desét, számos ártatlan ember vére szennyezte be.

a Kristóf lászló v. csendőrnyomozó törzsőrmester és társai ellen emberek 
törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett háborús bűntett és más 
cselekmények vádjával lefolytatott, a budapesti Katonai bíróság b.i.065/1959.
sz. 1959 szeptember 12-én kelt ítéletével és a Magyar népköztársaság legfel-
sőbb bírósága Katonai Kollégiumának Különtanácsa Kt. 094/1959. sz. 1959. 
november 25-én kelt ítéletével elbírált büntető ügyben Kristóf lászló i. rendű 
vádlottat bűnösnek mondták ki emberek törvénytelen megkínzása által elkö-
vetett háborús bűntettben, fogolyszökés bűntettében és hatósági közeg elleni 
erőszak bűntettében, mindezért halálbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték. 
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Kristóf lászlón, Palotás ferencen és Molnár Mihályon a jogerőre emelkedett 
halálbüntetést l959. november 28-án végrehajtották.

az eljárás eredményeként valamennyi vádlottat bűnösnek mondták ki  
a Hatályos anyagi büntetőjogi szabályok Hivatalos Összeállítása (bHÖ) 82. 
pont e./ alpontja szerint emberek törvénytelen megkínzása és kivégzése által 
elkövetett háborús bűntettben. a Katonai bíróság és a legfelsőbb bíróság 
Katonai Különtanácsa az i. rendű terhelt ismertetett cselekményeit az előb  bi 
törvényhelyen túl a bHÖ 218. §-a /l/ bekezdésében meghatározott fogoly-
szökés bűntettének és a bHÖ 96. §-a /2/ bekezdésében meghatározott ható-
sági közeg elleni erőszak bűntettének minősítették. (bár a legutóbbi bűncse-
lekmény esetében a törvényhely megjelölését elmulasztották.) a Kristóf 
lászló i. rendű terheltnek felrótt legsúlyosabb cselekmény a dr. ságvári endre 
követésében és megölésében való részvétel volt.

az i. rendű Kristóf lászlót első fokon, az V. rendű Molnár Mihály vádlot-
tat és a Xiii. rendű Palotás ferenc vádlottat másodfokon halálra ítélték, és 
mindhármukat kivégezték. a X. rendű bujdosó józsef vádlottat életfogytig 
tartó börtönre, a Xii. rendű u. Kovács lászló vádlottat 12 év börtönre, a többi 
vádlottat 2–8 év börtönre, mint főbüntetésre ítélték. 

Mellékbüntetésként vagyonelkobzást és – a nem halálbüntetéssel sújtott 
vádlottakra – állampolgári jogok gyakorlásától való eltiltást szabtak ki. 

az ítélet indokolása szerint (budapesti Katonai bíróság b.i.065/1959. sz. 12. 
oldal 5. bekezdés) a vádlottak magatartása két jellegzetes cselekménycsoport 
szerint oszlott meg. 

az egyik csoportba azok a csendőrnyomozók és politikai detektívek tar-
toztak, akiknek a nyomozásaik, illetve kihallgatásaik során a letartóztatot-
takkal szemben tanúsított magatartását rótták fel. 

a másik csoportot azok a volt hivatalos személyek alkották, akiket az elfogá-
sok, őrizetbe vételek során tanúsított ténykedés, fegyverhasználat miatt vontak 
felelősségre. ide tartozott az i. és Xiii. rendű vádlott a dr. ságvári endre letar-
tóztatásakor tanúsított magatartása, a letartóztatásban való részvétele miatt.

a Katonai bíróság által 1959-ben megállapított tényállás szerint:

„Cselényi Antal telefonon utasítást kért a felettesétől, aki arra utasította 
őket, hogy mind a két személyt azonnal vegyék őrizetbe. Palotás Ferenc-
nek azonban kételyei voltak az utasítás helyességét illetően, s ezért ő is 
telefonált a feletteseinek, akik a korábbi utasítást megismételték.
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Ezt követően került sor az intézkedésre.
A csoport tagjai csőre töltött pisztollyal beléptek a cukrászdába, s Cse-

lényi Ságvári Endrét, Kristóf László I. rendű terhelt pedig Szabados 
Lajost igazoltatta.

Szabados Lajos nem tanúsított ellenállást, Ságvári Endre azonban 
»az ott keletkezett zűrzavarban« kivette a táskájából a pisztolyát és me -
nekülni igyekezett. Kristóf László I. rendű terhelt Cselényi segítségére sie-
tett, dulakodni kezdett Ságvári Endrével, akit a földre szorított. Ságvári 
Endre ekkor több lövést adott le, de lövöldözni kezdtek a nyomozók is. 
Egy lövés derékon találta az I. rendű terheltet, aki ekkor elengedte Ság-
vári Endrét, akinek az egyik lövése eltalálta a gépkocsivezetőt.

Ságvári Endre akkor kimenekült a cukrászdából. Követte őt Cselényi 
Antal, aki végül lelőtte Ságvári Endrét.”

„1958. január 22-én Kristóf László békéscsabai lakásán megjelent Vasas 
György rendőrhadnagy egy rendőr gépkocsivezető társaságában. Igazol-
tatta az I. rendű terheltet, s közölte vele, hogy őrizetbe veszi és bekíséri  
a rendőrkapitányságra.

Kristóf László ellenkezett, kijelentette, csak akkor megy be a rendőr-
ségre, ha két tanú jelenlétében közlik vele az eljárás célját. A rendőrtiszt 
a gépkocsivezetőt segítségért küldte, s ismételten közölte Kristóf Lász-
lóval, hogy »őrizetben van«.

Pontosan meg nem határozható idő után Kristóf László hajlandó volt 
a rendőrrel tartani. Az utcán haladtak, amikor Kristóf László menekülést 
kísérelt meg. Beugrott egy ház kapuján és igyekezett a rendőrt kívül tartani. 
A rendőr azonban riasztó lövés leadása mellett bejutott a ház udvarára.  
Az I. rendű terhelt ekkor a rendőrre ugrott, igyekezett a pisztolyát elvenni.  
A föld  re rántotta a rendőrt. A dulakodás zajára a ház lakói kijöttek az udvarra, 
s az így keletkezett zűrzavart kihasználva Kristóf László elmenekült. Az volt  
a terve, hogy külföldre szökik. A riadóztatott karhatalmi egységek azon-
ban körülvették, majd miután lábon lőtték, elfogták.”

az 1959-es ítélet koncepcionális alapja, egyben a koncepciós jelleg bizonyí-
téka ez volt: „A munkásmozgalom tagjai és más üldözöttek tisztában voltak 
azzal, hogy elfogásuk esetén durva bántalmazás, megkínzás, esetleg halál vár 
rájuk. Ezért esetleges fegyverhasználatuk jogos, igazságos ellenállás. Az ilyen 
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magatartással szemben pedig törvénytelen a fegyveres fellépés” (nevezetesen 
a rendőri fegyverhasználat).

3. rész
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának ítélete, 2006. március 6.

Magyar ferencné sz. Kristóf eszter, Kristóf lászló i. rendű terhelt testvére 
budapesten, 2005. október 10–12-én nyújtott be felülvizsgálati indítványt az 
alapügyben eljárt bíróságok határozatai ellen. az indítvány szerint törvény-
sértően, a korabeli büntető anyagi jogi rendelkezéseket megsértve állapítot-
ták meg Kristóf lászló i. rendű terhelt bűnösségét a terhére rótt bűntettek-
ben.

Kifejtette, hogy Kristóf lászló és társai a ságvári endre elfogása érdekében 
kifejtett tevékenységüket hivatali működésükből eredő kötelezettségüket 
ellátva, parancsra fejtették ki; a fegyverhasználatuk is jogszerű volt.

rámutatott, hogy az előbbiekben a pártállami bíróságnak a rendvédelmi 
személyek törvényen kívüliségéről szóló okfejtése 

„akkor lenne igaz, ha 1944-ben Magyarországon a jogrendnek semmi-
lyen formája nem érvényesült volna, ha a vádlottak magatartását nem 
jogszabályok előírásai szabták volna meg, ha a vádlottak formálisan sem 
minősültek volna a közhatalom gyakorlóinak. Semmilyen joggyakorlat 
nem minősíthet általános érvénnyel jogos ellenállásnak valamely maga-
tartást egy a jogrend alapján lévő magatartással szemben, mert akkor ez 
utóbbit általános érvénnyel jogellenesnek kellene tekinteni, ami logikai és 
jogi lehetetlenség. Jellemző, hogy a törvényhozó is szükségesnek tartja az 
emberek „törvénytelen” kivégzése és megkínzása tényállási elemet, ezzel 
is jelezve, hogy a büntetendő magatartásokat egy jogrend jelen idejű sza-
bályaihoz (a valamilyen szintű törvényességhez) kell mérni.”

a Katonai főügyészség a felülvizsgálati indítványban foglaltak egy részével 
egyetértett. az átiratában és a képviselője által a nyilvános ülésen kifejtettek 
szerint is az eljárt bíróságok téves következtetéssel állapították meg az i. rendű 
terhelt bűnösségét az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett hábo-
rús bűntettben. ezen túl azonban – nézete szerint – a sérelmezett határozatok 
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nem sértik a büntető anyagi jog korabeli rendelkezéseit és a halálbüntetés 
kiszabása sem vitatható alappal.

Mindezek alapján indítványozta, hogy a legfelsőbb bíróság az i. rendű ter-
heltet az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett háborús bűntett miatt 
emelt vád alól mentse fel, egyebekben pedig az alapügyben hozott határozatokat 
hatályukban tartsa fenn.308 ezt az indítványát a nyilvános ülésen fenntartotta.

az ügyészség idézett álláspontja alkotmányos jogállami viszonyok között 
jogellenes, megalapozatlan és amorális volt egy ártatlanul kivégzett ember 
ügyében, hiszen a halálbüntetés kiszabása kifejezetten a ságvári elleni intéz-
kedés miatt történt.

2006. január 31-én előterjesztett érdemi nyilatkozatában az indítványozó 
pontosította indítványát:

„Kérjük a vádlott felmentését valamennyi, bűnösséget megállapító ítélet 
tárgyává tett bűncselekmény vádja alól.”

Kifejtette, hogy nem helytálló az ügyészi nyilatkozat abban a részében, amely 
szerint „az I. r. terhelttel szemben kiszabott fő- és mellékbüntetés nem tekint-
hető törvénysértőnek.”

Hivatkozott arra, hogy az irányadó tényállásból nem állapítható meg, hogy 
a név szerint is megjelölt négy személy „megkínzása” „milyen súlyú, mértékű” 
volt, elérte-e azt a szintet, amely szükséges a szóban levő háborús bűncselek-
mény megállapíthatóságához. a kényszervallatás jellegű, elévülő bűncselek-
ményt egyetlen – nem elfogulatlan – sértett tanú állította egyértelműen. 

„Tanácskozás után a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Bu -
dapesten, 2006. március hó 6. napján tartott nyilvános ülésen meg-
hozta a következő  í t é l e t e t :

A háborús bűntett és más bűncselekmények miatt Kristóf László és 
társai ellen folyamatban volt büntető ügyben a Kristóf László I. rendű 
terhelt testvére által benyújtott felülvizsgálati indítvány elbírálása során 
a Budapesti Katonai Bíróság B.I. 065/1959. számú és a Legfelsőbb Bíró-
ság Katf.Kt. 094/1959. számú ítéletét a Kristóf László I. rendű terheltre 
vonatkozó részében hatályon kívül helyezi.

