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Az OSA Archívum (www.osaarchivum.org) és az 1956-
os Intézet (www.rev.hu) a Nagy Imre és társai elleni
per ötvenedik évfordulóján rendhagyó, egyhetes meg-
emlékezést szervez. 
Az 1958. júniusi per során a Belügyminisztérium hang-
technikusai a tárgyalóteremben elhelyezett két készü-
lékkel az elsô naptól a kegyelmi kérvények
benyújtásáig folyamatosan magnószalagra rögzítették
a Nagy Imre és társai elleni per teljes anyagát, bele-
értve a vádlottak és a tanúk kihallgatását, a vádiratot,
a védôbeszédeket és az utolsó szó jogán elmondotta-
kat. Az 52 órás hanganyag a Legfelsôbb Bíróságtól
1990-ben a Magyar Országos Levéltárba került, ahol a
MOL xx-5-h jelzet alatt ma is megtalálható. A felvétele-
ket meghallgatva egyértelmûen megállapítható, hogy
a dokumentáció teljes és hiánytalan. A rögzített anyag
meglepôen jó minôségû, egy-egy néhány másodperces
részlettôl eltekintve folyamatosan követhetô, érthetô. 
Az eredeti felvételeket a Magyar Országos Levéltár
megrendelésére az elmúlt év folyamán az Országos
Széchényi Könyvtár közremûködésével digitalizálták. 
A levéltár hozzájárult ahhoz, hogy a digitalizált hang-
anyagot egyszeri alkalommal, a per évfordulóján le-
játszhassuk az OSA Archívum Centrális Galériájában
(Budapest V. ker., Arany J. u. 32.) rendezendô megem-
lékezés keretében. Ehhez megkaptuk az összes egy-
kori áldozat ma élô hozzátartozóinak a hozzájárulását. 
Meggyôzôdésünk, hogy a meggyilkolt vagy súlyos bör-
tönévekre ítélt áldozatok méltóságának helyreállítása
érdekében itt az ideje teljes és tárgyilagos képet adni
a per történetérôl és lefolyásáról. A rendezvényre
nem csupán szakmai, de erkölcsi és kegyeleti okokból
is vállalkoztunk. Szeretnénk, ha a perre nem a kádári
propaganda céljait szolgáló, a gyilkosok által készí-
tett, és Budapesten hat éve folyamatosan vetített, ma-
nipulatív ál-dokumentumfilmmel emlékeznénk, hanem
a most elôször bemutatásra kerülô teljes hanganya-
got hallhatná a közönség. A két szervezô intézmény
ezért azt tervezi, hogy 2008. június 9. (hétfô) és június
15. (vasárnap) között, lehetôség szerint az eredetivel
megegyezô idôpontokban, nyilvános elôadáson, teljes
egészében lejátssza a per egyetlen hiteles és vágatlan
dokumentumának tekinthetô hangfelvételt, mintegy

rekonstruálva a bírósági pert. A naptári véletlen foly-
tán a meghallgatás napjai 2008-ban a hét ugyanazon
napjaira esnek, mint a tárgyalási napok 1958-ban.

A megemlékezés programja
A megemlékezésre 2008. június 9-én reggel 9 órára
várjuk az érdeklôdôket az OSA Archivum épületébe. 
A per anyagának meghallgatása az 50 évvel ezelôtti
idôpontnak megfelelôen 9 óra 30 perckor kezdôdik.
Ezt követôen mindennap a jelen tájékoztató füzetben
megjelent idôpontoknak megfelelôen (l. A per részle-
tes forgatókönyve c. részt) játsszuk le a per hang-
anyagát. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a
kezdô idôpont kivételével az egyes napokon belül
megadott idôpontok becslésen alapulnak, és bár 
igyekeztünk a lehetô legpontosabbak lenni, idôbeli
csúszások a nap folyamán elôfordulhatnak. 
A forgatókönyv alapján látható, hogy június 15-én, va-
sárnap csak délután 5 órától indul majd a hanganyag.
Ezért 14 és 17 óra között kerekasztal-beszélgetést
szervezünk a korral foglalkozó történészek, jogi szak-
értôk, a Nagy Imre-per vádlottjainak életrajzírói rész-
vételével a hanganyag keltette benyomásokról, 
a hanganyag forrásértékérôl és a felmerülô tudomá-
nyos és etikai kérdésekrôl. A kerekasztal-beszélgetés
minden érdeklôdô számára nyitott.

A hanganyag 
A Nagy Imre és vádlott-társai ellen lefolytatott koncep-
ciós perrôl két (audio)-vizuális anyag maradt fönn az
utókor számára: egy filmanyag és a per teljes hang-
anyaga. Mindkettôt a belügyminisztérium technikusai
rögzítették a tárgyalóteremben. A per részletes doku-
mentációjának két oka is lehetett: egyrészt rögzíteni a
per történéseit, hogy adott esetben a maguk és a
külsô megfigyelôk – pl. egy esetleges szovjet igény –
számára pontosan dokumentálni tudják a történteket,
mintegy önmagukat igazolandó. Másfelôl nem kétsé-
ges, hogy az eredeti elgondolás szerint a perben rög-
zített hang- és képanyagokat a Kádár-rezsim a maga
propagandacéljaira is fel kívánta használni. A per egé-
szérôl így filmfelvétel is készült, ám a hanganyaggal
ellentétben a filmfelvételekbôl csak azok a részek ma-
radtak fönn, amelyeket a vizsgálat lebonyolításával
megbízott nyomozócsoport vezetôje, Rajnai Sándor

Donáth Ferenc (Jászárokszállás, 1913 – Bu-
dapest, 1986) Politikus, történész. 1934-ben a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyete-
men szerzett jogi doktori oklevelet. 1934-ben
belépett a KMP-be, 1937-ben egyik kezdemé-
nyezôje volt a Márciusi Front megalakításá-
nak, 1939-ben részt vett a Nemzeti Parasztpárt
létrehozásában. 1944-ben közremûködött a
kommunista párt újjászervezésében, és a Sza-
bad Nép szerkesztôje lett. 1945. májustól az
MKP Központi Vezetôségének tagja, 1945 no-
vemberétôl 1951 februárjáig különbözô vezetô
posztokon az agrárpolitika egyik irányítója.
1951. februárban letartóztatták, és 15 évi fog-
házra ítélték. Feleségét, Bozóky Éva újságírót
internálták. 1954. júliusban szabadult, rehabi-
litálták, és tudományos munkát végezhetett.
1956 nyarán a Nagy Imre körüli pártellenzék-
hez csatlakozott. 1956. október 24-én az MDP
Központ Vezetôségének titkára lett, de mivel a
párt az eseményeket ellenforradalomnak mi-
nôsítette, 26-án lemondott posztjáról. 31-én a
frissen megalakult  MSZMP  ideiglenes intézô
bizottságának tagja lett. November 4-én csa-
ládjával a jugoszláv nagykövetségre menekült.
A követségrôl távozva a szovjet hatóságok le-
tartóztatták, és a romániai Snagovba inter-
nálták. 1958-ban a Nagy Imre-per másodrendû
vádlottjaként 12 évi börtönre ítélték. 1960. áp-
rilisban amnesztiával szabadult. 1960–1976
között könyvtárosként dolgozott, majd az MTA
Közgazdaságtudományi Intézetének munka-
társa lett. 1983-ban az MTA Szövetkezetkutató
Intézetének munkatársaként ment nyugdíjba.
A magyar mezôgazdaság történetével foglal-
kozó tudományos munkássága jelentôs. Az
1970-es évektôl a demokratikus ellenzéki moz-
galom egyik vezéralakja volt. Az 1980-ban sza-
mizdatban megjelent Bibó-emlékkönyv szer-
vezôje volt. Az ô nevéhez fûzôdik az 1985-ös
monori találkozó, a Kádár-rendszer ellenzé-
kének elsô nagy és közös tanácskozásának
megszervezése. 

Gimes Miklós (Budapest, 1917 – Budapest,
1958) Újságíró, politikus. Unitárius hitre áttért,
asszimiláns zsidó családból származott. A sze-
gedi egyetem orvostudományi karára járt, de
tanulmányait félbehagyta. 1942-ben került
kapcsolatba az illegális kommunista mozga-
lommal. 1944 nyarán megszökött a munka-
szolgálatból, s a jugoszláv partizánokhoz
me nekült. 1945. januárban tért vissza Buda-
pestre. 1946-tól a Szabad Nép munkatársa lett,
egy ideig Révai József titkára, majd szerkesz-
tôbizottsági tag. Az 1953. júniusi fordulat után
eltávolodott a Rákosi-féle vonaltól. 1954-ben
tudósítóként Zürichben, Berlinben és Párizs-
ban dolgozott, de távollétében áthelyezték a
Magyar Nemzethez. 1955. májusban a Lapki-
adó taggyûlésén Rajk László rehabilitálását és
a bûnösök felelôsségre vonását követelte, ami-

ért kizárták az MDP-bôl. A Nagy Imre körül
szervezôdô csoport egyik legradikálisabb tag-
jává vált, s elutasította az egypártrendszert.
1956 nyarán visszavették az MDP-be, 1956. ok-
tóber 23-án Nagy Imrével ellentétben üdvözölte
a fegyveres felkelés kitörését. 27-én Lôcsei Pál-
lal és Kende Péterrel kiadta a Magyar Sza-
badság, majd november 4-e után a sten cilezett,
illegális Október Huszonharmadika címû la -
pot. Nem ismerte el a Kádár-kormányt, a Ma-
gyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom
egyik vezetôje lett. December 5-én letartóztat-
ták, a Nagy Imre-per harmadrendû vádlottja-
ként halálra ítélték, és kivégezték. 1989-ben
rehabilitálták. 

Jánosi Ferenc (Sárospatak, 1916 – Budapest,
1968) A Sárospataki Teológiai Akadémián vég-
zett, majd tanulmányutat tett Németország-
ban, Svájcban és Olaszországban. 1941-ben a
debreceni tudományegyetem magyar–latin–
görög szakán tanári oklevelet szerzett. 1943-
ban tábori lelkészként a frontvonalra küldték.
1944 tavaszán hadifogságba esett, antifasiszta
iskolára jelentkezett, s frontpropagandista-
ként a szovjet csapatokkal együtt érkezett visz-
sza Magyarországra. 1944 októberétôl a Vörös
Hadsereg által kiadott Magyar Újság munka-
társa. 1945 februárjától a Honvédelmi Minisz-
térium nevelési osztályának vezetôje. 1946-ban
feleségül vette Nagy Erzsébetet, Nagy Imre lá-
nyát. 1948-ban ezredessé léptették elô. 1951
és 1954 között a népmûvelési miniszter elsô
helyettese. 1954 novemberében a HNF alakuló
kongresszusán fôtitkárnak választották, majd
a Petôfi Irodalmi Múzeum igazgatója lett. 1956
elején kizárták az MDP-bôl. 1956. október 23-án
részt vett a Losonczy Géza lakásán tartott meg-
beszélésen. Nagy Imrével együtt ment a Parla-
mentbe, és mellette maradt a következô
napokban is. November 4-én a jugoszláv kö-
vetségre menekült. A szovjetek ôt és családját
is a romániai Snagovba szállították. 1957. áp-
rilis 14-én letartóztatták, a Nagy Imre-perben
nyolc év börtönre ítélték. 1960. április 1-jén
amnesztiával szabadult. Szabadulása után a
XIII. Kerületi Közért Vállalatnál tervelôadóként
dolgozott. 1963-ban levéltáros lett a Pest Me-
gyei Levéltárban, az országszerte kibontakozó
helytörténeti krónikaíró mozgalom egyik kez-
deményezôje volt. 

Kopácsi Sándor (Miskolc, 1921 – Toronto,
2001) Apja vasesztergályos volt, az MSZDP
egyik helyi vezetô politikusa. Kopácsi a háború
alatt a Dimávagban volt vasesztergályos, a
német megszállás után csatlakozott a Mokán
ellenállási mozgalomhoz. 1944-ben belépett az
MKP-ba. 1949-ben, a rendôrtiszti iskola és két
pártiskola elvégzése után a pártközpont kar-
hatalmi osztályára került. 1952-tôl Budapest
rendôrfôkapitánya volt. Az SZKP XX. kongresz-
szusa után felszólalt Rákosi ellen, majd a poz-

nani események hatására nyilvánosan ki- je-
lentette, hogy a népre nem lônek. 1956. októ-
ber 31-én bekerült az MSZMP ideiglenes
intézôbizottságába. November 3-án a Kilián
laktanyában a nemzetôrség helyettes pa-
rancsnokává választották. 1956. november 5-
én letartóztatták. 1958. június 15-én a Nagy
Imre-perben életfogytiglani börtönbüntetést
kapott. 1963-ban amnesztiával szabadult. 1963
és 1969 között vasesztergályosként, majd mû-
szaki tisztviselôként dolgozott. 1969-ben jogi
diplomát szerzett, de nem kapott képzettsé-
gének megfelelô állást. 1975-ben  feleségével
kivándorolt Kanadába, ahol 1987-es nyugdíja-
zásáig fizikai munkásként dolgozott. 1989-ben
hazatért, és felszólalt Nagy Imre és társai új-
ratemetésén. Rehabilitálták, 1990-ben vissza-
kapta rendfokozatát, majd vezérôrnaggyá
léptették elô. Visszaemlékezéseit Életfogytig-
lan címû önéletrajzi regényében írta meg. 