308 bf.Vi.238/2005./lb



544

Kristóf László I. rendű terheltet az emberek törvénytelen kivég-
zése által elkövetett háborús bűntett miatt emelt vád alól felmenti; az 
emberek törvénytelen megkínzása által elkövetett háborús bűntett-
ként értékelt cselekményeket 4 rendbeli hivatali hatalommal visszaélés 
bűntettének minősíti, s az emiatt, valamint a fogolyszökés bűntette és 
hatósági közeg elleni erőszak bűntette miatt indított büntetőeljárást 
megszünteti.

A felülvizsgálati eljárás során felmerült 9000 /kilencezer/ forint bűn-
ügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.”

az ítélet indokolása megállapítja, hogy a felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslati 
eljárás, amelyben lényegesen szűkebb körű az érdemi vizsgálat lehetősége, 
mint a rendes jogorvoslati eljárásban; 

hogy a büntető eljárási törvény 405. és 406. §-a kimerítően felsorolja azo-
kat az okokat, melyek alapján sor kerülhet a jogerős bírósági határozatok 
felülvizsgálatára;

hogy a büntető eljárási törvény 420. §-a /1/ bekezdése értelmében, a felül-
vizsgálati eljárásban a jogerős határozatban megállapított tényállás az irány-
adó. a tényállás tévedései, pontatlanságai nem küszöbölhetők ki, a tényállás 
nem módosítható, a felülbírálat annak alapján kell megtörténjen.

ez azt jelentette, hogy a legképtelenebb célzatos ténymegállapítások megvál-
toztatására sincsen mód a rendkívüli perorvoslat során! Csupán a törvény-
sértés kiküszöbölése lehetséges a jogkövetkezmények tekintetében, ha ez nin-
csen ellentétben az érinthetetlen tényállással.

a legfelsőbb bíróság megállapította, hogy 

„a felülvizsgálat tárgyát képező ítéletek szerkesztéséből, egyes megfogal-
mazásaiból, a bizonyítékok értékelése és a jogi indokolás során írt 
okfejtésekből az eljárás koncepciós vonásai egyértelműen felismerhe-
tők.” „Ugyanakkor a sérelmezett ítéletek koncepciós elemei, felülvizsgá-
lati eljárásban, az idézett törvényi rendelkezésekre tekintettel, 
nem voltak kiküszöbölhetők.” 
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Hozzátehetjük: kivételes, nem általános helyzet az, hogy ilyen körülmények 
között is törvényes ítélet hozható.

az esetek nagyobb részében a történeti tényállás koholt valótlanságai, 
amelyek akár a hamis tanúvallomások, akár a tényállásnak a hatóság által 
való eltorzítása, megváltoztatása miatt keletkeznek, nem küszöbölhetők ki,  
s egy eleve a bűncselekmény törvényi tényálláshoz igazított történeti tényál-
lás utóbb lehetetlenné teheti a törvényes ítélet meghozatalát. a Kristóf-ügy-
ben nem ez volt a helyzet.

a legfelsőbb bíróság megállapította továbbá, hogy 

„A felülvizsgálati indítvány abban a részében, mely szerint az eljárt bíró-
ságok a büntető anyagi jogi rendelkezéseket megsértve állapították meg 
az I. rendű terhelt bűnösségét az emberek törvénytelen kivégzése által 
elkövetett háborús bűntettben teljes egészében alapos.

A felülvizsgálati indítvány elbírálása a megtámadott határozatok 
meghozatala idején hatályos jogszabályok alapján történt. /Be 420. §-a 
/2/ bekezdése/

Ezt a bűncselekményt (BHÖ 82. pontja e/ alpontja – korábban az 
1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945./ I I . 5 . /  ME. sz. R. 11. 
pontja f/ alpontja -) az követte el, aki általában akár belföldön, akár külföl-
dön felbujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének.

A korabeli ítélkezési gyakorlat egy ember megölését is e bűncselek-
mény körébe vonta, ha a törvényi tényállás további elemei hiánytalanul 
megvalósultak.

A háborús bűntettek megállapíthatósága szempontjából mindig vizs-
gálni kellett a célzatot, mert feltétlenül tényálláseleme a szóban levő bűn-
cselekményeknek, hogy azokat a háborús célkitűzések érdekében, vagy 
azokkal kapcsolatban kövessék el.

Az I. rendű terheltnek a Ságvári Endrével szemben tett intézkedés 
során kifejtett magatartása több okból sem volt értékelhető bűncselek-
ményként.

1. Kristóf László I. rendű terhelt és a vele együtt intézkedő csendőrök 
mindenben a korabeli jogszabályoknak megfelelően, tehát nem »tör-
vénytelenül« jártak el.

Ságvári Endre körözés alatt állt, az ellene indított eljárás alapját az 
1921. évi III. tc. képezte. A tc. 1. §-a értelmében »aki az állam és társada-
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lom rendjének erőszakos felforgatására vagy megsemmisítésére, különö-
sen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos léte-
sítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez vagy vezet 
bűntettet követ el és öt évig terjedő fegyházzal büntetendő.«

E rendelkezés alapján a korabeli államhatalom mind a baloldali, mind 
a jobboldali szélsőséges mozgalmakkal szemben eljárt.

Kristóf László társaival együtt ilyen jogszabályi háttéren nyugvó, két 
ízben megerősített elöljárói parancs alapján intézkedett. Ebben a helyzet-
ben az eljárt hatósági közegek eljárása az intézkedés során törvényes volt.

Az intézkedő személyek az ezt követő események, a fegyverhasználat 
során is betartották a rájuk, illetve eljárásukra vonatkozó előírásokat, 
rendelkezéseket.

Az irányadó tények szerint Ságvári Endre a szabályszerű intézkedés-
nek ellenszegült, lőfegyvert vett elő és azzal több lövést adott le, s az egyik 
csendőrnek halálos sérülést okozott.

A csendőrök fegyverhasználati jogát a »Szervezeti és Szolgálati Uta-
sítás a Magyar Királyi Csendőrség számára« szabályozta. Ennek 49. §-a 
330. pontja értelmében a szolgálatban álló csendőr a fegyverét jogosult 
mindenki ellen használni, aki őt tettlegesen megtámadja, vagy támadás-
sal veszélyesen fenyegeti.

Ugyanezen szabályzat szerint a szolgálatban álló csendőr
köteles a fegyverét használni

- ha másnak közvetlenül, jogtalanul és súlyosan veszélyeztetett éle-
tét, testi épségét, személyes szabadságát vagy vagyonát másként 
megvédeni nem lehet, 

- ha valaki a csendőrt szolgálati ténykedésében a fegyverhasználat-
tal való fenyegetés dacára tettlegesen akadályozza és az ellenszegü-
lést másként megtörni nem lehet.

Az 1932. évi XIII. tc. l. §-a /1/ bekezdése értelmében a rendőrség fegy-
verviselésre jogosult tagja vagy közege hivatásának jogszerű teljesítése 
közben fegyvert használni jogosult:

(4./pont) a súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy emi-
att elítélt olyan egyén kézre kerítése végett, akit el kell fogni, ha kézre 
kerítése fegyverhasználat nélkül nem látszik lehetségesnek.

Az irányadó tényállás szerint Kristóf László I. rendű terhelt fegyvert 
nem használt. A fentiek kifejtése azért szükséges, mert abból levonható, 
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hogy az intézkedés egésze – a többi csendőr fegyverhasználatára is kiter-
jedően – szabályszerű, törvényes volt.

2./ Kristóf László I. rendű terhelt bűnösségének megállapítására e bűn-
cselekmény miatt a büntető anyagi jog alapvető általános tételei szerint 
törvénysértően került sor.

A szóban levő háborús bűntett elkövetője az lehetett, aki »felbujtója, 
tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének«.

A tényállás szerint amikor Cselényi Antal az utcán lelőtte Ságvári 
Endrét, Kristóf László a cukrászda padozatán feküdt sérülten. Az utcán 
történteknek bármilyen »részese«, sőt észlelője sem volt.

A korabeli büntetőjogi szabály /1878. évi V. tc./ szerint tettes az, aki 
valamely törvényes tényálladék egészét vagy egy részét megvalósítja, 
vagy a bűncselekmény véghezvitele céljából büntetés alá eső előkészületi 
cselekményt visz végbe.

Az elbíráláskor hatályos 1950. évi LL. tv. /Btá./ 20. §-a /1/ bekezdése 
értelmében tettes az, aki a bűntettnek a törvényben meghatározott tény-
állását egészben vagy részben megvalósítja.

A részesség két típusa a felbujtás és a bűnsegély.
A Btá. 20. §-a /2/ bekezdése szerint felbujtó az, aki mást bűncselek-

mény elkövetésére szándékosan rábír, bűnsegéd pedig az /Btá.20. §-a 
/3/ bekezdése/ aki másnak a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan 
segítséget nyújt.

Az idézett törvényi rendelkezések alapján belátható, hogy Kristóf Lász-
 ló tettese nem lehetett a Ságvári Endre lelövésével esetleg megvalósult 
bármely bűncselekménynek, de részese sem, mivel a felbujtónak a tettes 
szándékát kiváltó, a bűnsegédnek pedig legalább a tettes szándékát erő-
sítő magatartást kell tanúsítania.

Összegezve az eddig leírtakat:
Kristóf László ez esetben megvalósított cselekménye – a többi eljáró 
csendőr esetleges felelősségétől függetlenül is – nem valósított meg bűn-
cselekményt, elítélésére a büntető anyagi jogi rendelkezések megsértésé-
vel került sor.(L.B.)

– . – . – . – . –



548

Az eljárt bíróságok a korabeli büntető anyagi jogi rendelkezéseket meg-
sértve állapították meg a terhelt bűnösségét az emberek törvénytelen 
megkínzása által elkövetett háborús bűntettben, a fogolyszökés bűntett-
ében és a hatósági közeg elleni erőszak bűntettében is.

Az irányadó tények szerint Kristóf László közelebbről meg nem hatá-
rozott helyen és időben részt vett négy, név szerint is megnevezett sze-
mély bántalmazásában, kínzásában. A tényállás más részéből kiderül 
/12. oldal utolsó bekezdése/ hogy ezt – másokkal együtt – vallomás kicsi-
karása érdekében tette.

Ezt a cselekményt az eljárt bíróságok tévesen minősítették a BHÖ 82. 
pontja e/ alpontja szerinti emberek törvénytelen megkínzása által elkö-
vetett háborús bűntettnek.”

Megjegyezzük, hogy az „irányadó tények” szóhasználat nem azonos jelentésű 
a történeti, való tények fogalmával, egyszerűen azt jelenti, hogy ezek a kon-
cepciós ítéletben megállapított, s a törvény alapján érinthetetlen tények. tör-
ténészi eszközökkel nem állapítható meg, hogy Kristóf erőszakot alkalmazott 
volna, a kötetben a vádirattal és az ítéletekkel együtt olvasható nyomozati 
összefoglaló, „kiértékelő” jelentés a nevét ilyen tekintetben meg sem említi.

a legfelsőbb bíróság rámutatott:

„A háborús bűntettek – mint erről már volt szó – akkor valósultak meg, ha 
a cselekmény és a háborús célok közötti összefüggés kimutatható volt, azt  
a háborús célkitűzések érdekében vagy azokkal kapcsolatban követték el.