Losonczy Géza (Érsekcsanád, 1917 – Buda-
pest, 1957) Újságíró, politikus, államminiszter.
Debrecenben végzett egyetemi ta nulmányai
idején csatlakozott a munkásmozgalomhoz.
1935-tôl az egyetemi Márciusi Front egyik ve-
zetôje volt. 1939-tôl a KMP tagja, 1940-tôl a Nép-
szava munkatársa. 1941-ben letartóztatták,
kiszabadulása után részt vett az illegális moz-
galomban. 1945-ben a Szabad Nép belpolitikai
rovatvezetôje, majd államtitkárként Révai Jó-
zsef helyettese a Népmûvelési Minisztérium-
ban. A Rajk-per mellékperében hamis vádak
alapján ôt is elítélték, 1954-ben szabadult. A
börtönkörülmények, a vizsgálati módszerek
pszichés zavart okoztak nála, sokáig kórház-
ban ápolták, majd a Magyar Nemzet fômun-
katársa lett. Rendszeres kapcsolata volt Nagy
Imrével, központi szerepet játszott a Rákosi-
ellenes pártellenzék tevékenységében. A Petôfi
Kör szervezôje, az író memorandum egyik
szerzôje. Nagy Imre október 30-án állammi-
niszterré nevezte ki. Október 31-én tagja lett
az MSZMP Intézô Bizottságának. November 4-
én a jugoszláv követségen kért menedéket
családjával, ôket is Snagovba hurcolták. 1957
áprilisában visszaszállították Budapestre. Ô
lett volna a Nagy Imre-per másodrendû vád-
lottja, de még a tárgyalás elôtt, december 21-
én a börtönben meghalt. 

Maléter Pál (Eperjes, 1917 – Budapest, 1958)
Értelmiségi családba született. Négy szemesz-
tert hallgatott a prágai orvosi egyetemen. A
német csapatok bevonulását megelôzôen Kas-
sára, majd Budapestre költözött. A magyar ál-
lampolgárság megszerzése érdekében önként
jelentkezett katonai szolgálatra. 1940 ôszén
fölvették a Ludovika Akadémiára. 1944-ben a
keleti fronton hadifogságba esett. Jelentkezett
a németek elleni harcra, partizánegységét
1944 ôszén Erdélyben vetették be. 1945 janu-
árjában az Ideiglenes Nemzeti Kormány védel-
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kerül sor a per harmadik napjától kezdve, igen nagy
hiányokkal bír, és ezek a hiányok a per teljes meglévô
iratanyagából sem rekonstruálhatóak teljes mérték-
ben, hiszen az elhangzottak tartalmára vonatkozóan
csak a tárgyalás rövidített jegyzôkönyve áll rendelke-
zésre, illetve a nyomozás során keletkezett iratokból
lehet az elhangzottakra következtetni. Ezenfelül jel-
lemzôen a tárgyalás azon szakaszai is hiányoznak az
átiratból, amikor a bizonyítási eljáráshoz benyújtott,
más módon (pl. már írásban) rögzített nyomozati,
vizsgálati jegyzôkönyveket vagy más írásbeli „bizonyí-
tékokat” (pl. újságcikk, a forradalom idején közzétett
kormánynyilatkozatok s a többi) olvasnak fel. A hang-
felvételeken ezek is hiánytalanul hallhatóak. Ezért a
Nagy Imre és vádlott-társai ellen lefolytatott per leg-
teljesebb ma hozzáférhetô dokumentumának a leját-
szandó hanganyag tekinthetô. 
A hanganyag jelentôsége még egy további vonásában
is megragadható: meghallgatása a leírt szöveghez ké-
pest számos alkalommal jelentôsen segíti az elhang-
zottak pontosabb értelmezését, a per drámaiságának
és dinamikájának a megértését, beleértve nemcsak a
per áldozatainak, hanem az ügyészeknek és bíróknak
az intencióit, habitusát és motivációját. A hanganyag
forrásértéke tehát nemcsak abban rejlik, hogy a leg-
teljesebb hozzáférhetô szöveg. A hanganyag adja visz-
sza legpontosabban azt, hogy a tárgyaláson mi
történt, és hogyan. Így számos fontos részletet illetô
kérdésben revelatív erejû, új forrásnak kell tekinte-
nünk. 
Végezetül egy problémára szeretnénk felhívni a figyel-
met. Bármilyen teljesnek is tekinthetô a június 9-e és
15-e között rögzített hanganyag az ott és akkor el-
hangzottak vonatkozásában, mégsem tarthatjuk a
Nagy Imre és vádlott-társai ellen lefolytatott eljárás
minden tekintetben kimerítô és teljes körû dokumen-
tációjának. Ennek oka a következô: a per elsô, félbe-
szakított fordulójára 1958. február 5-én és 6-án került
sor. Ezen a két tárgyalási napon is készült teljes hang-
felvétel, ennek lejátszására azonban ez alkalommal
nincs módunk. Ám szem elôtt kell tartanunk, hogy
nem kaphatunk teljes képet a júniusi történésekrôl a
februári per hanganyagának ismerete nélkül. Ugyanis
a perrendtartás szabályaival ellentétesen júniusban
nem ismételték meg a teljes eljárást, hanem egy-

szerûen felolvasták a vádlottak februárban tett vallo-
másainak szerkesztett jegyzôkönyvét. Ezt a vádlottak
júniusban elvileg korrigálhatták, illetve kiegészíthet-
ték, de figyelembe véve a körülményeket, nem lehe-
tünk biztosak abban, hogy a felolvasott jegyzôkönyv
valóban híven adta vissza a februárban tett vallomá-
sok tartalmát és intencióit. Errôl csak a februári
hanganyag és a júniusban felolvasott jegyzôkönyv
részletes összevetésével lehetne meggyôzôdni. Tudjuk,
hogy a per felfüggesztése után a vádlottakra a koráb-
binál is nagyobb és fenyegetôbb nyomás nehezedett,
hogy fogadják el a vád koncepcióját, és vallják magu-
kat bûnösnek, különben súlyosabb büntetés, halál
várhat rájuk. Ezért a vádlottaknak a felolvasott jegyzô-
könyvet elfogadó, júniusban tett nyilatkozatát nem fo-
gadhatjuk el automatikusan hitelesnek. Tudjuk
például, hogy Donáth Ferenc a februári tárgyaláson
nem vallotta bûnösnek magát, és Gimes Miklós is
csak erôs megszorításokkal fogadta el bûnösségét,
júniusban azonban mindketten bûnösnek vallották
magukat. Mindezzel együtt az a véleményünk, hogy a
júniusi per rekonstrukciója alapvetôen mégiscsak al-
kalmas arra, hogy hitelesen adja vissza ennek a ma-
gyar történeti emlékezet számára különösen fontos
pernek a történéseit. 

A per mint történeti forrás
Vásárhelyi Miklós, a per egyik túlélôje, a Történelmi
Igazságtétel Bizottság elsô elnöke a rendszerváltás
táján több interjúban is kifejtette, hogy a Nagy Imre-
per ízig-vérig hazugságokkal teli koncepciós per volt,
amelynek során törvénytelenségek sorát követték el
az áldozatokkal szemben, kezdve elrablásukkal, foly-
tatva a fizikai gyötrelmekkel, a pszichikai nyomással,
a szakszerû jogi védelem megtagadásával. Így a per
anyaga elejétôl a végéig történelemhamisítás, szándé-
kos torzítás és manipuláció eredménye, amelyben
hemzsegnek a szemérmetlen hazugságok. A per kon-
cepcióját, forgatókönyvét, a tanúvallomásokat és az
ún. „bizonyítékok” felvonultatását, valamint magukat
az ítéleteket is már jó elôre kidolgozták, illetve eldön-
tötték. A per a Kádár-rezsim politikai banditáinak
aljas színjátéka volt. Vásárhelyi ezért hosszú ideig el-
lenezte, hogy a per anyaga nyilvánosságra kerüljön,
hiszen a teljes történet feltárása, a valóság és a kora-

nyomozó alezredes közremûködésével és útmutatásai
alapján vágtak össze, manipulatív céllal. A filmbe be
nem került felvételeket, egyelôre ismeretlen idôpont-
ban, elôvigyázatosságból megsemmisítették. Jellemzô,
hogy késôbb még ennek a torzított és manipulált pro-
pagandafilmnek a bemutatásától is eltekintettek. Attól
tartottak, hogy a film így is ellenkezô hatást váltana ki
a közvéleménybôl, emlékeztetné az embereket a forra-
dalom napjaira. (Kopácsi Sándor, a per egyik túlélôje
visszaemlékezésében azt írta, a filmet azért sem lehe-
tett bemutatni, mert a perrôl utólag kiadott közle-
ményben szerepelt Szilágyi József, noha ôt már
korábban kivégezték, és a film így óhatatlanul lelep-
lezte volna a hazugságot.) A Terror Háza 2002 február-
jában nyílt állandó kiállításán ez a torzított, a per
áldozatainak emberi méltóságát súlyosan sértô film
látható, minden, a per körülményeit és az áldozatok
helyzetét magyarázó kommentár nélkül. Az OSA bemu-
tatója ezzel szemben arra tesz kísérletet, hogy a per
egyetlen, teljes és vágatlan hangfelvételének bemuta-
tásával rekonstruálja a pert, méghozzá lehetôség sze-
rint az 50 évvel ezelôtt lezajlott eseményekkel azonos
idôben. 
A hangfelvételek idôtartama és a jegyzôkönyvekben
rögzített idôpontok között olykor eltérés van. Ez annak
tudható be, hogy az elrendelt szünetek nem a bíró
által meghatározott ideig, hanem annál hosszabb idôn
át tartottak. A szünetek valóságos hosszúságát azon-
ban sem a hangfelvétel, sem a jegyzôkönyv alapján
nem lehet megállapítani, így a per lejátszásakor azok-
hoz az idôpontokhoz fogjuk tartani magunkat, amelye-
ket a tárgyalást levezetô elnök eredetileg
meghatározott.
A per hanganyagát 1958. június 9-e és 15-e között a
tárgyalóteremben elhelyezett két orsós magnetofon-
nal rögzítették 60 perces hosszúságú hangszalagokra.
A per júniusi szakaszának hét napján, azaz 1958. jú-
nius 9-tôl június 15-ig mintegy 52 órányi hangfelvételt
rögzítettek. A per során két felvevô készüléket hasz-
náltak, melyek általában fél perc átfedéssel vették az
elhangzottakat. A biztonság kedvéért az egyik magne-
tofont még azelôtt beindították, hogy a másikba fûzött
szalag lejárt volna. Ez azt bizonyítja, hogy különös gon-
dot fordítottak arra, nehogy véletlenül egyetlen szó is
rögzítetlen maradjon. Azt, hogy a tárgyaláson elhang-

zottakat a hangtechnikusok vágás nélkül rögzítették,
külön megerôsíti az a tény, hogy a tárgyalás 5. napján
a vádlottak lelki megtörése céljából levetített, az 1956-
os eseményekrôl összevágott propagandafilm vetítése
alatt is folyamatosan vett a magnetofon, föltehetôen
azért, hogy a vádlottak esetleges spontán reakcióit is
rögzíteni tudják. Így folyamatosan hallhatjuk a vetítô-
gép hangját és a háttérbôl a film narrációját.
A tárgyalóteremben két mikrofon volt elhelyezve (ez
az ott rögzített filmfelvételeken is látható). Egy a bíró
elôtti asztalon, egy pedig a vádlottak elôtt, az elsô
padsortól mintegy két méterre, középen. A per során
végig, kivétel nélkül minden kihallgatott személy ez
elôtt a mikrofon elôtt tett vallomást, általában állva.
Többen (pl. Tildy Zoltán vagy Haraszti Sándor) enge-
délyt kértek ahhoz, hogy ülve tehessék meg a vallomá-
sukat, de a rögzített anyag ennek ellenére jó
minôségû. Általánosságban elmondható, hogy a kor
technikai színvonalához képest a hangfelvétel minô-
sége kiváló. Egyedül Donáth Ferenc és Haraszti Sán-
dor kihallgatása során fordul elô, hogy a felvétel
olykor halk, nehezen érthetô, ami halk, visszafogott
hanghordozásuknak tudható be. (A bíró többször fi-
gyelmezteti ôket, hogy beszéljenek hangosabban. Ha-
raszti okkal hivatkozik arra, hogy majdnem másfél
éve magánzárkában van, ez idô alatt szinte senkivel
nem váltott egy szót sem, így nehezére esik a beszéd.)
Továbbá, a teljes 52 órához képest elhanyagolható
hosszban, van néhány rosszul vagy alig hallható rész-
let, általában 1-5 másodperc hosszban. Ezeket a ré-
szeket összevetettük levéltárban rendelkezésre álló,
magnófelvételrôl készült átiratokkal, amely alapján
megállapítható, hogy kizárható bárminemû szándékos
torzítás vagy manipuláció. Ezenfelül természetesen
vannak részek, ahol a bíró és a vádlott vagy egy-egy
tanú és a vádlott szóváltása kisebb hangzavart ered-
ményezett, a vita hevében egymás szavába vágva be-
szélnek. Ez azonban, figyelembe véve ennek a
tárgyalásnak a rendkívüli körülményeit, természetes-
nek mondható.
A teljes anyagot az említett átiratokkal összevetve
szembetûnô, hogy igen jelentôs szakaszokat nem írtak
le sem a helyszíni gyorsírásos jegyzôkönyvben, sem a
hangfelvételrôl készített átiratban. A leirat, különösen,
amikor a tanúvallomásokra és a szembesítésekre
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alá lemondó nyilatkozatát, amelyre végül, a társaival
folytatott konzultáció után, nemet mondott. A jugoszlá-
vok, a szovjetek és Kádárék számára is tarthatatlan
patthelyzet alakult ki. Kádárék nem engedhették, hogy
Nagy és társai szabadon járjanak-keljenek az ország-
ban, a jugoszlávok nem rúghatták föl a menedékjogot.
A patthelyzetet egy piszkos alku oldotta föl. Szovjet ja-
vaslatra Kádár és Münnich írásbeli garanciát adtak a
jugoszlávoknak arra, hogy ha Nagyék lemondanak po-
litikai menedékjogukról, bántatlanul hazatérhetnek. 
A csoport tagjai november 22-én távoztak a követség-
rôl, a kilépôket azonban szovjet katonák által biztosí-
tott buszokba terelték, és egy Pest közeli szovjet
katonai bázisra vitték ôket, ahonnan másnap a román
párt Bukaresthez közeli üdülôjébe, Snagovba depor-
tálták ôket, családtagjaikkal együtt. Itt tartották ôket
fogva egészen 1957 áprilisáig, amikor a Rajnai Sándor
vezette különítmény letartóztatta a Nagy Imre-per le-
endô vádlottjait, és a csoport más tagjait. A legna-
gyobb titokban a budapesti Gyorskocsi utcai börtönbe
szállították ôket, ahol megkezdôdött majd másfél évig
tartó vizsgálati fogságuk.

A per elôkészületei és koncepciója
A november 4-e után hatalomra segített bábkormány
vezetôje, Kádár János eleinte több nyilatkozatban is
büntetlenséget ígért a forradalom résztvevôinek és
vezetôinek. Az 1956. november 26-i rádiónyilatkozatá-
ban kijelentette: „Megígértük, hogy nem indítunk bün-
tetôeljárást Nagy Imre és barátai ellen múltbeli
bûneikért, még ha késôbb maguk is beismerik azokat.
Tartani fogjuk magunkat ehhez az ígérethez.” A hang-
nem december elejétôl megváltozott. Kádárnak a kon-
szolidációra tett addigi kísérleteit a magyar
közvélemény elutasította. A munkástanácsok a szovjet
csapatok távozását és a Nagy Imre-kormány visszahe-
lyezését szabták az általános sztrájk beszüntetésének
feltételéül. A hatalom decembertôl keményebb eszkö-
zökhöz nyúlt. A munkástanácsokat szétverték, vezetôi-
ket letartóztatták. Az ország több városában
sortüzekkel oszlatták fel a tüntetôket. Ezzel párhuza-
mosan az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának
(IKB) 1956. december 4-én elfogadott határozata
egyértelmûen ellenforradalomnak minôsítette az ok-
tóberi eseményeket, melynek célja a félfeudális-kapi-

talista Horthy-rendszer visszaállítása volt. Az ellenfor-
radalom négy kiváltó oka között már szerepelt a Nagy
Imre-csoport „revizionista” tevékenysége is. Nagyék
bírósági felelôsségre vonása elôször a kommunista
pártok 1957. január 1. és 3. között Budapesten tartott
csúcstalálkozóján vetôdött fel, valószínûleg szovjet
kezdeményezésre. Kádár helyzete ekkor még nem volt
elég stabil a per véghezvitelére, sem a párton belül,
sem azon kívül, ezért halogatta a döntést. Kállai Gyula
januári snagovi útja után az IKB döntést hozott a nyo-
mozás megkezdésérôl. A per megindításáról és arról,
hogy annak Nagy Imre is részese lesz, véglegesen az
1957. márciusi moszkvai szovjet–magyar csúcstalál-
kozón született döntés. Április 9-én a magyar pártve-
zetés határozatot hozott a Nagy-csoport
letartóztatásáról, amelyre április 14-én került sor. 
A per koncepciója, amelyet Kállai Gyula A magyaror-
szági október-novemberi események a marxizmus-le-
ninizmus fényében címû elôadása vázolt, ekkor már
készen állt: Nagy Imre és szervezett csoportja már
1955-tôl, legkésôbb az írói memorandum megszövege-
zésétôl kezdve tudatosan, az imperialistákkal szövet-
kezve készítette elô az ellenforradalmat, készült a
hatalomátvételre, a proletárdiktatúra megdöntésére.
A Rajnai Sándor vezette nyomozó különítmény ehhez a
koncepcióhoz kezdett adatokat gyûjteni, ennek beis-
merésére próbálták rábírni a vádlottakat.
A börtönben a foglyokat szigorúan elkülönítették egy-
mástól. Való igaz, hogy a Rákosi-korszak koncepciós
eljárásainak bevett gyakorlatától eltérôen fizikailag
nem bántalmazták ôket, a fogvatartás körülményei
azonban kimerítették a kínzás és az embertelen bá-
násmód kritériumait. A foglyokat hosszú hónapokon
át sötét, nyirkos, piszkos, télen fûtetlen magánzárkák-
ban ôrizték, elvágva ôket minden külsô kapcsolattól.
Még a szokásos sétát is megtagadták tôlük. Az egyet-
len érintkezés a külvilággal ezen idôszakban a kihall-
gatások sora volt. A cellákban hemzsegtek a poloskák,
a foglyok képtelenek voltak aludni. Megtagadták tôlük
a szakszerû orvosi segítséget is, holott Nagy Imre és
Losonczy Géza tudottan súlyos, krónikus egészségügyi
problémákkal küszködött. Mindez közvetlen szerepet
játszott abban, hogy Losonczy Géza a börtönben 1957
decemberében meghalt. Nagy Imre szívpanaszai 
ki újultak, ezekben a hónapokban több mint 15 kilót 

beli körülmények hiteles ismerete nélkül önmagában
a peranyag csak súlyos félreértésekhez és rossz szán-
dékú félremagyarázásokhoz vezethet mind az 1956-os
forradalom, mind pedig az áldozatok magatartása és
tevékenysége vonatkozásában. A per anyaga semmi-
képpen sem tekinthetô hiteles forrásnak – vélte Vá-
sárhelyi, teljes joggal. 
A rendszerváltás után a korábban szigorúan titkos
peranyag, akárcsak az értelmezéséhez nélkülözhetet-
len és korábban zárolt hazai és külföldi források ku-
tathatóvá váltak. Az 1990-es évek második felére a
történeti kutatások meglehetôs részletességgel feltár-
ták a per lefolyását és körülményeit, a nemzetközi
összefüggéseket éppúgy, mint a perhez vezetô belpoli-
tikai folyamatokat. Ma már tehát nem szenvedünk in-
formációhiányban, mint például Kende Péter és Méray
Tibor, Az igazság a Nagy Imre ügyben címû, több nyel-
ven megjelent, emigrációban kiadott mû szerkesztôi/
szerzôi 1958 nyarán, akik, miközben tételesen cáfolták
a Nagy Imrét és társait mocskoló hivatalos brosúra, a
szintén több nyelven kiadott hírhedett Fehér könyv rá-
galmait, valójában abban sem lehettek biztosak, hogy
a pert egyáltalán a megadott idôpontban és valóban
Magyarországon rendezték-e meg. Ma már többé-ke-
vésbé pontosan tudható és érthetô, mi történt és ho-
gyan, mint ahogy tisztában vagyunk a motivációkkal
és az okokkal is. Ezzel elhárult a legfontosabb akadály
azelôl, hogy a per anyaga a maga teljességében nyil-
vánosságra kerüljön. Ám továbbra is kérdés a kutatók
és a hallgatók számára, vajon a perben elhangzó szö-
vegek, vallomások, írásos „bizonyítékok” tekinthetôk-e
a forradalom hiteles forrásainak. E helyütt ezért nem
árt figyelmeztetni arra, hogy aki az 1958 júniusában
lefolytatott per alapján kívánja rekonstruálni a forra-
dalom történéseit és a szereplôk tevékenységét, 
tévúton jár. A per tárgya ugyan 1956 történései és a
szereplôk tevékenysége volt, mindez azonban többszö-
rös torzításon keresztül jelenik meg. Az elsô torzítás
maga a vád koncepciója, a tendenciózus, minden ese-
ményt és történést koncepció szerint értelmezô és va-
lóságos tartalmából, kontextusából kiforgató vádirat,
amely ellen a vádlottak védekezni voltak kénytelenek,
és amely eleve kijelölte annak a keretét, ahogyan a
perben a valóságos történésekrôl egyáltalán beszélni
lehetett. A vádlottak, akik, bár eltérô stratégiával, ter-