Az ítéletek indokolásából levonható, hogy a bántalmazott, megkínzott 
négy személy a baloldali mozgalom tagja volt, az eljárás alá vonásuk 
tehát nem volt mentes politikai jellegű megfontolásoktól. A meglehetősen 
hézagos tényállás alapján azonban nem állapítható meg, hogy Kristóf 
László és társai magatartását háborús célkitűzések irányították.

Ez a cselekmény azonban bűncselekmény volt. Megvalósította ugyanis 
az 1878. évi te. /Csemegi Kódex/ 477. §- ában meghatározott hivatali 
hatalommal visszaélés bűntettét, amelyet az a közhivatalnok követett el, 
aki azon célból, hogy vádlottól, tanútól vagy szakértőtől vallomást csi-
karjon ki, ezek valamelyike ellen bármily törvényellenes kényszereszközt 
alkalmaz, vagy alkalmaztat /kényszervallatás/.
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E bűncselekmény büntetési tétele öt évig terjedő börtönbüntetés volt.
A cselekmény téves jogi minősítése törvénysértő jogkövetkezményekre 

vezetett; az eljárt bíróságok nem vizsgálták meg, hogy e cselekmények 
büntethetősége az elbírálás idejére nem szűnt-e meg.

Az 1878. évi V. tc. 105. §-a 3. pontja értelmében az elévülés kizárja  
a bűnvádi eljárás megindítását, mégpedig öt év elteltével, ha a bűntettre 
öt évi, vagy annál rövidebb tartamú szabadságvesztést ír elő a törvény. 
Hasonló rendelkezést tartalmaz az elbíráláskor hatályos Btá. 25. §-a b/ 
pontja, mely szerint az elévülés megszünteti az elkövető büntethetőségét 
egyéb – tíz évet meg nem haladó börtönnel büntetendő – bűntett eset-
ében az arra megállapított szabadságvesztés legmagasabb tartamának 
megfelelő idő, de legalább három év elteltével. Megállapítható tehát az 
elkövetési időre /1944. nyara/ tekintettel, hogy Kristóf László büntethető-
sége e cselekmény miatt 1949. nyarán megszűnt.

A bíróságok akkor jártak volna el törvényesen, ha az e cselekmény 
miatt indított büntetőeljárást a korabeli Bp. /1951. évi III. törvény/ 175. 
§-a /3/ bekezdése a/ pontja alapján megszüntették volna.

– . – . – . – . –

A felülvizsgálati indítvány érvelésével szemben az eljárt bíróságok abban 
nem tévedtek, hogy megállapították: Kristóf László I. rendű terhelt elkö-
vette a BHÖ 218. §-a /1/ bekezdésében meghatározott fogolyszökés bűn-
tettét és a BHÖ 96. §-a /2/ bekezdésében meghatározott hatósági közeg 
elleni erőszak bűntettét.

[…] Az I. rendű terhelt bűnösségének kimondására – ennek ellenére – 
e körben is törvénysértően került sor.

Az eljárt bíróságok nem vizsgálták az eset körülményeit, súlyát, holott 
ez a korabeli jogszabályok és ítélkezési gyakorlat szerint sem volt mellőz-
hető.

A BHÖ 56. §-a előírta, hogy »ha az elkövetett bűntett – az eset összes 
körülményeinek mérlegelése alapján – olyan csekély jelentőségűnek mu -
tatkozik, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is 
szükségtelen … a bűnösség megállapítását és a büntetés kiszabását mel-
lőzni kell«.

Kristóf László I. rendű terhelt a háború befejezése után beilleszkedett 
a társadalomba, jogkövető magatartást tanúsított. Kellő alappal vélhet  te, 
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hogy tizennégy év eltelte után már nem vonják felelősségre – az általa 
egyébként jogszerűnek tartott – cselekményei miatt. Ebben a helyzetben 
került sor 1958-ban a rendőri intézkedésre. Tisztában volt azzal – a már 
addig lezárt eljárások ismeretében –, hogy a Ságvári Endre ellen foga-
natosított intézkedésben való részvétele miatt igen súlyos következmé-
nyekre számíthat. Ezt figyelembe véve a magatartása: a menekülés és 
az annak sikere érdekében elkövetett cselekmény, a rendőr kisebb súlyú 
bántalmazása, ha bűncselekményt is valósított meg, olyan csekély súlyú, 
jelentőségű volt, hogy nem igényelte a bűnösség megállapítását és bünte-
tés kiszabását.

Az e cselekmények miatt indított büntetőeljárást a Bp.l75. §-a /3/ be -
kezdése d/ pontja alapján meg kellett volna szüntetni.

A Legfelsőbb Bíróság – a kifejtettekre tekintettel – a megtámadott ha -
tározatok Kristóf László I. rendű terheltre vonatkozó részét a Be 425. §-a 
alapján hatályon kívül helyezte és a Be 426. §-a /1/ bekezdése a/ pontja 
alapján maga hozott a törvénynek megfelelő határozatot.

Kristóf László I. rendű terheltet az emberek törvénytelen kivégzése 
által elkövetett háborús bűntett miatt emelt vád alól – bűncselekmény 
elkövetése hiányában – a Be 331. §-a /1/ bekezdése alapján felmentette, 
a további bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást pedig – a hatá-
rozatban megjelölt jogszabályok alapján – megszüntette.

Az ügy sajátosságaira tekintettel le kell szögezni: a Legfelsőbb Bíróság 
felülvizsgálata kizárólag a büntetőjogi megítélésre terjed ki és semmiben 
sem érintette az elbírálás tárgyát képező események történelmi, politikai 
értékelését. Ságvári Endre személyiségének, történelmi szerepének vizsgá-
lata illetve méltatása nem a bíróságra, hanem a történészekre tartozik.”

eddig a legfelsőbb bíróság ítélete.

4. rész
Megjegyzések és következtetések

a Kristóf-ügy elkerülhetetlenné teszi a népbírósági jog és a népbírósági jog- 
gyakorlat újra szemügyre vételét, a népbírósági és általában a pártállami bün-
tető ítélkezéshez való viszonyunk újragondolását, a ságvári endre személyé-
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vel kapcsolatos, adott ügyben adódó megfontolásokat, a per visszhangjának 
értékelését, különös tekintettel a legitimitás és legalitás, azaz a hatalom elfo-
gadottsága és a szabálykövetés kapcsolatára. 

a felülvizsgált ítéletek, sok más hasonló ítélettel együtt, a népbírósági jog 
alapján, abban meghatározott tényállás mérlegelésével születtek. az emberek 
törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett háborús bűntett vádja  
a Hatályos anyagi büntetőjogi szabályok Hivatalos Összeállítása (bHÖ) 82. 
e. pont az 1945. évi Vii. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) 
Me rendelettel, valamint az 1947. évi XXXiV. törvénnyel módosított és kiegé-
szített 81/1945. (ii. 5.) Me rendelet (a továbbiakban: nbr.) (nbr. 11. § 5. pont) 
alapul. ezek a szabályok a második világháború után határozott erkölcsi és 
politikai igénnyel születtek meg, mondjuk ki nyíltan: az erkölcsi és politikai 
megtorlás, elégtételszerzés célja vezette őket. 

félretették, mellőzték a klasszikus büntetőjog szabályát, a nullum crimen 
sine lege elvét, melynek értelmében kizárólag az elkövetése idején hatályos 
törvény által bűncselekménynek nyilvánított magatartás büntethető, kiegé-
szítve a nulla poena sine lege szabályával, amely szerint csak az elkövetéskor 
törvényben meghatározott büntetéssel sújtható a cselekmény elkövetője. eze-
ket a szabályokat megmérte a jelen alkotmányosság mércéjével – valójában 
már a második világháború előtt is jól ismert elvek szerint – a magyarországi 
alkotmánybíróság, amely 2/1994. (i. 14.) ab határozatában megállapította, 
hogy a nbr. 11. §-ának 1–4. pontja és 6. pontja, továbbá 13. §-ának 1. és 3–7. 
pontja alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisítette, nem érintve a 11. § 5. 
pontját, melynek alapján Kristóf lászlót elítélték.

Kimondta: „a Nbr. 11–14. §-ai a nullum crimen sine lege és a nulla poena 
sine lege elvét, a visszaható hatály tilalmát már a klasszikus, a liberális, demok-
ratikus állam büntetőjogában kialakult tartalmában is sértik…”

az nbr. megalkotására, ezen belül a visszaható hatályú büntető jogalko-
tásra a magyar államnak nem volt nemzetközi jogi értelemben vett kötele-
zettsége. 

A fegyverszüneti egyezményből önmagából fakadó jogi kötelezettség csu-
pán a háborús bűnösök büntetőjogi felelősségre vonására vonatkozott,  
a felelősségre vonás mikéntje: a visszaható hatályú büntető jogalkotás,  
a tényállási elemek és a büntetések meghatározása, a különbíróságok fel-
állítása formailag a magyar állam „szuverén” döntése volt.
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a népbírósági jog tartalmilag a megállapított komoly fogyatékosságokban 
szenvedett keletkezésétől fogva, akkor is jól ismert büntetőjogi elveket sértet-
tek meg politikai és erkölcsi megfontolások alapján, s ezek a joggyakorlatra 
közvetlenül ható jogelvi sérelmekkel jártak. a határozat szerint 

„a háborús bűntettek miatti elítéléshez a kárpótlásból és a társadalombiz-
tosítási helyzet rendezéséből kizáró jogszabályi rendelkezések indokolt-
ságának értékeléséhez a népbírósági ítélkezési gyakorlat történeti-jogi 
elemzése szükséges. Ennek kereteit a jogalkotásnak kell megteremtenie.” 

a háborús és népellenes bűntett miatt elítéltek helyzete változatlan azóta is. 
Huszonöt évvel a politikai rendszerváltozás kezdete óta nyoma sincsen olyan 
törekvésnek, hogy legalább a legkisebb súlyú bűntettek miatt elítéltek, így 
például az öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel sújtottak elítélését 
semmisnek nyilvánítanák, vagy a könnyebb felülvizsgálat lehetőségét meg-
nyitnák.

Kristóf lászló perében sérelmezett ítéletek koncepciós tényállási elemei 
– mert a legelfogultabb nyomozó hatóság által előállított bizonyítékokon ala-
puló korabeli koholt tényállás is érinthetetlen –, felülvizsgálati eljárásban, az 
idézett törvényi rendelkezésekre tekintettel, nem voltak kiküszöbölhetők. 

ezért a történelmi múltban keletkezett, önkényuralmi közjogi-társadalmi 
környezetben hozott ítéletek felülvizsgálatára sajátos eljárási szabályok szük-
ségesek, olyanok, amelyek megkönnyítik a bíró tevékenységét, s figyelembe 
veszik az igen nagy időmúlást és az önkényuralmi „bűnüldözés” sajátosságait. 

ilyen eljárási szabályok máig nincsenek.