mészetesen védekezni próbáltak a vádak ellen, nem
tehettek mást, valamennyire alkalmazkodniuk kellett
ehhez a kerethez. A kivétel éppen Szilágyi József volt,
aki lényegében már a kérdésfelvetéseket is visszauta-
sította, ügyét ezért kellett elkülöníteni, és ôt magát ti-
tokban és villámgyorsan meggyilkolni. Mindezen felül
a vádlottak a védekezés során érthetô és természetes
módon, teljes joggal igyekezték a szerepüket és a fele-
lôsségüket a felhozott vádpontokkal összefüggésben
csökkenteni. Ez még Nagy Imrére is igaz, aki másfelôl
a lehetô legpontosabban igyekezett rögzíteni a per
során, de már az utókor számára mindazt, amit saját
szerepérôl és cselekedeteirôl, politikai hitvallásáról el
kívánt mondani. A legtöbb vádlott és tanú (a tanúk je-
lentôs része maga is elôzetes letartóztatásban volt)
igyekezett azt is elkerülni, hogy saját magára vagy
másokra fölöslegesen olyan terhelô vallomást tegyen,
amely alátámaszthatja a vád koncepcióját, súlyosbít-
hatja a maga vagy mások helyzetét, illetve hogy olyan
tényekrôl, összefüggésekrôl beszéljen, amelyekre a
vizsgálat során nem derült fény. A per így valójában
nem az 1956-os forradalom, és nem a forradalom ve-
zetôi valóságos tetteinek, hanem a vérben és gyilkos-
ságokban fogant Kádár-rezsim történetének
megkerülhetetlen forrása. Fényt derít a Kádár-rend-
szer születésének körülményeire, a rezsim 1956-hoz
fûzôdô viszonyára. A per nyomot hagyott a Kádár-kor-
szak egészén, és, mint 1989-ben kiderült, Kádár János
személyiségén is, aki haláláig nem volt képes sem fe-
ledni, sem feledtetni az ôsbûnt. 
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A per elôzményei
Az 1956. november 4-i szovjet támadás hírére Nagy
Imre hajnali 5 óra 20 perckor drámai felhívást inté-
zett az ország és a világ közvéleményéhez, majd ô és
szûkebb köre, elfogadva a jugoszláv kormány által fel-
ajánlott menedékjogot, a budapesti jugoszláv követ-
ségre menekült. A késôbbi per szereplôi, az áldozatok
és a tanúk közül ide került Donáth Ferenc, Losonczy
Géza, Jánosi Ferenc, Szilágyi József, Fazekas György,
Haraszti Sándor, Tánczos Gábor, Újhelyi Szilárd,
Szántó Zoltán és Vásárhelyi Miklós. 
Nagyot a követségen arra próbálták rábírni, hogy írja
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nossága elôtt zajlott. A cél a vádlottak ellenállásának
megtörése volt. A zárt tárgyalás fokozta a vádlottak ki-
szolgáltatottságát, hiszen nem számíthattak a külvilág
figyelmére, támogatására. A tárgyaláson nem volt
kihez beszélniük. Nemcsak ôk voltak már több mint
egy éve teljesen elszigetelve a külvilágtól, hanem az
ország közvéleménye sem tudott semmit arról, hogy
ellenük büntetôeljárás folyik. A zárt tárgyalás elrende-
lésével azt tudatták a vádlottakkal, hogy fogvatartóik
lényegében azt tesznek velük, amit akarnak. Nagy
Imre elsô megszólalásában tiltakozott a zárt tárgyalás
és a gyorsított eljárás elrendelése ellen. Az 1989-es
rehabilitációs ítélet indoklásában is hangsúlyosan
szerepel, hogy a zárt tárgyalás elrendelésének nem
volt meg a törvényes alapja. 
A tárgyalás során a vádlottak védekezéshez való jogát
szigorúan korlátozták. A vádlottakat egymás után szó-
lították vallomástételre, így nem hallhatták a beidézé-
sük elôtt elhangzott vallomásokat. A vádlottak által
elôterjesztett bizonyítási indítványokat Vida néhány je-
lentéktelen kivételtôl eltekintve lesöpörte az asztalról.
A tanúk mindegyikét a vád léptette föl, közülük számo-
san szintén büntetôeljárás alatt álltak, és súlyos bün-
tetéssel néztek szembe. A védelem által javasolt tanúk
közül egyet sem hallgattak meg. A bíró az események
perbeli rekonstrukciója során szinte minden alkalom-
mal megakadályozta, hogy a forradalom alatt hozott
politikai döntésekben annak idején részt vevô Kádár
János vagy más, a bábkormány hívéül szegôdött poli-
tikus szerepérôl szó essék, kivéve azt a néhány alkal-
mat, amikor sikertelenül próbálta belefojtani a szót a
vádlottakba. Nagy Imre utolsó szó jogán elmondott
szavai híven tükrözik a per menetét: „Bûnperemben
sajnálatosan elmaradt a bizonyításkiegészítés, és
csak a vád tanúit hallgatták meg, a vád bizonyítékait
vizsgálták. Szerény véleményem szerint a bûnpernek
a bûnösség megállapítása mellett az igazság kiderí-
tése is fontos feladata. A bizonyításkiegészítés elma-
radása tükrözôdik a vádiratban is éppúgy, mint a
vádbeszédben, amelyek nem objektív tények és nem a
történelmi igazság szellemében világítják meg tevé-
kenységemet, felelôsségemet.”
Az 1956 utáni megtorlás pereivel kapcsolatban rend-
szerint említeni szokták, hogy ellentétben a klasszikus
koncepciós perekkel, ezekben az eljárásokban nem

fiktív vádakat hoztak föl az áldozatokkal szemben,
hanem valóságos tényeket tüntettek fel torz színben,
eredeti összefüggéseikbôl kiragadva, eredeti jelentô-
ségüket messze felnagyítva, az eljárást elrendelô ha-
talom politikai-ideológiai szükségleteinek
megfelelôen. A baráti beszélgetés, a politikai helyzet
elemzése, az alternatívákról folyó tanácskozás így
válik titkos találkozóvá, szervezkedéssé, a nyilvános
politikai rendezvény, a tanulmányírás ellenséges pro-
paganda kifejtésévé, és így tovább. Ez a kép a Nagy
Imre-perre is tökéletesen illik. A Nagy Imre-per képte-
len abszurditásához ráadásul ezen felül még az is hoz-
zájárul, hogy a vád tárgyává tett cselekmények
többségét a vádlottak legitim felhatalmazással bíró
közhatalmi testületek tagjaiként, avagy azok utasítá-
sára tették, és minden döntést a kollektív politikai
döntéshozó testületek elôzetes politikai jóváhagyása
elôzött meg (legalábbis amennyire ez a hektikus októ-
ber végi, november eleji napokban egyáltalán lehetsé-
ges volt). A vád a miniszterelnököt és minisztereit
politikai döntéseikért és cselekedeteikért, a katonai
és rendôri vezetôket a politikai döntések végrehajtá-
sáért, az értelmiségieket pedig nyilvánosan kifejtett
gondolataikért vonta felelôsségre. Mindezek normális
esetben egyáltalán nem tehetôk büntetôeljárás tár-
gyává. Ám mindezen felül a vádirat, a tanúvallomások,
különösen a vád koronatanúi, Uszta Gyula és Szántó
Zoltán vallomásai hemzsegnek a hazug tényállítások-
tól. Ezek számbavételére itt nincs mód (a koncepció
és a tényállítások hazugságait Kende Péter és Méray
Tibor már említett könyve részletesen sorolja), most
csak néhányat emelnénk ki: az összeesküvô csoport-
ként vád alá helyezett áldozatok egy részének a forra-
dalom elôtt semmiféle kapcsolata nem volt
egymással. Nagy Imre nem titkos tanulmányokat írt,
hanem 1955–56-ban született elméleti írásait elküldte
a párt központi vezetôségének, sôt egy példányt
Moszkvába is kijuttatott. Október 23-án a politikai bi-
zottság kérésének engedve ment a parlamenthez,
hogy a tüntetôk elôtt beszéljen. Maléter Pálnak semmi
köze nem volt a Köztársaság téri pártház ostromához
és az azt követô lincselésekhez. A jugoszláv követségre
menekült Nagy Imre-csoport és a november 4-e után il-
legális újságot és röpiratokat szerkesztô Gimes Miklós
között semmiféle kapcsolat nem volt. A vádlottaknak

fogyott. 1957 végére a többiek egészségi állapota is
annyira leromlott, hogy az már a per lebonyolítását is
veszélyeztette. Ezért a per elôtt néhány héttel jobb cel-
lákban helyezték el ôket, és az ellátásuk is javult.
Korábban azt tervezték, hogy Maléter Pál és Kopácsi
Sándor ügyét egy monstre katonai per keretében
külön tárgyalják (Malétert november 3-án este Tökö-
lön, Kopácsit november 5-én Budapesten tartóztatták
le), de ettôl a tervtôl elálltak. A koncepció szempontjá-
ból célszerûbbnek látszott a forradalom katonai és
politikai vezetôinek ügyét egyesíteni. Ehhez kapcsolták
a forradalom és a november 4-e utáni ellenállás értel-
miségi reprezentánsaként Gimes Miklóst, hogy teljes
körû legyen a politikusok, a fegyveres erôk képviselôi
és az ôket támogató értelmiség „összeesküvése”,
hogy az „ellenforradalom” veszélyességét, szervezett
voltát és megátalkodottságát emígyen demonstrálni
lehessen. A per kétséget kizáróan kirakatpernek ké-
szült. 
A vádirat már 1957. nyár végére összeállt, azonban a
szovjetek kérésére a pert elhalasztották. Hruscsov ek-
kora számolt le a Molotov vezette sztálinista kemény-
vonalasok moszkvai puccskísérletével. A per,
különösen miután 1957 szeptemberében az ENSZ Köz-
gyûlése napirendre tûzte a „magyar kérdést”, már
nem volt annyira sürgôs neki. A per ügyét a novem-
beri moszkvai csúcstalálkozó után 1957. december 21-
én tárgyalta újra az MSZMP IKB zárt ülésen, ahol is
Kádár ösztökélésére döntöttek arról, hogy „szabad fo-
lyást engednek a törvényes eljárásnak”. Kádár ekkor
már kifejezetten türelmetlen volt. Az angol kommu-
nista párt vezetôinek érdeklôdésére ezt felelte: „Ha
nem néznék a világkommunizmus érdekeit, Nagy Imre
bandája már rég a föld alatt lenne.” 1958. február 5-
én a Fô utcai katonai bíróságon kezdôdött a per elsô
szakasza. Dr. Radó Zoltán, a bírói tanács elnöke vala-
melyes teret adott a vádlottaknak az érdemi védeke-
zésre, a belügyi megfigyelôk kifejezésre is juttatták a
per menetével kapcsolatos elégedetlenségüket. A pert
másnap, szovjet kérésre, pótnyomozás szükségessé-
gének ürügyén újból elhalasztották. Hruscsov 1958.
tavaszi nemzetközi „békeoffenzíváját” megzavarta
volna a halálos ítélet és a kivégzés. 

A per és az ítélet, 1958. június 9–15.
Hruscsov 1958. áprilisi budapesti látogatásán meg-
gyôzôdött arról, hogy a hatalom helyzete szilárd Ma-
gyarországon. Kádár mégis kivárt júniusig, amikor a
szovjet–jugoszláv kapcsolatok ismét mélypontra jutot-
tak, és hûvösebbé vált a szovjet–amerikai viszony. 
Ez alkalmat adott a leszámolásra. 
Júniusig semmiféle pótnyomozásra nem került sor. 
Az idôt inkább arra használták ki, hogy fokozzák a
nyomást a vádlottakra: ismerjék be bûnösségüket,
mûködjenek együtt, akkor enyhébb ítéletre számíthat-
nak. Kopácsi visszaemlékezése szerint vele egyér-
telmûen közölte a vallatótisztje, hogy ha ellenkezik,
akkor felakasztják. 1958. június 9-én, ezúttal már Vida
Ferenc elnökletével, újrakezdôdött Nagy Imre és tár-
sai pere. A vádlottakat a „népi demokratikus állam-
rend elleni szervezkedésben való részvétellel”, illetve
„szervezkedés vezetésével”, Nagyot ezen felül hazaáru-
lással, Malétert zendüléssel és hazaárulással, Kopá-
csit zendüléssel vádolták. A megfogalmazott vádak
alapján Nagy és Maléter biztosan, Gimes (a november
4-e utáni illegális szervezkedés állítólagos vezetôje-
ként) valószínûleg halálos ítéletre számíthatott, de
ugyanez fenyegette Kopácsi Sándort és Donáth Feren-
cet is. A többiek legfeljebb súlyos börtönévekre szá-
míthattak. 
A tanácsvezetô bíró látszólag kínosan ügyelt a törvé-
nyességi és eljárási szabályok betartására, ez azon-
ban senkit sem szabad, hogy megtévesszen. A per
során törvénytelenségek tömkelegét követték el. 
A vádlottak a vizsgálati szakaszban nem konzultálhattak
ügyvéddel. Közvetlenül a per megkezdése elôtt talál-
kozhattak csak ügyvédeikkel, akik alig egy-két nappal
a per elôtt kapták meg a több ezer oldalas vizsgálati
anyagokat. A vonatkozó szabályokat megsértve az eljá-
rást nem kezdték újra júniusban, hanem a februári
vallomások szerkesztett jegyzôkönyveinek felolvasásá-
val lényegében „folytatták” az eljárást. A bíró államti-
tok védelmére hivatkozva zárt tárgyalást rendelt el. 
A zárt tárgyalás elrendelésére természetesen nem
ezért volt szükség, hiszen a per tárgya túlnyomórészt
a vádlottak hivatalos funkcióban, a kormány vezetôje-
ként vagy tagjaként, a vezetô kormánypárt felelôs po-
litikusaként folytatott politikai tevékenysége volt a
forradalom napjaiban, amely az ország teljes nyilvá-

A  P E R  E L Ô K É S Z Ü L E T E I



J Ú N I U S  9 .

Jánosi Ferenc, IX. rendû vádlott
(Ügyvédje: dr. Szilágyi István)

Vásárhelyi Miklós, X. rendû vádlott
(Ügyvédje: dr. Bajor László)

A sorszámozás következetlenségének okai: a per ere-
deti koncepciója szerint Losonczy Géza lett volna a per
másodrendû vádlottja, azonban ô 1957. december 21-
én kiújult és kezeletlen tuberkulózisa és börtönpszi-
chózisa, valamint a kegyetlen bánásmód
következtében a börtönben elhunyt. Losonczy halála
után a tervek szerint a pernek tíz vádlottja lett volna,
Király Béla lett volna a VII. rendû, Szilágyi József a 
VIII. rendû vádlott. Király azonban külföldre menekült,
Szilágyi József ügyét pedig a per elsô, félbeszakadt
februári fordulója után meg nem alkuvó magatartása
miatt elkülönítették. Perét szintén Vida Ferenc tár-
gyalta. Szilágyit halálra ítélték, és 1958. április 24-én
kivégezték. Ennek ellenére a Nagy Imre-per után 
kiadott, 1958. június 16-i hivatalos közleményben úgy
tüntették föl, mintha Szilágyit is júniusban ítélték
volna el és végezték volna ki, a többiekkel együtt. 
A sorszámozás következetlensége egyértelmûen arra
utal, hogy a pert lázas sietséggel akarták lebonyolí-
tani, így arra sem fordítottak idôt, hogy a vádiratot 
és a benyújtott vizsgálati anyagokat Szilágyi meggyil-
kolása után az új helyzethez igazítsák.

A Népbírósági Tanács tagjai
Dr. Vida Ferenc, a Legfelsôbb Bíróság 

Népbírósági Tanácsának elnöke
Bíró Mihály, népbíró
Fehér Kálmán, népbíró
Lakatos Péterné, népbíró
Sulyán György, népbíró 

A vád képviselôi
Dr. Szalai József, a legfôbb ügyész helyettese
Dr. Béres Miklós, ügyész

A  P E R  Á L T A L Á N O S  M E N E T E

Június 9. és 10. 
A per elsô és második napján került sor a nyolc vád-
lott kihallgatására. Az elsô tanú, Haraszti Sándor a
második nap végén lépett színre. 
Június 11. 
A harmadik napon folytatták le azokat a tanúkihallga-
tásokat, amelyek elsôsorban a „Nagy Imre-csoportra”,
vagyis a forradalom elôzményeire, a forradalom elôtti
értelmiségi mozgolódásra, a Rákosi-klikk ellen fellépô
pártellenzékre és Nagy Imre kormányainak tevékeny-
ségére vonatkoztak, beleértve Tildy Zoltán szerepét. 
Június 12. 
A negyedik napon a tanúkat Maléter Pállal kapcsolat-
ban hallgatták ki.
Június 13. 
Az ötödik napon került sor Nagy Imre titkárnôinek a
kihallgatására, a Kopácsi Sándorra vonatkozó tanúki-
hallgatásokra. Ekkor vetítették le a vádlottaknak az
1956-os népítéletekrôl összeállított anyagot, majd
Szántó Zoltán többórás kihallgatása, végül a vádbe-
széd következett.
Június 14. 
A hatodik napon került sor a nyolc védôbeszédre, va-
lamint a vádlottak utolsó szó jogán elmondott beszé-
dére.
Június 15. 
A hetedik napon Vida ítéletet hirdetett, a halálra ítél-
tek nyilatkoztak a kegyelmi kérvényrôl. Ekkor hangzott
el Nagy Imre második utolsó szó jogán elmondott
rövid szózata.
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9.30 A bírói tanács elnöke, Vida Ferenc megnyitja a
tárgyalást, a résztvevôk felsorolása.

9.35 Behozzák a filmfelvevôket. Nagy Imre kifogást
emel a zárt tárgyalás és a gyorsított eljárás
ellen.

9.45 A bíró felveszi a vádlottak személyi adatait.

9.55 A bíró elrendeli a vádirat ismertetését, a jegyzô
felolvassa a vádiratot.

felrótt politikai döntések rendszeres résztvevôje volt
Münnich Ferenc, Kádár János és az új hatalom szá-
mos más prominens alakja, valamint a vád tanújaként
felléptetett Szántó Zoltán is. A sort még hosszan foly-
tathatnánk. A per a tendenciózus rágalmak és tény-
beli hazugságok különösen aljas vegyüléke volt. 
Érdemes röviden szót ejteni a védôbeszédekrôl. A leg-
több védô kiemelte, a marxista eszköztárat is segítsé-
gül híva, hogy mindaz, ami 1956 októberében történt,
hosszabb történelmi és társadalmi folyamat eredmé-
nye volt, amelyet nem lehet pusztán egyes személyek
ténykedésének betudni. A védôbeszédek nem vonták
(nem is vonhatták) kétségbe, hogy 1956-ban ellenfor-
radalom tört ki, pusztán azt vitatták, hogy a vádlottak
ennek a kirobbantásában tevôlegesen és szándéko-
san szerepet játszottak volna. Általában arra hivat-
kozva kértek enyhébb büntetést, hogy a vádlottak
személyesen már nem jelentenek veszélyt a „néphata-
lomra”. Végül például Bárd Imre, Nagy védôje arra is
hivatkozott, hogy a hatalom elég szilárd, nincs szük-
ség a legsúlyosabb (azaz halál-) büntetés kirovásával
példát statuálni. 
A hatalom gyakorlói ezt éppenséggel fordítva gondol-
hatták: éppen azért merték a pert megrendezni, és 
kivégezni az ország miniszterelnökét és honvédelmi
miniszterét, mert már nem kellett félniük a következ-
ményektôl. Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst
halálra ítélték. Kopácsi Sándor életfogytiglani, Donáth
Ferenc 12, Tildy Zoltán 6, Jánosi Ferenc 8, Vásárhelyi
Miklós 5 éves börtönbüntetést kapott. Az ítéletek ke-
gyetlenségében több tényezô játszhatott szerepet. 
Az életben lévô Nagy Imre súlyos veszélyt jelentett a
Kádár-rezsim legitimációjára. Az „ellenforradalmi
szervezkedés” súlyosságát kellett bizonyítani azzal,
hogy a métely a fegyveres erôket is átitatta, a népha-
talom ezért is maradt fegyvertelen: ez is a szovjet ka-
tonai beavatkozást igazolta, és ezért kellett Maléter
Pálnak meghalnia. Végezetül a pártellenzéki értelmi-
ség soraiból is lakolnia kellett valakinek, aki ráadásul
részt vett a november 4-e utáni ellenállásban. Ezt a
szerepet osztották Gimes Miklósra a per kiagyalói. 
A végsô fázisban a per véghezvitelét és a halálos ítéle-
teket már nem a szovjetek, hanem Kádár és klikkje,
valamint a hatalom karhatalmi-belügyes bázisa erôl-
tette. Kádár és a neki hûséget fogadó posztsztálinista

káderréteg csak egy kiterjedt összeesküvés létével
tudta hatalma megingását megmagyarázni. A per
egyik funkciója az volt, hogy megnyugtassa a felbor-
zolt kedélyeket, a rendszer erejét és stabilitását de-
monstrálja. Az ítéletekben szerepet játszott az
önigazolás vágya és a bosszúvágy. A hanganyagból
egyértelmûen kiderül, hogy a vád képviselôi és a
bírók nem elvégzendô pártfeladatnak, hanem a párt
képviselôiként személyes ügynek tekintették a pert,
kifejezetten törekedtek arra, hogy koncepciójukat leg-
alább a maguk számára igazolva lássák. Nagy Imre és
vádlott-társai élô példái voltak annak, hogy volt alter-
natíva, lehetett olyan utat választani, amelyen járva a
személyes becsület, a nemzet iránti hûség és felelôs-
ség és a szocialista vagy baloldali-demokratikus esz-
mények iránti elkötelezettség megfér egymás mellett.
Még akkor is, ha ez az út a bitófa alá vagy a börtönbe
vezetett.

A  P E R  R É S Z L E T E S  
F O R G A T Ó K Ö N Y V E

Idôpont: 1958. június 9–15.

Helyszín: Katonai Bíróság, Budapest II. ker., Fô u. 70.
sz. alatti épülete, I. emeleti tárgyalóterem
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Az áldozatok:
Nagy Imre, I. rendû vádlott

(Ügyvédje: dr. Bárd Imre)
Donáth Ferenc, II. rendû vádlott

(Ügyvédje: dr. Kádár Pál)
Gimes Miklós, III. rendû vádlott

(Ügyvédje: dr. Révai Tibor)
Tildy Zoltán, IV. rendû vádlott

(Ügyvédje: dr. Zalán Kornél)
Maléter Pál, V. rendû vádlott

(Ügyvédje: dr. Révai Tibor)
Kopácsi Sándor, VI. rendû vádlott

(Ügyvédje: dr. Bajor László)
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20.05 Népbíró kérdése a semlegességi nyilatkozatról.
Ezt követôen Nagy Imre és Tildy Zoltán a koalíciós
kormány mûködésérôl, a semlegességi nyilatko-
zatról és a november 3-i Mindszenty-beszédrôl.

20.45 A tárgyalás berekesztése.
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9.30 Az elnök megnyitja a tárgyalást, majd Gimes
Miklós kihallgatása kerül sorra.

9.35 A jegyzô felolvassa Gimes februári tárgyaláson
tett vallomásának jegyzôkönyvét.

10.05 Gimes véleményezi a jegyzôkönyvet, kiigazításo-
kat tesz.

10.15 Megkezdôdik Gimes szóbeli kihallgatása. Fôbb
témák: Nagy Imre írásainak terjesztése, az októ-
ber 27-i angyalföldi küldöttség szerepe, Nagy
Imre október 28-i rádiószózata, Gimes látoga-
tása Nagy Imrénél október 30-án délelôtt.

10.45 Gimes november 4-e utáni tevékenysége: lap-
szervezés, illegális szervezkedés.

10.52 Az ügyész kérdései Gimeshez: Nagy Imre írásai
és a XX. Kongresszus, Gimes november 4-i 
szerepe, tervei. Ezután a védô kérdései Gimes
forradalom alatt írt újságcikkeirôl és az illegális
lapban megjelent írásairól.

11.00 Kopácsi védôjének kérdései Gimeshez a rendôr-
fôkapitányságon kifejtett tevékenységérôl.

11.02 Nagy Imre kihallgatása Gimes vonatkozásában.
Témák: ellenforradalmi tevékenységek, lincselé-
sek, a Köztársaság téri események. Éles szóvál-
tás Nagy és Vida között, Nagy Imre véleménye az
állítólagos „Nagy Imre-csoportról”.

11.10 Az ügyész kérdései Nagy Imréhez a jugoszláv
kérdésrôl. Nagy Imre nyilatkozata a Rajk-per
analógiájáról. 

11.15 Nagy Imre kérdései, megjegyzései Gimes vallo-
másához, Vida és Nagy Imre szóváltása a tárgya-
lás menetérôl.

11.25 Vida tíz perc szünetet rendel el.

11.35 A tárgyalás Maléter Pál kihallgatásával folytató-
dik. A jegyzô felolvassa a februári tárgyalás jegy-
zôkönyvét.

12.25 Maléter véleményezi a jegyzôkönyvet, kiigazítá-
sokat tesz.

12.30 Megkezdôdik Maléter szóbeli kihallgatása.
Témák: Maléter honvédelmi miniszteri kineve-
zése, Maléter beosztásai, vezénylése és a kapott
parancsok értelmezése.

12.40 Népbíró kérdése a Corvin köziekrôl. Az ügyész, 
a védô és Nagy Imre védôjének kérdései.

12.57 Nagy Imre kérdése Maléterhez a miniszteri kine-
vezésrôl.

13.04 Maléter védôjének kérdése a miniszteri kineve-
zésrôl. Vida kérdése Nagy Imréhez a „nemzeti
hôsök” kifejezésrôl. Donáth észrevétele Maléter
kinevezése kapcsán.

13.10 Maléter kihallgatásának vége. 
Vida egyórás ebédszünetet rendel el.

14.10 Kopácsi Sándor kihallgatása. A februári tárgya-
lás jegyzôkönyvének felolvasása.

15.18 Vida rövid szünetet rendel el.

15.30 Kopácsi véleményezi a jegyzôkönyvet, kiigazítá-
sokat tesz.

15.40 Népi ülnök kérdései a Deák téri Fôkapitánysá-
gon történtekrôl és a fegyverletételrôl.

15.50 Nagy Imre kihallgatása Kopácsi vonatkozásá-
ban. Téma: A fegyveres egységek szerepe. Kopá-
csi és Nagy Imre vitája a felkelôk
felfegyverzésérôl, majd Kopácsi vallomása az új
fegyveres testület megalakulásáról.

16.06 Nagy Imre és Kopácsi vitája: Kopácsi november
1-jei látogatása Nagy Imrénél, a kisegítô karha-
talom létrehozása, Münnich szerepe az egysé-
ges karhatalom létrehozásában. Az október
25–26-i napok eseményei, a fegyverátadás.

16.35 Tildy és Nagy Imre kérdései Kopácsihoz a no-
vember 4-én történtekrôl.

16.38 Vida tíz perc szünetet rendel el.

16.48 Jánosi Ferenc kihallgatása következik, a febru-
ári tárgyalás jegyzôkönyvének felolvasásával.

17.14 Megkezdôdik Jánosi szóbeli kihallgatása.
Témák: Nagy Imre 1956. augusztusi írásai, 
a jugoszláv–magyar kapcsolatok és az ún. „Nagy
Imre-csoport” tevékenysége.

17.32 Népi ülnök kérdése a „Nagy Imre-csoport”-ról.

10.05 Nagy Imre kihallgatásának kezdete. Ismertetik
Nagy Imre a február 5-i tárgyaláson tett vallo-
másának szerkesztett jegyzôkönyvét, amelyet a
jegyzô olvas fel. A felolvasás során Nagy Imre
három-négy alkalommal röviden közbeszól, hogy
pontosítsa vagy javítsa az elhangzottakat. A fel-
olvasás több mint két órán át tart.