5. rész

Vizsgáljuk meg a Kristóf-per kritikusainak néhány szempontját. előrebocsát-
juk, hogy az érdeklődő közvélemény és a jogász szakma részéről megnyug-
vással fogadták az ítéletet, mint a pártatlan, alkotmányos jogállami jogalkal-
mazás jelentős eseményét. ellenvetést egy kisebb csoport részéről jelenítettek 
meg. ennek egyik alaptétele szerint az ítélet sérti dr. ságvári endre kommu-
nista-zsidó antifasiszta emlékét, „hősies kiállását”, mert a csendőrökkel szem-
beni ellenállását jogtalanná teszi. 
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a másik állítás szerint 

„Ezzel az ítélettel a Magyar Köztársaság – ha tetszik, ha nem – megsza-
kította a kontinuitást az 1946-ban megalapított második köztársasággal, 
amely azon a föltevésen nyugodott, hogy a parlamentben (és általában  
a közéletben) képviselt irányzatok a kommunistáktól a konzervatív kato-
likusokig összetartoznak, amennyiben antifasiszták, antihitleristák, sőt: 
elvetik a latifundiumok és a szoldateszka „történelmi” Magyarországá-
nak hagyományát, amely hagyomány nyílegyenesen vezetett az 1944-i 
mélyponthoz.” 

a harmadik, s egyedül jogászi érvelés szerint a XX. század legelismertebb 
jogfilozófusának és büntetőjogászának, gustav radbruchnak a munkássága 
nyomán ismert és alkalmazott a törvényes jogtalanság vagy törvénybe foglalt 
jogtalanság (gesetzliches unrecht) kategóriája, amelyet különösen a második 
világháború utáni felelősségre vonások során alkalmaztak. e szerint a forma-
ilag hatályos jognak vannak olyan normái, amelyek oly mértékben illegiti-
mek, igazságtalanok, ellentétesek az emberi jogokkal, hogy jogi minőségük is 
hiányzik, ezért azokat a demokratikus jogállam bíróságai az elkövetéskor 
hatályos jog alkalmazása során nem vehetik figyelembe. e vélemény szerint 
1944. március 19-én megszűnt a magyar állam szuverenitása, ezzel a kormány-
zat legitimitása, és ennek következtében csorbult a magyar jogrend legalitása is. 

ezen érvelés szerint a 1921. iii. tc.-re való hivatkozás kapcsán – amely jog-
szabály az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos fölforgatására 
irányuló cselekményeket rendelte büntetni – „a bíróság nem vette figyelembe, 
hogy 1944 nyarán nem létezett az állam és társadalom törvényes rendje, így 
annak védelméről sem lehetett szó”. 

a legfelsőbb bíróság büntető Kollégiuma – az eddigi gyakorlatban isme-
retlen módon – válaszolt a bíráló véleményekre. nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy:

„A bíróságnak nem feladata történelmi események értékelése és megíté-
lése, de nem feladata a politikai mozgalmak által vállalt ideológiáknak, 
célkitűzéseknek, illetve azok hasznosságának vagy kárhoztatható jellegé-
nek minősítése sem. Ez utóbbiak a büntetőjogon kívüli tárgykörök és 
szempontok, amelyek nem a bíróságra, hanem elsősorban a történészek  re 
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tartoznak. Ezzel összefüggésben mutatott rá az indokolás arra is, hogy 
Kristóf László volt csendőr törzsőrmester ügyét kizárólag szakmai szem-
pontok alapján, büntetőügyként vizsgálta a Legfelsőbb Bíróság, az eljá-
rásra irányadó szabályok szerint: tekintettel az elkövetéskor és az elbírá-
láskor hatályos jogszabályokra.”

a levél megállapítja: 

„…Ságvári Endre nem volt jogos védelmi helyzetben, amikor pisztolyt rán-
tott, mert a jogos védelem – abban az időben is – csak a személy ellen inté-
zett vagy azt fenyegető »jogtalan és közvetlen« támadás elhárítására volt 
igénybe vehető. Vele szemben pedig jogszerű hatósági intézkedés történt.”

Kőszeg ferenc, a liberális jogvédelem vezéregyénisége írja: 

„…azt, hogy azzal szemben, aki fegyverrel támad az intézkedő rendőrre, 
a fegyverhasználat jogszerű, a legelszántabb jogvédő sem kifogásolhatja. 
Ebben az összefüggésben, az intézkedő csendőr szemszögéből nincs jelen-
tősége, hogy világtörténelmi értelemben Ságvárinak volt igaza. Ráadásul 

– mint a sajtóban ismertetett tényállásból kiderül – Ságvárit nem Kristóf 
László lőtte le, ellenkezőleg, Ságvári lőtt a csendőrre. A halálos ítélet te -
hát minden jogi alapot nélkülözött, kiszabása és végrehajtása justizmord 
volt, magyarul: jogi eszközökkel végrehajtott emberölés. Ebben az esetben 
tehát nem Kristóf László, hanem a halálos ítéletét kiszabó bírók követtek 
el gyilkosságot. Érdekes, hogy a nevüket egyetlen lap sem írta le. Pedig  
a vétkük sokszorta súlyosabb, mint a besúgóké. És ha az Alkotmánybíró-
ság nem minősíti alkotmányellenesnek a szándékos emberölés és a halált 
okozó súlyos testi sértés (azaz a gyanúsított agyonverése) elévülési határ-
idejének utólagos meghosszabbítását, akkor esetleg a csendőr bíráinak 
kellett volna bíróság elé állniuk.”

szükségesnek tartjuk néhány szempont megvilágítását.
1. a Magyar Köztársaság az ítélettel sem meg nem erősítette, sem meg 

nem szakította a folyamatosságot az 1946-ban megalapított második köztár-
sasággal, mert erre egy büntető ítélet nem alkalmas, s ilyen célja az eljárásnak 
nem lehetett.
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a jelen magyar állam nem azon a politikai filozófiai föltevésen nyugszik, 
„hogy a parlamentben (és általában a közéletben) képviselt irányzatok a kommu-
nistáktól a konzervatív katolikusokig összetartoznak, amennyiben antifasisz-
ták, antihitleristák, sőt: elvetik a latifundiumok és a szoldateszka »történel  mi« 
Magyarországának hagyományát”, mint a kritikus állítja, hanem a törvények 
uralmának feltétlen igényén, a demokratikus, alkotmányos jogállam alapel-
veinek érvényesítésén, legalábbis követelményként. a 2006-ban hatályban 
volt alaptörvény 2. § szerint 

„(1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (3) Senki-
nek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére 
vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvések-
kel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

a 2011. évi alaptörvény szerint:

B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam. (2) Magyar-
ország államformája köztársaság. (3) A közhatalom forrása a nép. (4)  
A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gya-
korolja. 

C) cikk (1) A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén 
alapszik. (2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erősza-
kos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az 
ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles 
fellépni. 

ennek megfelelően a mai magyar állam minden önkényuralmi törekvést, 
beleértve kommunistát és nemzetiszocialistát is elutasít, alaptörvénye sze-
rint az alkotmányosság nem alapulhat egyetlen nevesített önkényuralom 
elutasításán. így még a negyvenöt éves kommunista önkényuralom után sem 
lehet egy alkotmányos jogállam politikai-jogi alapelve sem a kommunistael-
lenesség vagy a kommunista önkény elutasítása – noha ez az elutasítás sajnos 
a szükséges mértékben sincsen jelen a közgondolkodásban –, sem a súlyos 
igazságügyi megtorlással összefonódott, meghamisított antifasizmus ideo-
lógiája, hanem alapelve a törvények uralma az igazságosság és jogbiztonság 



556

összhangja alapján. Kétségtelen, hogy a jelenkori magyar állam 2011-ben, új 
alaptörvényével, a felmentő ítélet után öt évvel tett eleget annak az alkotmá-
nyos történelmi igénynek, hogy folyamatos a magyarországi alkotmányos 
államrendszerekkel. 

a 2011. évi alaptörvény határozottan színt vall az alapértékekről: 

„Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, 
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. 

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alap-
 ja a munka, az emberi szellem teljesítménye. 

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. 
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biz-

tonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. 
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgá-

rait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi. 
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent 

Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folyto-
nosságát és a nemzet egységét. 

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt 
bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen 
a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett 
embertelen bűnök elévülését.”

az egyén büntetőjogi felelőssége minden alkotmányos rendszerben azonos 
elvek szerint bírálandó el, az elkövetéskor és elbíráláskor létezett politikai 
rendszer jellegére tekintet nélkül.

2. nem helytálló az az állítás, mely szerint 1944-ben a „nem legitim jogrend 
legalitása részlegessé vált. Megmaradt a magánjog, a közlekedési szabályok és 
más politikailag közömbös jogszabályok legalitása, de megszűnt a politikai 
büntetőjog és az erőszakszervezetekre vonatkozó normák legalitása…”

a törvényes rend nem szűnt meg, a legalitás ebben a korban sem szenved-
hetett lényeges csorbát. az erőszakszervezetekre vonatkozó normák legalitá-
sának, azaz szabály jellegének megszűnése ezen szervezetek működésképte-
lenné válását, az állam teljes védtelenségét, az egész államrend és jogrend 
felbomlását jelentette volna. az önkényuralmi rendszerek általában nem nél-
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külözik a jogszerűség egy bizonyos olyan mértékét, amely mellett érvénye-
sülő jogrendről beszélhetünk, ugyanakkor nélkülözik a legitimitást, a valódi 
alkotmányos rendszerekben érvényesülő alapelvek érvényesülését, az alkot-
mányos jogállam ismérveit, a hatalom hitelességét és társadalmi elfogadott-
ságát. Messzire vezetne annak vizsgálata, hogy az 1944-es megszállás utáni 
Magyarországon mind az államhatalom alacsony fokán lévő vádlottak, mind 
a formális hatalom csúcsán lévő államfő, mint a hatalmi lépcső két szélső 
pólusa, még legitim viszonyok között nyerték el megbízatásukat, míg a jelleg-
zetesen önkényuralmi rendszerekre nem ez a jellemző. az önkényuralmi 
jogsértésekért való felelősség elveinek megállapítására, a legalitás és legitimi-
tás kérdéseinek vizsgálatára 1991. február 14-én, a magyarországi rendszer-
változás idején, félévszázados diktatúra után a miniszterelnök által felkért 
szakértői bizottság szakvéleménye összefoglalja a jogtudomány véleményét.309 

a szakvélemény tömören szól a legitimitásról, a legalitásról, a kontinui-
tásról és a jogellenességről (jogtalanságról). Megállapításai megfelelnek  
a hagyományos felfogásnak, s a lényeges különbségek ellenére, a legitimitás 
közös hiányára tekintettel megfelelően alkalmazhatóak nemcsak a kommu-
nista ön  kényuralomra, hanem a megelőző német birodalmi megszállás idő-
szakára is.

a vélemény szerint:

„A hatalom legitimációjának hiánya azonban nem jelenti a jog legalitá-
sának hiányát. A jogot ugyanis lehet minősíteni, de létezését nem lehet 
valamely kritikai gondolattartalom (természetjog, joghelyességi maxima, 
igazság, erkölcs) igazolásától függővé tenni. E szerint az elviselhetetlen 
vagy elfogadhatatlan jog is jog, mert a jog a hatalom által létrehozott és 
szankcionált szabályrendszer.”

a szakvélemény a jogellenességről (a jogtalanságról) megállapítja, hogy 

„A korábbi magyar jog legalitásából és a kontinuitásából következik, hogy 
egy cselekmény jogellenességét csak az elkövetés időpontjában hatályban 
volt jogszabályhoz képest lehet megállapítani…”