12.15 Nagy Imre szóbeli kihallgatásának kezdete. 
Elôször észrevételeket tesz az elhangzottakkal
kapcsolatban, majd a bíró kérdéseire válaszolva
felvázolja élettörténetét 1945-ig. Ez körülbelül 45
percen át tart.

13.00 A bíró egyórás szünetet rendel el.

14.00 Folytatódik Nagy Imre kihallgatása, az életút
1945 utáni szakaszára, illetve a forradalom nap-
jaira és a jugoszláv követségen történtekre vo-
natkozóan. 

14.15 Nagy Imre és Vida vitája az írói memorandumról
és az állítólagos párton kívüli szervezkedés kez-
deteirôl. Vida tendenciózus kérdéseivel azt suly-
kolja, hogy Nagy Imréék szándékosan és
provokatív módon a „párton kívülre vitték” a vi-
tákat, hogy aláássák a pártba vetett bizalmat.

14.30 Vida kérdései és Nagy Imre válaszai a Petôfi Kör-
rôl.

14.40 Vida ismerteti a már halott Losonczy Géza bör-
tönben írt feljegyzését az október 23-i találkozó-
ról, amelyen a résztvevôk a vád szerint az
„ellenforradalom” nyitányának szánt aznapi tün-
tetésrôl és a párt és a kormány vezetésének át-
alakításáról egyezkedtek. 

14.46 Vida kérdései és Nagy Imre válaszai az október
28-i kormánynyilatkozatról. Ez a nyilatkozat is-
merte el elsôként jogos nemzeti felkelésnek az
eseményeket.

14.50 Vita a forradalmi karhatalom születésérôl, az el-
lenforradalmi lázadók állítólagos felfegyverzésé-
rôl.

15.10 Kérdések és válaszok a szovjet csapatok behívá-
sának körülményeirôl.

15.20 Nagy Imre észrevételei a kihallgatás addigi me-
netérôl.

15.30 A koalíciós kormány megalakulása november
elsô napjaiban.

15.45 Nagy Imre megjegyzései a semlegesség kérdé-
sében.

15.55 Újra a szovjet csapatok behívásáról és a Varsói
Szerzôdésbôl való kilépésrôl.

16.05 Nagy Imre az ügyész kérdéseire válaszol. Az
ügyész legfôképp a pártellenzék október elôtti
„szervezkedésérôl” és Gimes Miklóshoz fûzôdô
kapcsolatáról faggatja.

16.20 Nagy Imre a védôje, Bárd Imre kérdéseire vála-
szol.

16.30 Nagy Imre nyilatkozata, a kihallgatáshoz fûzött
záró megjegyzései. 

16.35 Nagy Imre kihallgatásának befejezése. 
A bíró 10 perc szünetet rendel el.

16.45 Donáth Ferenc kihallgatásának kezdete. A jegyzô
felolvassa februárban tett vallomásának szer-
kesztett jegyzôkönyvét, mintegy 40 percben.

17.25 Donáth Ferenc szóbeli kihallgatásának kezdete:
Donáth megjegyzései, észrevételei és pontosítá-
sai az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve vallo-
mása a forradalom kitörése elôtti helyzetrôl.

18.45 Donáth vallomása az október 23-i tüntetésrôl 
és az azt követô eseményekrôl.

17.55 Az ügyész kérdései Donáthhoz, majd egy isme-
retlen (védô, népbíró?) kérdései.

18.10 Nagy Imre hozzászólása Donáth vallomásához. 

18.20 Nagy Imre és Donáth Ferenc a november 4-i 
nyilatkozatról. 

18.25 Donáth megjegyzései az iratokban foglaltakhoz,
illetve Nagy Imre hozzá intézett kérdéseivel kap-
csolatban.

18.40 Donáth Ferenc kihallgatásának befejezése. 
Vida 20 perc szünetet rendel el.

19.00 Tildy Zoltán kihallgatásának kezdete. Jegyzô 
felolvassa februári vallomása jegyzôkönyvét,
mintegy 30 percben.

19.30 Tildy Zoltán szóbeli kihallgatásának kezdete: 
kiegészítések, módosítások, válaszok Vida kér-
déseire.

19.50 A védô kérdései, fôképp Tildy 1945 elôtti tevé-
kenységére vonatkozóan.

20.00 A védô kérdései Tildy 1956-os tevékenységére
vonatkozóan.
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Nagy Imre, illetve Dudás József október 30-i tár-
gyalásairól.

10.05 Márkus István válaszai Bárd Imre, Nagy Imre
meghatalmazott védôje, Kádár Pál, Donáth Fe-
renc védôje és Révai Tibor, Maléter Pál védôje
kérdéseire.

10.15 Nagy Imre kérdései, észrevételei Márkus István
tanúvallomásával kapcsolatban.

10.30 Márkus István Nagy Imre észrevételei és a szem-
besítés nyomán részben módosítja vallomását.

10.45 Donáth Ferenc észrevételei Márkus István tanú-
vallomására.

11.00 Gimes Miklós észrevételei Márkus István tanú-
vallomására.

11.05 Kopácsi Sándor kérdései, észrevételei Márkus
István tanúvallomására.

11.10 Nagy Imre és Kopácsi Sándor szembesítése
Dudás József szerepérôl.

11.15 Maléter Pál észrevételei Márkus István tanúval-
lomására.

11.25 Márkus István tanúkihallgatását az elnök befeje-
zettnek nyilvánítja, és tíz perc szünetet rendel el.

11.35 A tárgyalás Regéczy-Nagy László tanúkihallgatá-
sával folytatódik. Regéczy a forradalom idején
az angol követség sofôrje volt, kapcsolatba ke-
rült Bibóval, és memorandumát eljuttatta az
angol követnek. A tárgyalás idején szintén elôze-
tes letartóztatásban volt, Bibó István és Göncz
Árpád perében 15 évre ítélték. A tanú fôképp
Nagy Imre tanulmányainak külföldre juttatásá-
ról tesz vallomást.

11.50 Nagy Imre észrevételei Regéczy-Nagy László ta-
núvallomására, vita Vida Ferenc elnök és Nagy
Imre között.

12.05 Regéczy-Nagy László tanúkihallgatását Vida be-
fejezettnek nyilvánítja, majd megkezdôdik Pár-
tay Tivadar tanúkihallgatása. Pártay az
újjáalakult kisgazdapárt egyik vezetô személyi-
sége volt. Tildy Zoltán szerepérôl tesz vallomást.

12.15 Népbírói kérdések, Pártay Tivadar válaszai.

12.17 Gimes Miklós észrevételei Pártay Tivadar tanú-
vallomására.

12.20 Tildy Zoltán észrevételei Pártay Tivadar tanúval-
lomására.

12.25 Maléter Pál észrevételei Pártay Tivadar tanúval-
lomására. Vita Maléter Pál és Pártay Tivadar kö-
zött egymás megismerésének körülményeirôl
és a „katonai diktatúráról”.

12.35 Pártay Tivadar tanúkihallgatását az elnök befe-
jezettnek nyilvánítja. Vida egy órás ebédszünetet
rendel el.

13.35 A tárgyalás Tánczos Gábor kihallgatásával foly-
tatódik. Tánczos a forradalom kitörése elôtt a
Petôfi Kör titkára volt, a Nagy Imre körül gyüle-
kezô értelmiségi körhöz tartozott, november 4-e
után szintén a jugoszláv követségre menekült,
ahonnan Snagovba hurcolták. A per idején szin-
tén elôzetes letartóztatásban volt. Haraszti Sán-
dorral és Fazekas Györggyel együtt ítélték el, 15
évet kapott. A tárgyaláson elsôsorban a „Nagy
Imre-csoport”-ról, a Magyar Értelmiség Forra-
dalmi Bizottmányáról kérdezik.

14.00 Vida felolvassa a Magyar Értelmiség Forradalmi
Bizottmánya 1956. október 28-i nyilatkozatát.

14.02 Tánczos Gábor válaszai Donáth Ferenc védôje
kérdéseire.

14.15 Tánczos Gábor válaszai Bajor László, Vásárhelyi
Miklós védôje kérdéseire.

14.20 Nagy Imre észrevételei Tánczos Gábor tanúvallo-
másával kapcsolatban; heves vita Vida és Nagy
Imre között.

14.40 Vida kérdései, Tánczos Gábor válaszai.

14.45 Vida kérdéseire Donáth Ferenc válaszol. Újabb
vita az elnök és Nagy Imre között.

14.50 Tánczos Gábor válaszai Donáth Ferenc kérdéseire.

14.55 Tánczos Gábor tanúkihallgatását az elnök befeje-
zettnek nyilvánítja, és tíz perc szünetet rendel el. 

15.05 Fazekas György tanú beszólítása. Fazekas György
újságíró, a pártellenzéki értelmiség egyik promi-
nens alakja Gimes Miklóssal állt szoros kapcso-
latban. November 4-e után ô is a jugoszláv
követségre menekült, majd Snagovba szállítot-
ták. A per idején elôzetes letartóztatásban van,
Haraszti perében tíz évre ítélték. Fazekas a
„Nagy Imre-csoport”-ról tesz vallomást.

15.15 Fazekas György válaszai Maléter Pál védôjének
kérdéseire.

15.18 Fazekas György válaszai Bajor László, Kopácsi
Sándor védôje kérdéseire.

17.34 Jánosi védôje a „Nagy Imre-csoport”-ról, majd
Vida kérdései a november 1-jei nyilatkozatról.

17.46 Donáth kérdése az Írószövetség október 26-i kül-
döttségérôl.

17.48 Tíz perc szünet.

17.58 Vásárhelyi Miklós kihallgatása. A februári tár-
gyalás jegyzôkönyvének felolvasása.

18.19 Vásárhelyi véleményezi a jegyzôkönyvet, kiigazí-
tásokat tesz, majd megkezdôdik Vásárhelyi szó-
beli kihallgatása. Témák: a Nemzetôrség
szervezése, a november 1-jei kormánynyilatko-
zat, a jugoszláv kapcsolat, iratok átadása Geor-
gievics Milánnak. A „Nagy Imre-csoport”
tevékenysége.

18.37 A védô kérdései Vásárhelyi november 4-i szere-
pérôl, a jugoszláv nagykövetségrôl kihozott kér-
dôívrôl, illetve Vásárhelyinek a Kádár-kormány
elismerése kapcsán elfoglalt álláspontjáról.

18.42 Gimes Miklós védôjének kérdése Vásárhelyi és
Gimes november 1–2. körüli kapcsolatáról,
Gimes, Nagy és Vásárhelyi találkozásairól.

18.51 Nagy Imre kérdései a jugoszláv követségrôl ki-
küldött kérdôívrôl.

18.54 Donáth, Tildy és Kopácsi kérdései.

18.58 Az ügyész kérdései Nagy Imréhez, az „Öt alapelv”-
rôl. Nagy Imre ismét kinyilvánítja, hogy nem
kíván vallomást tenni a jugoszláv kérdésrôl.

19.04 Vida 30 perces szünetet rendel el.

19.34 Megkezdôdnek a tanúkihallgatások. Elsôként
Haraszti Sándort szólítják. Haraszti fontos szere-
pet játszott a Rákosi-ellenes pártellenzék tevé-
kenységében, az 1955-ös nevezetes Memorandum
egyik szerzôje volt. Kihallgatása idején elôzetes
letartóztatásban van, perében hat évre ítélik. A
tárgyaláson az ún. „Nagy Imre-csoport” kialaku-
lásáról, a Petôfi Körrôl, Nagy Imre tanulmányai-
ról, Donáth és Nagy Imre kapcsolatáról kérdezi
Vida. Szóba kerül még Kéthly Anna és Vas Zoltán
szerepe, az október 23-án, Losonczy lakásán tar-
tott beszélgetés, Nagy Imre október 25-i prog-
ramja és november 4. történései, valamint a
jugoszláv nagykövetségen történtek.

20.34 Az ügyész kérdései Nagy Imréhez Haraszti vallo-
mása kapcsán a „Nagy Imre-csoport”-ról, Nagy

Imre tanulmányairól, az október 23-i találkozón
felvetett személyi kérdésekrôl, az MSZMP meg-
alakulásáról, valamint Nagy Imrének a jugoszláv
nagykövetségen tett lemondó nyilatkozatáról.