309 dr. Vékás lajos, dr. békés imre, dr. bihari Mihály, dr. Király tibor, dr. schlett istván, dr. 
Varga Csaba. Magyar jog 1991. 11., társadalmi szemle 1992. 1. sz.
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ennek megfelelően 

„a jogellenesség köre azokra a cselekményekre korlátozódik, amelyek vég-
rehajtásuk időszakában (pillanatában), az akkor hatályban volt jogsza-
bályokkal szemben álltak, azokat is sértették.”

a szakvélemény magáért beszél, amikor kimondja, hogy valamely jogellenes cse-
lekmény elkövetése az önkényuralmi korban elkövetés időpontjában hatályos 
jogrend szerint vizsgálható, tehát formálisan akkor van jogellenesség, ha korabeli 
jogi normába ütközik a cselekmény. ez a megállapítás mutatis mu  tandis érvényes 
az 1944. március 19. – a német birodalmi megszállás – utáni időszakra is. 

a jogrendszer szelektív, részleges legalitásának feltételezése teljes jogbi-
zonytalansághoz, anarchiához vezetne, mert az állam képviselői az államon 
kívüli megítélés szerint hol jogszerűen, hol jogtalanul eljáróknak, végső soron 
bűnelkövetőknek minősülnének általuk kiszámíthatatlan ismérvek szerint. 
így a rablógyilkossal szemben eljárhatnának, a politikai jellegű bűncselek-
mény miatt körözöttel szemben nem. Kérdés, hogy minden politikai bűncse-
lekmény vagy csak bizonyos elkövetői kör, ill. politikai irányzat képviselői 
ellen létezne intézkedési tilalom, s utóbbi esetben hogyan tudná megítélni az 
állam képviselője, hogy adott esetben jogszerűen jár-e el? Csakhogy az ilyen, 
a nevében eljáróknak részleges védelmet nyújtó, őket ezért védtelenné tevő 
államot nem védenék meg, nem tudnák megvédeni tisztviselői és alkalma-
zottai, s mi több összeroppanna a nem üldözött bűncselekmények miatt, 
ténylegesen megszűnne a törvényes rend, azaz a jogrend, nem üldöznék  
a köztörvényes bűnözőket sem, az állam alkalmatlanná válna társadalom-
szervező-védő szerepére. a részleges jogrendet érvényesítő állam ezért gya-
korlatilag lehetetlenre irányuló, megvalósíthatatlan elképzelés.

Megalapozatlan, az elfogadott korábbi és jelenkori jogi nézetekkel ellenté-
tes idézett állítás az, hogy „1944 nyarán nem létezett az állam és társadalom 
törvényes rendje, így annak védelméről sem lehetett szó”. az állam és társada-
lom törvényes rendje létezett 1944-ben és például 1958-ban is, jóllehet a két 
jogrend között lényeges különbségeket fedezhetnénk fel nem feltétlenül az 
1958-as jogrend javára mutatkozó összehasonlítással. ugyanakkor mindkét 
időpontban hiányzott az állam legitimitásának teljessége, eltérő okokból, lé -
nyeges különbségekkel. Mégis: éljünk azzal a feltételezéssel mutatis mutandis, 
hogy egy körözött szabadságharcos 1958-ban hasonló körülmények között 
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száll szembe kádárista rendőrök letartóztatási intézkedésével, tűzharcot kez-
deményez, s vele szemben használnak fegyvert úgy, mint 1944-ben ságvári 
endrével szemben. ebben az esetben az eljáró rendőrök magatartása a későbbi 
jogállamban ugyanúgy nem minősülhetne bűncselekménynek, amint a ság-
várival szemben eljáró rendőr- és csendőrnyomozóké sem volt az, mert mind-
két esetben jogszerű intézkedés és parancsteljesítés történt (feltéve, hogy az 
történt), tekintet nélkül arra, hogy milyen az intézkedők és a letartóztatandó 
személyek politikai és erkölcsi megítélése.

tény, hogy a magyar királyi csendőrség és annak szabályzatai, így a Szol-
gálati Utasítás, nemkülönben az abban az időben hatályos büntetőjog legitim, 
alkotmányos viszonyok között jött létre, működött, ill. alkalmazták hosszabb 
alkotmányos időszakon át, az eljáró rendőr- és csendőrnyomozók kiképzésü-
ket és beosztásukat alkotmányos korszakban kapták, az államfő ugyancsak 
alkotmányosan nyerte el tisztségét. Kétségtelen tény volt az ország német 
birodalmi megszállása, de az is vitathatatlan volt, hogy a kormányzó eseten-
ként képes volt legitim döntésekre, így a budapesti zsidóság deportálásának 
megakadályozására, s mi több egy olyan kormány kinevezésére, amely egyes 
személyektől eltekintve alkalmas volt a megszállókkal szemben érvényesí-
tendő fegyverszünetet előkészítő tárgyalásokra és megállapodásra. a későbbi 
béketárgyalásokon, sajnálatos módon fel sem vetődött, hogy az idegen nagy-
hatalmi megszállás alatt lévő ország felelőssége nem állapítható meg a hábo-
rús ténykedésekért. ilyen, részlegesen szuverén állapotot jellemző ismérveket 
nem találunk az 1948–1989 közötti időszakban. 

Megállapíthatjuk, hogy a 2006-os felmentő ítélet ellen tiltakozók a politi-
kai és erkölcsi ítélkezés többször végzetesnek minősült feladatát kérik szá-
mon a legfelsőbb bíróságtól azon téveszme jegyében, hogy ad abszurdum az 
ártatlan embert el kell ítélni és az ártatlanul elítéltet nem szabad felmenteni 
akkor, ha súlyosnak tartott politikai érdek, eszme, történetileg létező, illetve 
létezett antifasiszta konszenzus ezt kívánja. Helye lehetne egy az antikom-
munista konszenzust magában foglaló, kívánatos és óhajtott antitotalitárius 
konszenzusnak, de nem a büntetőjogban és az igazságszolgáltatásban. ezzel  
a pártállami pártos ítélkezés legrosszabb hagyományainak folytatására buz-
dítanak.

3. a kritikusok között az egyetlen jogász radbruchra, a törvény feletti jog né -
metországi, neves 1945 utáni hirdetőjére hivatkozó idézett érvelése az ártat-
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lan ember felmentése ellen azért nem helytálló, mert a Kristóf-ügyben nem 
volt olyan törvény vagy más szabály, amely az igazságosság legkisebb mérté-
két sem tartalmazta. nem volt jog, amely azért nem lett volna alkalmazható, 
mert az igazságossággal való ellentéte elviselhetetlen volt, hacsak a népbíró-
sági jogot számos okból nem tekintjük annak, ami viszont célja szerint kívül 
esik a jogfilozófus szerző szándékán, aki nem a jogtalanul elítélt és kivégzett 
emberrel szemben alkalmazott jogot méri meg az igazságosság mércéjével,  
s nem a törvénytelen, egy ember megölését jelentő ítélet jogi alapjait támadja, 
hanem a justizmord áldozatának felmentését teszi abszurd módon éles bírálat 
tárgyává. így a bírálat akarva akaratlan nem az 1958-as justizmorddal kerül 
szembe, hanem a 2006-os jog állami döntéssel és az 1878. évi kiemelkedő libe-
rális jogalkotással, a korabeli magyar büntetőtörvénykönyvvel.

az előzőkből egyértelmű, hogy a Kristóf lászló felmentése elleni természetjo-
gias érveléshez csupán két elem hiányzik: az adott ügyben – és nem az adott 
korszakban – érvényesülő igazságtalan jog és az igazságtalan ítélet.

4. Végül foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy valamely hatósági intéz-
kedés jogszerűségének megítélése szempontjából van-e jelentősége az intéz-
kedés alá vont személyének, világnézetének, politikai céljainak. a válasz: en -
nek általában nincs, és esetünkben sincs jelentősége.

ugyanakkor világosan kell látnunk, hogy ságvári személyének a pártálla  mi 
nyomozati és bírósági eljárásban meghatározó, a vele szemben intézkedőkre 
végzetes súlya, bűnösségük megállapításában és a halálbüntetés kiszabásában 
döntő jelentősége volt. a koncepciós, azaz koholt jelleg kulcskérdése ez.

egyetértünk azzal, s mi több fontosnak tartjuk, hogy a 2006-os ítélet nem 
foglalkozik történelmi és ideológiai kérdésekkel, s teljes mértékben helytálló-
nak tartjuk ságvári erkölcsi-politikai-történeti megítélésének mellőzését. 

ságvári endrét nem kívánjuk értékelni, mert a miatta ártatlanul elítélt és 
kivégzett ember védőjeként nem pályázhatunk a tárgyilagos elemző szere-
pére, s mert az ügy helyes és törvényes megítéléséhez ez szükségtelen, s mert 
az ítélkezést elvégzi – s részben a per kapcsán el is végezte – a történettudo-
mány. a per jelentősen hozzájárul a helyes történeti megítéléshez. Mégis: egy 
nyilvános helyen fél tucat lövés leadása fegyvert elsőnek nem használó, de 
felfegyverzett, leküzdhetetlen túlerőben lévő, békés megadásra felszólító, sza-
bályosan intézkedő rendőrökkel és csendőrökkel szemben a menekülés legki-
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sebb esélye nélkül, öngyilkos cselekedet. az öngyilkossághoz kétségtelenül 
bátorság kell, de annak erkölcsi jellege vitatható lehet, ha az a fizikai szenve-
déstől való megmenekülés céljából történik. a legfelsőbb bíróság egyetérté-
sünkkel találkozó megállapítása: „rosszhiszemű ferdítés” azt állítani, hogy 
ságvári endrét „posztumusz” elítélték. a legfelsőbb bíróság Kristóf lászló 
ügyét vizsgálta, és az ő elítélésének törvénysértő voltát állapította meg, anél-
kül, hogy ságvári endre emlékét sértette, vagy csorbította volna. erre az in -
dokolás nagy hangsúlyt helyezett. egy másik helyen leírt jogi álláspont szerint 

„Kristóf László nem volt bűnös a háborús bűntettben, nem ölt meg senkit. 
Ságvári Endre jogszerű rendőri intézkedés közben – emberileg magya-
rázható, sőt ha úgy tetszik, hősies viselkedéssel, de nem jogos védelmi 
helyzetben – vált áldozattá azzal, hogy fegyveres fellépésével maga idézte 
elő az ő életét is kioltó tűzharcot.”

ezen, egy kötelességét teljesítő ember halálát, másik kettő súlyos testi sértését 
okozó, mások életét veszélyeztető „hősies viselkedés” több emberen elköve-
tett szándékos emberölés volt. a Magyar Királyi Kúria 932. sz. elvi Határo-
zata szerint „a btk. 279. §-ába ütköző és a 280. §-a szerint minősülő – több 
emberen elkövetett – szándékos emberölésnek véghezvitele már akkor befeje-
ződik, tehát túlhaladja a kísérlet körét, ha csupán egy embernek a halála is 
bekövetkezett. (1821/1929.)” 

Való igaz, hogy ezen bűncselekmények elbírálása az elkövető halála, s eb -
ből eredően törvényes vád hiánya miatt nem tartozott bírósági hatáskörbe,  
s ezért erről a bűncselekményről nem született bírósági határozat. 