20.38 Donáth és Gimes védôjének kérdései.

20.42 Vásárhelyi védôjének kérdései a Kádár-kormány
elismerésérôl.

20.44 Nagy Imre kérdései és észrevételei Harasztihoz:
Nagy Imre pártból történt kizárásának kommen-
tárja, a Petôfi köri viták, az állítólagos „Nagy Imre-
csoport”, a forradalom elôzményei és az 1956.
tavaszi események, Nagy tanulmányainak terjesz-
tése, Haraszti találkozója Kéthly Annával, Nagy
Imre 60. születésnapja, Vas Zoltán gazdasági
programja, a Losonczy lakásán tartott október
23-i találkozó, a párt álláspontja a felkelés értéke-
lésérôl, végül a jugoszláv követségen történtek,
Vásárhelyi levele és a lemondó nyilatkozat.

21.24 Az ügyész kérdései Harasztihoz a Nagy Imre-cso-
port 1956. nyári „visszavonulásáról”.

21.29 Donáth Ferenc kérdései Harasztihoz az október
28-i nyilatkozatról és Nagy Imre tanulmányairól.

21.36 Gimes Miklós kérdései Harasztihoz a november
1-jei találkozójukról és az október 28-i rádiónyi-
latkozat szövegezésérôl.

21.41 Vásárhelyi kérdése Harasztihoz a jugoszláv kö-
vetségre beküldött levelérôl.

21.43 Haraszti kihallgatásának befejezése. Vida bere-
keszti a tárgyalást.

J Ú N I U S  1 1 . ,  S Z E R D A

9.30 Vida Ferenc megnyitja a tárgyalást. Az aznapi
tárgyalás Márkus István tanúkihallgatásával ke-
zôdik. Márkus István szociológus és néprajzku-
tató a tárgyalás idején elôzetes letartóztatásban
volt, késôbb, a Kardos László és társai ellen le-
folytatott perben tíz év börtönt kapott. A tanú az
Írószövetség és a Magyar Értelmiségi Forra-
dalmi Tanács álláspontjáról, a kormánnyal foly-
tatott tárgyalá sokról tesz vallomást, majd az
elnök és az ügyész kérdéseire válaszol a „Nagy
Imre-csoport”-hoz való viszonyáról, a Magyar Ér-
telmiség Forradalmi Bizottmányáról, valamint
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9.30 Vida megnyitja az aznapi tárgyalást. A tárgyalás
Váradi Gyula vezérôrnagy Maléter Pálra vonat-
kozó tanúkihallgatásával kezdôdik. Janza Károly
honvédelmi miniszter utasítására Váradi Gyula
folytatott tárgyalásokat a Corvin közi felkelôkkel
a fegyverek átadásáról és az új karhatalom meg-
alakításáról. Váradi Gyula elôzetes letartóztatás-
ban van, saját perében 7 év börtönre ítélték.

10.05 Váradi Maléter védôjének a kérdéseire válaszol.

10.10 Vida felolvassa Nagy Imre és Kádár János 1956.
október 25-i rádiónyilatkozatát, amely tûzszü-
netre szólított fel, majd tovább kérdezi a tanút.

10.20 Nagy Imre észrevételei a tanúvallomáshoz.

10.35 Maléter Pál észrevételei és kérdései a tanúhoz,
fôleg a tûzszüneti parancsról és a fellobogózásról.

10.40 Váradi válaszai, Maléter és Váradi szembesí-
tése. Vida további kérdései Maléterhez.

10.50 Ismét Maléter kérdései a tanúhoz.

11.05 Nagy Imre kérdései a tanúhoz Maléter honvé-
delmi miniszterhelyettessé való kinevezésérôl.

11.10 Váradi Gyula kihallgatásának vége. 
Vida 10 perc szünetet rendel el.

11.20 Tóth Lajos tanúkihallgatása. 1956. október 23-án
Tóth volt a magyar hadsereg vezérkari fônöke.
Kihallgatásának középpontjában Maléter Pál
„zendülésének” a kérdése áll, illetve Nagy Imre
szerepe a felkelôk elleni fellépés megakadályo-
zásában.

11.35 Az ügyész kérdései a tanúhoz.

11.40 Nagy Imre észrevételei és kérdései a tanúhoz.

11.45 Maléter Pál kérdései a tanúhoz.

12.10 Tóth Lajos kihallgatásának befejezése, Józsa
Lajos kihallgatásának kezdete. Józsa Lajos a
Kossuth Tüzértiszti Fôiskola tisztje, ôt és alakula-
tát vezényelték Maléter megsegítésére a Kilián
laktanyához.

12.40 Maléter védôje, majd Maléter kérdései a tanúhoz.

13.10 Józsa Lajos kihallgatásának befejezése. Vida
egyórás ebédszünetet rendel el. (Az ebédszünet
valószínûleg egy óránál jóval hosszabb idôre
nyúlott.)

14.10 Uszta Gyula tanúkihallgatása. Uszta, a Rákosi-
rendszerben tábornoki rangra emelkedett egy-
kori partizán, a Kádár-rezsim föltétlen
támogatója a vád tanújaként legfôképp azt a rá-
galmat volt hivatva igazolni, hogy a Köztársaság
téri pártház ostromához Maléter vezényelt ki
páncélosokat. A vádat különösen abszurddá
teszi, hogy ekkor már börtönbüntetését töltötte
annak a páncélos egységnek a parancsnoka,
akit 1956. október 30-án a pártház védelmére
rendeltek ki, de a pártházat összetévesztette az
Erkel Színházzal, és tévedésbôl az elôbbit kezdte
ágyúzni, eldöntve ezzel az ostrom kimenetelét.
Ezzel a ténnyel Uszta, a bíró és a vád képviselôi
is nyilván tisztában voltak. 

14.40 Maléter megjegyzései és kérdései Uszta vallo-
másához.

15.05 Uszta kihallgatásának vége. 
Vida rövid szünetet rendel el.

15.15 Szanati József tanúkihallgatása. Szanati a Honvé-
delmi Minisztérium fôügyeletesének helyettese-
ként teljesített szolgálatot a forradalom napjaiban. 

15.30 Maléter kérdései és észrevételei a tanúhoz.

15.45 Szanati kihallgatásának vége, Egervári László 
tanúkihallgatása. Egervári fôhadnagyi rangban
a Kilián laktanyában Maléter mellett teljesített
szolgálatot. A tanú azt volt hivatva igazolni, hogy
Maléter elszántan készült a szovjet csapatok 
elleni támadásra. Egyik abszurd állítása szerint
Maléter javasolta, hogy a légvédelmi parancs-
nokság állományát képezzék ki gyújtópalackok
(Molotov-koktél) használatára. 

16.05 Maléter kérdései és észrevételei Egervári vallo-
másához.

16.10 Egervári kihallgatásának vége. A tárgyalás
Janza Károly volt honvédelmi miniszter kihallga-
tásával folytatódott. Janza Maléterre és Nagy
Imrére tett terhelô vallomást, amely szerint tu-
datosan akadályozták a felkelôk elleni fellépést.

16.25 Maléter és Nagy védôinek kérdései a tanúhoz.

16.35 Nagy Imre észrevételei és kérdései Janza vallo-
másával kapcsolatban.
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15.24 Nagy Imre észrevételei Fazekas György tanúval-
lomására.

15.30 Donáth Ferenc észrevételei Fazekas György ta-
núvallomására.

15.32 Gimes Miklós észrevételei Fazekas György tanú-
vallomására.

15.35 Vida kérdései, Fazekas György válaszai.

15.40 Fazekas György válaszai Kopácsi Sándor kérdé-
seire.

15.55 Vida kérdéseire Kopácsi Sándor válaszol.

16.10 Fazekas György tanúkihallgatását Vida befeje-
zettnek nyilvánítja. Tíz perc szünet.

16.20 Józsa Péter tanúkihallgatása. Józsa Péter újságíró,
szociológus, a pártellenzéki értelmiséghez tarto-
zott, a Petôfi Kör egyik szervezôje volt. A per idején
elôzetes letartóztatásban volt, Kardos László és
Márkus István perében 5 évet kapott. A tárgyalá-
son a „Nagy Imre-csoport”-ról, a Magyar Értelmi-
ség Forradalmi Bizottmányáról tesz vallomást.

16.35 Vida kérdéseire Józsa Péter válaszai.

16.38 Józsa Péter válaszai Révai Tibor, Gimes Miklós
védôje kérdéseire.

16.40 Nagy Imre kérdései és észrevételei Józsa Péter
tanúvallomásával kapcsolatban.

16.43 Vida kérdései, Nagy Imre és Józsa Péter szem-
besítése.

16.45 Jánosi Ferenc észrevételei Józsa Péter tanúval-
lomására.

16.50 Józsa Péter tanúkihallgatását az elnök befeje-
zettnek nyilvánítja, majd tanúként beszólítja
Ádám Györgyöt. Ádám György matematikus, köz-
gazdász, a forradalom idején Gimes Miklóssal
állt kapcsolatban, csatlakozott a Magyar Demok-
ratikus Függetlenségi Mozgalomhoz. A tárgyalás
idején elôzetes letartóztatásban volt, perében
életfogytiglanra ítélték. A tanú a Magyar Értelmi-
ségi Forradalmi Tanácsról, az Október Huszon-
harmadika címû lapról tesz vallomást.

17.00 Vida kérdései, Ádám György válaszai.

17.05 Ádám György válaszai Révai Tibor, Gimes Miklós
védôje kérdéseire.

17.10 Gimes Miklós észrevételei Ádám György tanúval-
lomására.

17.15 Ádám György tanúkihallgatását az elnök befeje-
zettnek nyilvánítja, tíz perc szünetet rendel el. 

17.25 Vida Bohó Róbertet szólítja a tanúk padjára.
Bohó Róbert újságíró, a Petôfi Kör egyik szerve-
zôje, Gimes Miklós köréhez tartozott, tagja volt a
Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom-
nak. Elôzetes letartóztatásban van, Ádám György
perében 8 év börtönre ítélték. Bohó vallomásté-
tele az Október huszonharmadika címû lapról.

17.35 Szalai József ügyész kérdései, Bohó Róbert válaszai.

17.40 Elnöki kérdések, Bohó Róbert válaszai.

17.45 Bohó Róbert válaszai Gimes Miklós védôje kér-
déseire.

17.50 Gimes Miklós észrevételei Bohó Róbert tanúval-
lomására; kérdéseire Bohó Róbert válaszai.

17.55 Bohó Róbert tanúkihallgatását az elnök befeje-
zettnek nyilvánítja. Háy Gyula tanú beszólítása.
Háy Gyula író, a lázadó Írószövetség egyik hang-
adója, a Petôfi Kör vitáinak résztvevôje volt. No-
vember 4-én hajnalban ô olvasta be több nyelven
a Nagy Imre-kormány nyilatko- zatát. Elôzetes le-
tartóztatásban van, a Déry Tibor és társai elleni
perben 6 év börtönre ítélték. Szabadulása után
Svájcba emigrált. A tárgyaláson a november 4-i
rádiószózatról tesz vallomást.

18.05 Háy Gyula válaszai Zalán Tibor, Tildy Zoltán vé-
dôje, majd Tildy Zoltán kérdéseire.

18.15 Háy Gyula tanúkihallgatását az elnök befejezett-
nek nyilvánítja, és tíz perc szünetet rendel el.

18.25 Vida beszólítja B. Szabó István tanút. B. Szabó
István az újjáalakult kisgazdapárt egyik vezetôje
volt a forradalom napjaiban, államminiszterként
tagja volt Nagy Imre november 1-jén alakult koa-
líciós kormányának. Elôzetes letartóztatásban
van, a kisgazdapárti politikusok elleni perben 3
évre ítélték. Tanúként államminiszteri kinevezé-
sérôl és tevékenységérôl tesz vallomást.

18.35 Elnöki kérdések, B. Szabó István válaszai.

18.38 B. Szabó István válaszai Tildy Zoltán védôjének
kérdéseire.

18.40 Nagy Imre észrevételei B. Szabó István tanúvallo-
mására.

18.45 B. Szabó István tanúkihallgatását az elnök befe-
jezettnek nyilvánítja, és az aznapi tárgyalást be-
rekeszti.

J Ú N I U S  1 1 .



10.31 Vég Tivadar Kopácsi Sándor védôje kérdésére
válaszol.

10.34 Vég Tivadar Kopácsi Sándor kérdéseire válaszol,
szembesítésük.

10.40 Vég Tivadar tanúkihallgatásának befejezése.
Vida Balogh Józsefné tanút, Nagy Imre titkárnô-
jét szólítja. A tanú Nagy Imrérôl és a Parlament-
ben történtekrôl vall.

10.56 Balogh Józsefné Bárd Imre, Nagy Imre védôje
kérdéseire válaszol.

10.59 Balogh Józsefné tanú népbírói és ügyészi 
kérdésekre válaszol.

11.01 Balogh Józsefné Nagy Imre, majd Maléter Pál 
védôje kérdéseire válaszol.

11.03 Balogh Józsefné és Nagy Imre szembesítése.

11.05 Nagy Imre észrevételei, kérdései Balogh Jó-
zsefné vallomástételére, újabb szembesítésük.

11.22 Balogh Józsefné tanúkihallgatását Vida befeje-
zettnek nyilvánítja.

11.23 Az ügyészi javaslatot tesz a nyugati sajtó által
készített filmfelvételek mint bizonyítékok megte-
kintésére az ellenforradalmárok terrorcselek-
ményeirôl. Vida tíz perc szünetet rendel el, a
bíróság tanácskozásra visszavonul.