Kristóf lászló ítélete súlyos bűncselekmény ügyében megfelelő tartalom-
mal és formában, a helyes anyagi és eljárási jog alkalmazásával meghozott 
jogtörténeti jelentőségű határozmány, amely az emberi személy méltóságát és 
a közjót megfelelően szolgálta, bizonyságot téve arról, hogy az egyén büntető-
jogi felelősségének alapkérdései, amelyek az emberi személy méltóságát alap-
jaiban érintik, politikai rendszerektől és világnézetektől függetlenül eldönt-
hetők és eldöntendők. az igazságszolgáltatás része a társadalomnak, annak 
hatása alól nem mentes, ugyanakkor viszonylagos önállósága van abban a te -
kintetben, hogy képes és alkalmas legyen az egyén büntetőjogi felelősségé-
nek egyértelmű eldöntésére, az egyén és a társadalom hatalmi-világnézeti 
helyzetére döntő tekintet nélkül. a döntés az általános tanulság mellett azt  
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a különös igazságot fejezi ki, hogy a kötelességét jogszerűen teljesítő rend-
fenntartó a jogbiztonságért cselekszik. Maga is a jogbiztonság alapján élvez 
védelmet, intézkedéseiért kizárólag a jog mércéje alapján felelős, alkotmá-
nyos viszonyok között vele szemben nincsen alapja és helye felelősségre vo -
násnak politikai- hatalmi-világnézeti helyzetek vagy megítélések, vagy ezek 
megváltozása miatt. a büntetőjog a múlttal való szembenézés körében maga 
a történelem, ami fordítva csak bizonyos keretek között igaz, mert a törté-
nelmi felelősség önmagában bírói ítélet nélkül nem büntetőjogi, míg a bünte-
tőjogi felelősség igenis lehet egyben történelmi felelősség is. a bíró nem  
a történelmi igazságról, hanem az adott történetről dönt, arról, hogy valaki 
felelősségre vonható-e a büntető törvény megsértése miatt. ez a döntés az 
emberi személy életében súlyosabb lehet, mint a történelmi igazság, s számos 
esetben megegyezhet azzal.

a felmentő ítélet igazságával szemben, hitelének vitatására idézett radb-
ruch német büntetőjogász 1945 után, jogpozitivista munkássága évtizedei 
után kijelentette: „a jogot – a pozitív jogot is – nem tudjuk másképp definiálni, 
mint rendként és szabályként, mely értelmének megfelelően az igazságosság 
szolgálatára hivatott.” Éppen a világháború után, a jogsértettek körében meg-
lévő bosszúszomjas hangulat közepette írta le: „úgy véljük, hogy a jogbizton-
ság kiiktatásának tizenkét éve után »formál jogi« megfontolásokkal kell ma -
gunkat felvértezni az olyan törekvések ellen, amelyek könnyen születhetnek 
bárkiben, aki az elnyomás és fenyegetés tizenkét évét átélte.” ezek az igazságos, 
formál jogi eszközök elvileg ugyanúgy gátat szabnak a kommunista-anti-
fasiszta önkényuralmi bosszúnak, amint az antikommunista bosszúnak is. 
a jogállami németországban nem történhetett volna meg az, ami a kommu-
nista Magyarországon megtörtént sok más ügy mellett a Kristóf-ügyben is.  
a kettős mérce azonban keményen érvényesül, s a posztkommunista marad-
ványok – szemben a nemzetiszocialista, nyilas múlttal – lassan adják fel had-
állásaikat, antikommunista bosszúról aligha szólhatunk. Mutatis mutandis 
érvényesek e sorok korunkra és hazánkra is azzal a lényeges különbséggel, 
hogy Magyarország az egyetlen ország a világon, amelyben az alkotmánybí-
róság (ellentétben a jogállami gyakorlattal és alkotmányos felfogással) elvi 
éllel utasította el elévülés miatt az elmúlt önkényuralmi rendszerben elköve-
tett súlyos, politikai okból nem üldözött bűncselekmények elkövetőinek meg-
büntetését, s ez az állapot 2012-ig így volt, amikorra szinte elenyésztek a múlt 
bűnöseivel való szembenézés esélyei, pedig mindez az elégtétel igényének jog-
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állami mederbe terelését jelentette volna. ezzel bizony a radbruchi gondola-
tot, az igazságosság megfelelő értékelését is elutasította az alkotmányvédel-
met rendszerváltozásgátló „alkotmányépítéssé” változtató testület.

a legfelsőbb bíróság 2006. március 6-i ítélete ebből a megtagadott igaz-
ságosságból adott vissza, törlesztett egy darabot, amikor az önkényuralom 
sértettjeinek, áldozatainak egyikét nyilvánította teljes méltóságú személlyé, 
nyilatkoztatta ki valójában soha el nem vesztett becsületét (mert azt az ön -
kényuralmi ítélkezés ténylegesen nem tudta elvenni az őt ismerők előtt), ál -
lapította meg – ha nem is expressis verbis, de lényegileg – a justizmordot,  
a bíróságilag elkövetett emberölést.

Valamikor azt tanították, hogy a bíró hatalma a legnagyobb világi hata-
lom, mert egyedül ő veheti el törvényesen a bűnös ember életét. azt gondo-
lom: a bíró bűne a legnagyobb lehet, mert egyedül ő veheti el törvénytelenül 
egy ember életét oly módon, hogy azt törvényesnek kell tekinteni, ő gyilkol-
hat az állam hatalma mögé bújva. Ám a bíró megélheti, felidézheti az igazság 
pillanatait is, ha bátran szembenéz a történelemmel, s megtalálja benne a fel-
mentő ítéletére váró embert és történetét.

szophoklész antigoné-jében Kreón megtiltja fivérének, Polineikésznek az 
eltemetését; holttestét a parancs szerint temetetlenül, „kutyák s a dögmadár 
undok zsákmányaként” kell hagyni. amikor antigoné ennek ellenére elte-
meti Polineikészt, Kreón felelősségre vonja: ismerte-e Kreón törvényét, amely 
ezt tiltja. arra a kérdésre, hogy ha ismerte, mégis miért szegte meg, antigoné 
klasszikus válasza így hangzik: „Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő 
lehet, mely engem istenek nem változó íratlan törvényét áthágni kényszerít. Mert 
nem ma vagy tegnap lépett életbe az, de nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll.” 
az iratlan törvény megköveteli a halottak méltó eltemetését, s még többet,  
a megsértett erkölcsi rend igazságos helyreállítását. Kristóf lászló tetvére, 
eszter nem volt olyan szerencsés, mint antigoné. a sírt, a testet máig titok 
fedi. Ám megtörtént az igazságszolgáltatás, majd a megrendítő, lélekerősítő 
gyászistentisztelet, s így hősünk már nem temetetlen halott. Mégis ott döröm-
böl a kérdés: kik, hány áldozat, a népbírósági koholt perek mennyi meg -
tiportja, fegyház vagy halálbüntetés által jeltelen sírba taszítottja várja méltó 
végtisztességét, mennyi az ismeretlen sír?

az igazsághoz vezető út nehéz és viszontagságos, elviselését az elért igaz-
ság megtisztító öröme könnyíti meg csupán.
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iV. Melléklet 
tartalmi összefoglalás (angol nyelven) 

Ártatlanul jeltelen sírban

a Kristóf-ügy

explanation of legal terminology

Historical facts of a case: the events leading to a criminal charge, supported 
by clear, specific facts: who, when, why, and how committed the act or omis-
sion that violated the law. 

statutory (legal) facts of the case: What the penal law considers a punish-
able action; of what is forbidden. (e.g. „Manslaughter: if someone kills 
another person…”, „a person, who takes an object from another with the 
intention of illegal appropriation of it, is committing theft”, etc.).

Criminal prosecution: the process in which the state applies the criminal 
law to a specific case through specified authorities (detectives, attorneys, 
courts, judges, defense counsels), in a specified manor, investigating, charg-
ing, defending, sentencing or acquitting, appealing and revising the appeals, 
and executing the final judgment. 

Ordinary legal redress: appealing a judgment.
Extraordinary legal redress: re-opening a previously completed, final, 

un-appealable case to change its verdict, either for the benefit or disadvantage 
of the defendant. 

1. New trial on the basis of a newly discovered, previously unknown fact, 
or circumstance.

2. Revision: re-examining the legality of a verdict, whether the statutory 
facts were misapplied in violation of the law. in this process the his-
torical facts of the case cannot be changed or even examined (Hungar-
ian law does not permit the re-examination of verdicts based on a dis-
covery that the historical facts were inaccurate, even if they were 
known to be fabricated).
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Prohibition of retroactive effect: it is a “fundamental law of Hungary” 
(XVii. article of law, section 4) that “no one shall be held guilty of or be pun-
ished for an act which at the time when it was committed did not constitute 
a criminal offence under Hungarian law or, within the scope specified in an 
international treaty or a legal act of the european union, under the law of 
another state.”310 

a law must not place a new obligation or rule an action unlawful for a time 
predating its pronounecment. The prohibition on retroactive effect means 
that any given law may not revoke or limit a right, establish an obligation, or 
make a preexisting obligation more burdensome for the time before its proc-
lamation. The application of retroactive effect is not generally forbidden, as it 
is legal if it provides a regulation more favourable then previously, or offers 
retroactive advantages.

The retroactive criminal legislation is contrary to this fundamental law, 
as it applies criminal law to activities that occurred prior to the existence of 
the incriminating law, and imposes punishments for crimes that were not 
considered crimes at the time the action took place. This classical penal code 
is a part of the international law, as well, although retroactive legislation 
characterized the 1945 london statum, the fundamental rule of the nurem-
berg international Military Court regarding the german war criminals. The 
Hungarian People’s Courts of 1945 also adopted this retroactive legislation, 
but for a very different reason: out of their own political zeal, when the inter-
national community did not require such an action. it was through this 
unjust and unlawful retroactive effect that they accused lászló Kristóf and 
his co-defendants of „unlawful treatment and execution of people”, and 
brought severe verdicts against them, even though their actions were per-
fectly legitimate and lawful at the time they performed them. The fact that 
the communist regime might have sentenced Kristóf to death based on totally 
untrue, fabricated charges for the sake of a politically fueled show trial is an 
altogether different issue.

Legal: according to the accepted and declared laws.
Legitimate: valid, accepted by society, constitutional (regime, govern-

ment, law).

310 (http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/the%20new%20fundamental%20
law%20of%20Hungary.pdf)
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innocently in an unmarked grave

The Kristóf affair
summary

(The facts and lessons of lászló Kristóf ’s case, who was prosecuted and exe-
cuted based on false accusations, related to the arrest of dr. endre ságvári)

a study

“Do not fear those who kill the body  
but are unable to kill the soul…” (Matthew 10.28)

The book, “innocently in an unmarked grave”, examines the story of a man 
from the event that later led to his false accusation, through his vilification, 
prosecution and arrest, to his death sentence and execution. it also describes 
the path of his exoneration, discusses his acquittal, and the lessons learned.

i.
The fateful event

The Hungarian royal Police headquarters recommended on july 28, 1944, to 
honor the participants of an arrest carried out the previous day. it described 
the event as follows. “On this July 27, at 7:45 pm, detective Antal Cselényi and 
gendarme investigators László Kristóf and Ferenc Palotás learned that dr. 
Endre Ságvári is in Budapest. Ságvári had been a well-known underground 
communist organizer for seven years. They followed him, and observed him to 
enter the Béla Nagy’s Bakery, located in the XII. District, near the Szép Ilona 
tram-depot, where he met one of his communist comrades, named Szabados. 
They entered the bakery and attempted to arrest them. During the hand-cuff-
ing, Ságvári, who was physically quite strong, started a scuffle, reached for his 
briefcase lying on the adjacent table, grabbed his semi-automatic pistol and 
immediately opened fire. He seriously wounded Antal Cselényi in his shoulder 
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and László Kristóf in his thigh, and shot police driver János Pétervári, who was 
hurrying inside to help his fellow law officers, in his abdomen, causing a life-
threatening injury. After these shots, Dr. Endre Ságvári fled the bakery, but 
Ferenc Palotás and the injured Antal Cselényi ran after, and fired at him, kill-
ing him on the scene. Dr. Endre Ságvári’s companion Szabados was successfully 
arrested. Police sergeant János Pétervári’s survival is doubtful, considering the 
severity of his injury.” (Original transcript from OL BM eln. 2.tét.5715.1944.)

it can be ascertained that endre ságvári physically resisted the authorities, 
who were carrying out his arrest order, and he used armed force, with which he 
injured two of the detectives performing their duty, and fatally wounded the 
third. after this, he fled the scene, fighting off the arresting officers, who then 
shot him. after running a few meters, he collapsed from antal Cselényi’s lethal 
shot, and died while en route to the hospital. The severely injured police officer, 
jános Pétervári, died shortly after his hospitalization. all the participants of the 
arrest were honored with presidential medals, received from the regent. lászló 
Kristóf, gendarme sergeant at the central detective headquarters, received the 
Hungarian bronze Merit Decoration with Combat ribbon (Csendőrségi lapok. 
1944. október 1., XXXiV.évf.19.sz. 613 p.). antal Cselényi received the Hungar-
ian gold Merit Cross with Combat ribbon, ferenc Palotás the Hungarian sil-
ver Merit Decoration with Combat ribbon, and jános Pétervári the Hungarian 
bronze Merit Decoration with Combat ribbon. The use of arms was officially 
investigated both by the military and civil authorities. The whereabouts of the 
papers related to these investigations are presently not known. 

ii.
The reprisal

fabricated charges, unlawful proceedings,  
judicially committed murder

lászló Kristóf was seriously wounded in the above incident. He was trans-
ferred from hospital to hospital, finally to germany. 

His mother died on Dec. 21, 1944. during a bombing, in which his wife 
and sister were also injured. He returned home to Hungary after the war in 
1945. He was declared dead, so no one was looking for him until 1959. till 
then, he lived undisturbed, using his own papers. 
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after his return, his acquaintances encouraged him to join the police, but 
he declined. 

He moved to Köröstarcsa, and after a few years, to békéscsaba. He worked 
as a hired hand on a farm before joining the agricultural cooperative. 

During the 1956 uprise against the communist regime and foreign occu-
pation, he and his coworkers brought three truckloads of food from békésc-
saba to budapest, and they distributed it in public areas at kindergartens. 

in 1958, the authorities found him after he was reported by an informant 
under the cover name of istván lovas. Knowing that the ságvári case might 
cost him his life, he tried to escape. 

The escape attempt failed, and he was again shot in the leg in the process. 
He was taken into custody on january 22, 1958, and formally arrested the 
next day. 

The communist tyranny’s brutal retort followed, all the way to the gallows. 
according to records found in the Military archives, lászló Kristóf gen-

darme investigator and twelve others were put on trial in 1959. The Military 
attorney general’s b.Vii.020/1959. indictment summoned lászló Kristóf and 
ferenc Palotás in connection with the death of endre ságváry, and the others 
with unrelated charges. five of them were police investigators, six were polit-
ical detectives, and one was a plainclothes police sergeant. 

The most important part of the political retribution after the 1956 uprising 
was the severe judicial retaliation, a part of which was this lawsuit. it intended 
to show the strong arm of the regime against all those who served as mem-
bers of the law enforcement organizations and armed forces (gendarmerie, 
police, military) of the past civil government. They desired to punish these 
members for “counter-revolutionary activities”. since they could hardly find 
grounds for such a charge, they had to dig up “old offences”. as the unusually 
harsh verdicts against them could not have been based on any specific action 
on their part, they were accused of being a “danger to society” due to their 
status in the previous government.

after 1956, the Department of interior’s ii/5 department (“against internal 
reactionary forces”), lead by ervin Hollós, handled the gendarmerie cases as 
part of the retaliation against the “perpetrators of war crimes and crimes 
committed against the people”. He had a substantial role in the retribution 
for the 1956 events, including imre nagy’s case. The judicially ordered, unjust 
execution of hundreds lay on his conscience. to prepare for the anti-gen-
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darme lawsuits, he conducted extensive research of the archives, and wrote 
several books about the “power-enforcement organizations” of the Horthy 
era, but he still couldn’t find a real and significant connection between the 
past activities of the gendarmes and the 1956 revolt, as the Kristóf case had 
also shown. The lack of incriminating facts and the defendants’ tenuous 
adherence to their claim of innocence of any wrongdoing made it hard for 
the prosecutors. Due to lack of incriminating facts, the military judges, Major 
Dr. Miklós Mátyás and Col. Dr. ferenc ledényi, fabricated accusations in 
order to justify their meting out severe verdicts. The blood of hundreds of 
innocent men is on their hands. 

a special Military Committee of the supreme Court of the Hungarian 
People’s republic in a decision of november 25, 1959. (Kt. 094/1959) upheld 
the budapest Military Court’s decision of september 12, 1959. (B.I.065/1959.), 
and ruled Kristóf guilty of “war crimes, consisting of unlawful torture and 
execution of people”, as well as escaping from arrest and forceful resistance to 
authorities. for these charges they condemned him to death and confiscated 
his property. 

They have found all accused guilty, based on the infamous People’s Court 
Order 11, §. 5, which was elevated to the level of law in 1945, and modified in 
1951. according to this Order, one is guilty of a war crime, “if he greatly vio-
lated the international law regarding war time treatment of prisoners of war 
or people living in occupied territories, cruelly treating them by the abuse of 
his power, or instigating or participating in unlawful torture and/or execu-
tion of people, either in his homeland or abroad”. This crime was punishable 
by death, or lifetime prison, or imprisonment for 10-15 years. 

Contrary to this retroactively applied broad definition of crime punisha-
ble by death, the law in effect (§ 278) at the time of Kristóf ’s activity in 1944 
only called for a death sentence in cases of premeditated murders, and not in 
cases of deliberate but not premeditated homicides. it also applied to soldiers, 
even if their actions were not against the articles of war. (The latter only called 
for a death sentence in cases of homicide accompanied by robbery). at the 
same time, the fact remains that Kristóf and his companions did not commit 
such, or any other kind of crime against endre ságvári. 

The contemporary legal practice applied the above definition of crime 
punishable by death even in cases of a murder of a single individual, if the 
historical facts of the case were otherwise satisfied.
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in the above verdicts, they charged Kristóf guilty of escaping from and 
committing violence against authorities, but his highest charge was his par-
ticipation in the tracking down and killing of Dr. endre ságvári. after the 
sentencing, lászló Kristóf made a spirited, patriotic last statement. He, along 
with Mihály Molnár and ferenc Palotás were sentenced to death, and they 
were executed three days later, on november 28. józsef bujdosó was sentenced 
to lifetime in prison, and the rest of them received 2-8 years of prison terms. 

They executed an innocent man for the 1944 death of an illegally acting 
communist resistance leader ságvári, who was made out to be a communist 
symbol and hero, even though he initiated the shoot-out during his arrest, 
killing one and seriously wounding two, and leading to his own death. Kristóf 
was executed on a fabricated charge of „murdering” ságvári, when, in fact, he 
participated, unarmed, in the arrest of an illegally acting communist.

iii.
The redress

The supreme Court of the Hungarian republic made the following verdict in 
a public session, in budapest, on March 6, 2006.:

László Kristóf ’s sibling requested a revision of the Budapest Military Court’s 
B.I. 065/1959., and the Supreme Court’s B.I.065/1959. verdicts. The part of these 
verdicts relating to László Kristóf is overruled.

It aquits László Kristóf of „war crime, committed by people’s unlawful tor-
ture and execution”, and reduces the charge to an abuse of power. Furthermore, 
it dismisses his charge of „escaping from and forcefully resisting authorities” (as 
these lesser charges have already lapsed). 

The government absorbs the 9000 /nine thousand/ forint expense of the revi-
sion. 

The verdict cannot be appealed.
The Court established that the arrest proceedings, including police-detec-

tive antal Cselényi’s use of arms that led to ságvári’s death, were legal. 
according to the historical facts of the case, the wounded and unarmed 
Kristóf was laying on the floor when Cselényi fatally shot the escaping ságvári. 
The Court further established that ságvári resisted the legitimate orders, pro-
duced a firearm, opened fire, wounding two, and causing the death of a third.
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The gendarmes’ use of arms was strictly regulated. Point 330. of § 49 states 
that the gendarme is authorized to use his weapon against anyone, who is phys-
ically attacking him, or is threatening him with an attack.

Furthermore, the gendarme is obligated to use his weapon, 
- if he cannot protect the life, personal safety, or personal freedom of another 

without it 
- if someone physically prevents him from carrying out his duty, and that 

person’s resistance cannot be broken otherwise.
The 1932. law ( Xiii. tc. l.§-a /1/) regulated the police’s use of firearms.  

it authorized the use of weapons,
- if the arrest of a person suspected of criminal offence could not be carried 

out otherwise. 
The historical facts of the case clearly demonstrate that lászló Kristóf did 

not use a weapon, and furthermore, the above regulations show that the 
arresting officers’ use of weapons during ságvári’s arrest was according to the 
regulations of the law. 

according to the §420 /1/ law for criminal procedures, the revision must 
be carried out with the original historical facts unchanged; the inaccuracies 
or errors of which cannot be modified or corrected. This means that the revi-
sion can only correct a verdict if the law was inappropriately applied to the 
given historical facts of the case, or if the procedural rules were broken. This 
also means that there is no way to correct even the most obviously fabricated, 
purposefully distorted or false claims and the verdicts based on such. The 
supreme Court stated that “the structure of the verdicts, their wording, the 
evaluation of the proofs and the explanation of the judgment clearly points to 
a politically fueled show trial. yet, these elements cannot be eradicated in the 
revision process.”

under these circumstances, it is not likely that revisions of the many polit-
ically fueled show trials could result in a just verdict. in the majority of these 
cases the verdict was based on fabricated historical “facts”, false testimonies, 
and/or distortion of the facts by the authorities, and as these cannot be 
addressed in a revision, it is impossible to change the previous verdicts, no 
matter how unjust they were. This is a great inadequacy of the Hungarian law, 
which could easily be corrected with a simple law-modification. fortunately 
in Kristóf ’s case, the situation was different, as the historical facts already 
showed the unjust nature of the verdict.
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iV.
The book

The book describes and examines the details of the 1944 arrest, the docu-
ments of the 1958-59 criminal proceedings (investigation and trial), the story 
of the 2006 revision, the memoirs of the Kristóf family, and the most impor-
tant elements of the voluminous media echo. The case provides a significant 
legal and sociological insight for the evaluation of the events of the twentieth 
century. The author is led by his conviction that tools of criminology and 
penal law would allow for proper judgment of any criminal activity, regard-
less of its political or ideological connections, as there is only one truth, and 
truth does not depend on politics.

The book details questions of criminal liability under the various Hungar-
ian regimes: the multi-party, restricted parliamentary conservative regime; 
the Christian Horthy regime of the inter-bellum period; the system of com-
munist autocratic power and the brief transition preceding it; and finally 
the regime of present-day Hungary striving for constitutional rule of law.  
it briefly discusses the service and responsibility issues of the members of 
various law-enforcement agencies, in particular the members of the gendar-
merie, and touches upon the evaluation of their legal status, and severe his-
torical adversities.

We learn the story of gendarme detective sergeant lászló Kristóf, who 
took part in the arrest of a suspect of serious seditious acts in the summer of 
1944, during Hungary’s german occupation. The long-wanted suspect, accord-
ing to the official assessment, worked for the advancement of the political 
enemy, and was known to be an agent of the communist party, serving the 
purposes of the conquering soviets. During the arrest, a comrade of Kristóf 
fatally shot the suspect, who first seemed to cooperate with the arresting 
authority, then suddenly fought back, opened fire, killed one of the officers, 
and seriously wounded two others. The contemporary investigation judged 
the action of the arresting officers to be according to regulation, and the head 
of the state bestowed on all of them a medal of honor.

for the same action, the court of the communist regime in 1959 sentenced 
lászló Kristóf and ferenc Palotás to death, emphasizing that they committed 
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a serious crime by killing a communist resister, who, according to them, had 
every right to defend himself and to expend all his ammunition at the detec-
tives, even though they originally were not using weapons. according to the 
communist court, it was the arresting officers who used their weapons ille-
gally and wrongfully, and therefore they committed a crime when they coun-
tered the suspect’s fire with fire.

This assessment served the purpose of praising the communist and anti-
fascist armed resistance, and of intimidating the post-1956 society that rose 
up for their freedom. These criminal procedures stemmed from the assump-
tion that the members of the Horthy regime (particularly the gendarmes, 
military officers, and other government officials) were somehow responsible 
for the 1956 revolution. This totally groundless, false accusation appeared in 
the communist party’s official declaration in December, 1956, which dealt 
with the possible causes of the revolution. They tried to blame the 1956 revo-
lution on the desire of the conservatives to restore the prewar civil state. 
although this assumption was proven to lack any foundation, they still con-
ducted numerous show trials against the members of the previous regime’s 
law-enforcement officers, holding them criminally responsible for their 
actions in 1944 and before, which activities consisted a normal part of their 
duties at the time. They justified this retroactive jurisdictional activity with 
the law of People’s Court of 1945 (Vii. article of law), which allowed the 
application of law with retroactive effect, resulting in the incrimination and 
severe sentencing of many innocent people. 

V.
Conclusions

a number of conclusions can be drawn from the study, “innocently in an 
unmarked grave”, and the related published documents.

1. lászló Kristóf did not commit any crime during the arrest events of july 
27, 1944.

2. lászló Kristóf ’s death sentence was more than mere justizmord, which 
usually refers to death sentences caused by judicial error. Kristóf ’s death sen-
tence was not the result of such an error, but an outright premeditated mur-
der under the pretense of judicial process, fueled by a despicable political 
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(one-party state) motivation. The officials participating in this process were 
all accomplices and abettors of this crime. 

3. any criminal activity (or lack thereof) can only be determined in the 
light of the laws and legal regulations (criminal law, service regulations, regu-
lations regarding the legal use of arms, etc.) which were in effect and applica-
ble at the time and under the circumstances of the action to be examined. 

4. The only exceptions from the above rule (#3) are those cases to which 
the so-called radbruch formula applies. in these, the actions might be 
accepted by contemporaries, but they lack even the most basic elements of 
justice, and therefore cannot be considered lawful by any means. lászló 
Kristóf ’s case obviously does not fall into this category, as his (and his com-
rades’) actions and use of arms were carefully evaluated by a legitimate and 
lawful authorities, and was found to be correct and according to the relevant 
laws and regulations, even meritorious. 

5. Criminal responsibility asks two basic questions: What does the law 
say? and What action has a person carried out and how? The answer to these 
questions determines if an action was lawful or illegal, if a crime has occurred 
or not.

Criminal responsibility is the result of three factors: a valid penal law and 
other laws and regulations determining responsibility; the behavior of a given 
person, that is, the historical facts of the case; and an impartial and unbiased 
judge who understands the person’s behavior in the criminal laws’ frame-
work. Putting together these three elements, lászló Kristóf ’s innocence could 
be and finally was established. 

6. a person’s legal responsibility depends on whether he kept the law or 
not, and this evaluation cannot depend on the nature of the government, 
whether it is constitutional or dictatorial. nevertheless, a person cannot be 
held responsible for such actions that he could have only avoided at the cost 
of his life or risk of serious physical injury. This situation is most common in 
dictatorial states and during war times. 

7. a person’s criminal responsibility generally does not depend on the 
aggrieved party’s social standing, ethnicity, religious or political affiliations 
and aspirations, unless the penal code ascribes special protection for him due 
to special legal considerations, such as the protection of minority, etc.

8. applying the above principles to the relationship between a government 
and its citizens, we can state the following:
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Members of law-enforcement and military forces representing the author-
ity of the state are entitled to protection, and the citizens are to obey them as 
long as they conduct their work according to the government’s laws and regu-
lations, and they do not overstep their rights and obligations set by the law. 
Within these limits, they may also use firearms, or in some instances must 
use firearms, for example, in case of danger to life or serious violation of law. 

9. if a citizen decides to turn against an existing regime, thinking – rightly 
or mistakenly – that the given social order must be overturned for the sake of 
society, his efforts to this end may be considered morally or politically praise-
worthy or condemnable, but by no means can he expect special leniency from 
the lawfully responding law-enforcement authorities. He must accept the 
consequences of his rebellion, especially if lives are lost as a result. further-
more, the representatives of the legal authorities countering him must not be 
punished for their lawful course of action against him if they have acted 
according to regulations; rather, the rebel is to be held responsible for any 
harm he might have caused to the lawfully countering authorities. 

10. it is a fundamental question, whether a lawful state and a legal system 
exist under a set of given circumstances. if they do, then the upkeep of public 
order and safety, and defense against crime, is a responsibility of the state. 
The basic order of a society’s existence defined by regular legislation (statutes, 
ordinances) is legal; that is, it is a lawful order, even if the state itself is ille-
gitimate or doesn’t fulfill all criteria of rule of law and constitutionality.

11. The only hope of those committing “revolutionary violence” is that 
they succeed in their effort of overthrowing the existing order. if this effort 
fails, they have to bear the consequences of their rebellion. and if they suc-
ceed, successful revolutionary violence is only a victory if it results in an indi-
vidual and national strengthening, and not in autocracy and deprivation of 
civil rights.

even if revolutionary violence wins, fairness, lawfulness and humanity 
demands that the behavior of those who protected the old regime within the 
boundaries of lawfulness – and have not committed some crime or other 
violation – shall not be punished within the boundaries of the new legal sys-
tem. but can this even be expected from a mass-murdering dictatorship? 

but besides, neither the 1949-1990 period of communist despotism, nor 
the preceding 1944-49 period of beginning foreign communist dominance 
can be characterized as a period of “revolutionary violence”, but as an uncon-
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stitutional autocracy, where – as the Kristóf case shows – the principles of 
fairness, lawfulness, and humanity were trampled underfoot. 

a truly free and constitutional society is obligated to do justice to those 
who were wrongly and unlawfully persecuted, regardless of the political 
background of the disenfranchisement and regardless who might dislike the 
redress. The protection and respect for human life and dignity is a moral and 
legal imperative that must take precedence over everything else.

“it is not permissible that serious crimes should remain unpunished,” wrote 
grotius, the father of international law. it is even less permissible, then, that 
the victims of severe crimes should remain stigmatized, for their stigma casts 
a dark shadow over the entire society.
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1878. évi V. törvénycikk  a magyar büntetőtörvénykönyv a büntettekről és 
vétségekről.

1881. évi ii. törvénycikk a csendőrség legénységi állományának kiegészíté-
séről.

1881. évi iii. törvénycikk a közbiztonsági szolgálat szer    vezéséről.
1882. évi X. törvénycikk a Magyar Királyi Csendőrség által a törvényható-

sági joggal felruházott városok kül- és belterüle-
tein való teljesítendőkről. 

1896. évi XXXiii. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról.
1921. évi iii. törvénycikk az állami és társadalmi rend hatályosabb védel-

méről.
1930. évi ii. törvénycikk  a katonai büntető törvénykönyvről.
1930. évi iii. törvénycikk  a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről 

és a kö  zönséges büntetőtörvények egyes rendelke-
zéseinek ezzel kap  csolatos módosításáról és kiegé-
szítéséről.

1932. évi Xiii. törvénycikk  a m. kir. rendőrség fegyverhasználati jogáról.
1945. évi Vii. törvény  a népbíráskodásról.
bHÖ Hatályos anyagi büntetőjogi szabályok Hivatalos 

Összeállítása (Közzéteszi az igazságügyminiszté-
rium. budapest. 1952.)

130 000/1899. bM. kr.  a nyomozó rendőri hatóságok és közegek részére  
a bűnügyi nyomozás tárgyában. 

5047/1919. Me. r.  a rendőrség államosításáról.
1690/1945. Me. r. a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség 

megszervezéséről.
93/1990(Xi.21.) Korm. r. az 1945 és 1963 kö  zött törvénysértő módon elítél-

tek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyug-
díjcsökkentés megszüntetéséről, to  váb  bá az egyes 
személyes sza  badságot korlátozó intéz  kedések ha -
tálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének rendezéséről.
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44/1991. (Viii.28.)  ab Határozat indoklása: a csend  őr ség feloszlatá-
sáról és az államrendőrség megszervezéséről szóló 
1690/1945.Me.r., illetve a társadalombiztosításról 
szóló 1975. évi ii. törvény végrehajtásáról szóló 
17/1975. (Vi. 14.) Mt. rendelet, illetve 89/1990. (V. 
1.) Mt. rendelet alkotmányellenességéről.

2/1994 (i.14) ab Határozat: Megállapította, hogy az 1945/Vii. tör-
 vénnyel törvényerőre emelt, va  lamint az 1440/1945. 
Me. rendelettel és az 1947/XXXiV. törvénnyel 
módosított és kiegészített 81/ 1945.Me. rendelet 
11.§ 1-4. és 6. pontja, to  vábbá 13.§-nak 1. és 3-7. 
pontjai alkotmányellenesek, ezért azokat megsem-
misítette. elrendelte továbbá az 1989. X. 23.-a után 
lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát.





A Magyar Napló Kiadó
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók

és Könyvterjesztők Egyesülésének,
valamint az 1999-ben alapított

Könyves Szövetségnek tagja
www.konyves-szovetseg.hu

Kiadja az írott szó alapítvány és a Magyar napló Kiadó Kft.
1062 budapest, bajza u. 18.

www.magyarnaplo.hu
felelős kiadó Oláh jános

felelős szerkesztő Zsiga Kristóf
a szöveget gondozta faragó eszter, Cseri lászlóné, 

boros erika és Kopácsy gergely
tördelőszerkesztő bornemissza Ádám

a borítót Kiss adél és Oláh Mátyás lászló tervezte
Készült a Pannónia nyomdában, budapesten