11.32 Vida elrendeli a filmfelvételek mint bizonyítékok
bemutatását.

11.44 Beindítják a vetítôgépet. A háttérbôl hallani a ve-
títôgép és a bemutatott filmanyag narrációjá-
nak zaját: a szöveg nem, vagy nehezen érthetô. A
vetítés körülbelül 20 percig tart. (A Centrális Ga-
lériában rendezett megemlékezésen a hallgató-
ság ez idô alatt olyan archív és lenémí- tott
filmfelvételeket fog látni az 1956-ban történtek-
rôl, amelyeket a Nagy Imre-perrôl szóló propa-
gandafilm készítéséhez használtak fel.
Föltevésünk szerint a vádlottaknak lejátszott
filmben, amely egyelôre nem került elô, szintén
ezeket a felvételeket használták.)

12.04 Vida ismét tíz perc szünetet rendel el.

12.14 Vida felszólítja a vádlottakat, tegyék meg a leját-
szott filmmel kapcsolatos észrevételeiket.

12.15 Maléter Pál észrevételei.

12.19 Tildy Zoltán észrevételei.

12.21 Donáth Ferenc észrevételei.

12.23 Kopácsi Sándor észrevételei.

12.25 Vida a tárgyalást „hosszabb idôre” berekeszti.

12.40 A tárgyalás Szántó Zoltán tanúkihallgatásával
folytatódik. Szántó az MDP Politikai Bizottságá-
nak, majd az október 31-én Kádár és Nagy Imre
közremûködésével alapított MSZMP Intézôbizott-
ságának is tagja volt. Nagy Imréhez régi isme-
retség fûzte. 1927-ben még az illegális KMP-ben
találkoztak, majd együtt voltak a harmincas-
negyvenes években moszkvai emigrációban.
Szántó november 4-e után szintén a jugoszláv
követségre menekült, majd ôt is Snagovba hur-
colták. Szántó „árulása” nem volt elôzmény nél-
küli. Már 1956. decemberi, Snagovból írt
levelében ellenforradalmi szervezkedéssel vá-
dolta meg Nagy Imrét és saját fogolytársait.
Szántónak megbocsátottak, cserébe Nagy Imre
ellen kellett tanúskodnia.

12.41 Szántó Zoltán vallomása Nagy Imre október 23-a
utáni magatartásáról a Parlamentben és a ju-
goszláv követségen.

13.34 Szántó Zoltán válaszol Nagy Imre védôjének a
kérdéseire.

13.41 Szántó Zoltán Donáth Ferenc védôje kérdéseire
válaszol.

13.42 Szántó Zoltán Révai Tibor, Maléter Pál védôje
kérdéseire felel.

13.43 Szántó Zoltán válaszai népbírói kérdésekre.

13.45 Szántó Zoltán válaszai Szilágyi István, Jánosi 
Ferenc védôje, majd Jánosi kérdéseire.

13.55 Vida tíz percre megszakítja a tárgyalást.

14.05 Nagy Imre és Szántó Zoltán szembesítése.

14.37 Donáth László észrevételei, kérdései Szántó Zol-
tán vallomástételére, szembesítésük.

14.46 Tildy Zoltán észrevételei, kérdései Szántó Zoltán
vallomástételére, szembesítésük.

14.52 Maléter Pál észrevételei, kérdései Szántó Zoltán
vallomástételére, szembesítésük.

14.54 Jánosi Ferenc észrevételei, kérdései Szántó Zol-
tán vallomástételére, szembesítésük.

14.56 Szántó Zoltán tanúkihallgatását Vida befejezett-
nek nyilvánítja, és tíz perc szünetet rendel el.
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16.50 Maléter Pál kérdései és észrevételei Janza vallo-
másával kapcsolatban.

17.05 Nagy Imre szembesítése Janzával Maléter kine-
vezése kapcsán.

17.10 Janza kihallgatásának vége. Tari János katona-
tiszt kihallgatásával folytatódik a tárgyalás, aki
Maléter mellett szolgált a Kilián laktanyában. 
A vallomás középpontjában a tûzszüneti parancs
kézhezvételének körülményei állnak.

17.30 A tanút elôször a népbírák, majd Maléter Pál
kérdezi.

17.40 Tari kihallgatásának vége. 
A bíró 10 perc szünetet rendel el.

17.50 Kovács István kihallgatása. Kovács vezérôrnagy 
a magyar néphadsereg vezérkari fônöke volt a
forradalom utolsó napjaiban. Maléterrel együtt
ment Tökölre tárgyalni a szovjet csapatok kivo-
násáról 1956. november 3-án, ahol letartóztatták
ôket. Tanúkihallgatása idején saját ügyében 
elôzetes letartóztatásban volt, végül 6 évre ítélték.

18.05 Az ügyész kérdései Kovácshoz.

18.15 Nagy Imre megjegyzései és észrevételei.

18.25 Maléter Pál kérdései és észrevételei a külföldi
újságírók látogatásával és a szovjet csapatok el-
leni esetleges fellépéssel kapcsolatban. Nagy
Imre Dudással kapcsolatban tesz kiigazítást.

18.45 Kovács kihallgatásának vége. 
Vida 10 perc szünetet rendel el.

18.55 Szûcs Miklós ezredes tanúkihallgatása. Az elôze-
tes letartóztatásban lévô tiszt szintén tagja volt
a Tökölön letartóztatott magyar katonai küldött-
ségnek. A kihallgatás a szovjet csapatok mozgá-
sára és elhelyezkedésére vonatkozó térképek
készítésére és szerepére összpontosult, a kém-
kedés vádját megalapozandó.

19.20 Maléter észrevételei és kérdései a tanúhoz.

19.30 Kopácsi Sándor közbeszólása Dudással kapcso-
latban, majd Szûcs kihallgatásának vége. A tár-
gyalás Virág János tanúkihallgatásával
folytatódott.

19.45 Maléter megjegyzései a tanúhoz.

19.50 Nagy Imre megjegyzései a tanúhoz.

19.55 Maléter újabb megjegyzései a vallomáshoz.

20.55 Virág kihallgatásának vége, Mecséri János ezre-
des kihallgatásának kezdete. Mecsérit Maléter
nevezte ki Budapest katonai parancsnokává.
Egysége a Juta-dombnál felvette a harcot a be-
vonuló szovjet csapatokkal. Tökölön tartóztatták
le, mint a magyar küldöttség kíséretének pa-
rancsnokát. A tárgyalás idején elôzetes letartóz-
tatásban volt, késôbb több tisztjével és
katonájával együtt halálra ítélték és kivégezték. 

20.20 Mecséri a népbírók és a védôk kérdéseire válaszol.

20.25 Maléter Pál kérdései és megjegyzései a vallo-
máshoz.

20.30 Mecséri kihallgatásának vége. Vida berekeszti a
tárgyalást.
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9.30 Vida Ferenc megnyitja a tárgyalást. Az aznapi
tárgyalás Molnár Ferencné, Nagy Imre titkár-
nôje tanúkihallgatásával kezdôdik. A tanú a Kor-
mánykabinet 1956. november 1-jei és 2-ai ülése
jegyzôkönyvei elkészültének körülményeirôl tesz
vallomást.

9.35 Vida kérdéseire a Dudás József október 30-i,
parlamenti tárgyalásáról megjelent kommüniké
keletkezésével kapcsolatban válaszol.

9.38 Nagy Imre észrevételei Molnár Ferencné tanú-
vallomására, kérdései, szembesítésük.

9.42 Tildy Zoltán észrevételei.

9.46 Nagy Imre további észrevételei Molnár Ferencné
tanúvallomására, kérdései, szembesítésük.

9.51 Molnár Ferencné tanúkihallgatásának vége. Kö-
vetkezik Molnár József tanú, Cowley, angol kato-
nai attasé gépkocsivezetôje kihallgatása. A tanú
Maléter Pál és Cowley találkozásáról tesz vallo-
mást.

10.01 Molnár József tanú népbírói és ügyészi kérdé-
sekre válaszol.

10.03 Maléter Pál észrevételei Molnár József vallomá-
sára, kérdései, szembesítésük.

10.17 Molnár József tanúkihallgatását Vida befejezett-
nek nyilvánítja, és Vég Tivadar VIII. kerületi rendôr-
kapitányt szólítja tanúnak. Vég Kopácsi Sándor
tevékenységével kapcsolatban tesz vallomást.
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17.12 Maléter Pál védôje kéri Holmann Gábor fôhad-
nagy klinikai lapjainak, halotti anyakönyvi kivo-
natának, valamint a rádió által közvetített,
megjelölt szövegek beszerzését, továbbá Bata
István, Kalocsai József, Németh József, Halápi
Jenô, Sólyom Károly és felesége, Tóth István ta-
núkénti kihallgatását; szakértô meghallgatását
kéri arra vonatkozóan, hogy a Kilián laktanyából
lehet-e a Tûzoltó utcába lôni; kéri a vádlott meg-
hallgatását a kitüntetéseirôl.

17.26 Maléter Pál elnöki kérdésre ismerteti kitünteté-
seit.

17.30 Tildy Zoltán védôje kéri Futó Dezsô, Bognár Jó-
zsef és Erdei Ferenc tanúkénti kihallgatását.

17.32 Kopácsi Sándor védôje kéri tanúként kihallgatni
Kovács Erzsébetet, Somogyi Miklóst.

17.37 Szilágyi István Jánosi Ferenc vádlott védelmé-
ben Félix Pál tanúkénti kihallgatását kéri. Kéri a
vádlottat meghallgatását kitüntetéseire vonat-
kozóan.

17.38 Jánosi Ferenc Vida kérdésére ismerteti kitünte-
téseit.

17.39 Nagy Imre kéri a november 3-i kabinetüléssel
kapcsolatban beszerezni a szakminiszterek le-
mondó leveleit, valamint a felterjesztését.

17.41 Vida közli Nagy Imrével, hogy nem létezô doku-
mentumokat a bíróság nem tud beszerezni.

17.42 Nagy Imre kéri beszerezni a november 1., 2., 3-i
kabinetülések jegyzôkönyveit. Tanúként kéri 
Hegedüs András, Czinege Lajos, Rónai Sándor,
Fickert Ferenc, Hidas Antal, Mekis József és
Köböl József kihallgatását.

17.45 Maléter Pál észrevételei.

17.46 Kopácsi Sándor kéri Somogyi Miklós tanúkénti
kihallgatását.

17.48 Az ügyész az elôterjesztett bizonyítási kérelmek
elutasítását indítványozza.

17.52 Vida a Népbírósági Tanács tanácskozása után
végzésben hirdeti ki a bizonyítási kiegészítési 
indítványok elutasítását.

17.56 Nagy Imre újabb bizonyítás-kiegészítési indít-
ványt tesz.

17.57 Vida a bizonyítási-kiegészítési indítványt eluta-
sítja, a bizonyítási eljárást – vitát követôen –
befejezettnek nyilvánítja.

17.58 Szalai József, a legfôbb ügyész helyettese meg-
tartja vádbeszédét.

19.03 Nagy Imre közbeszól, majd tudomásul veszi az
azt követô elnöki figyelmeztetést.

19.35 Tildy Zoltánnak – rosszulléte miatt – az elnök
felajánlja a terem elhagyását.

20.15 Az ügyész befejezi a vádbeszédet, Vida a tárgya-
lást berekeszti.
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9.30 Vida megnyitja a tárgyalást. Dr. Bárd Imre, 
Nagy Imre védôjének védôbeszéde.

9.50 Dr. Kádár Pál, Donáth Ferenc védôje védôbeszéde.

10.15 Dr. Révai Tibor, Gimes Miklós védôje védôbe-
széde.

10.35 Gimes védôbeszédének vége, 
Vida 10 perc szünetet rendel el.

10.45 Dr. Révai Tibor, Maléter Pál védôje védôbeszéde.

11.20 Dr. Zalán Kornél, Tildy Zoltán védôje védôbeszéde.

11.50 Dr. Bajor László, Kopácsi Sándor védôje védôbe-
széde.

12.15 Dr. Bajor László, Vásárhelyi Miklós védôje szünet
nélkül folytatja, és elmondja a Vásárhelyire 
vonatkozó védôbeszédét.

12.25 Dr. Szilágyi István, Jánosi Ferenc védôje védôbe-
széde.

12.35 A védôbeszédek vége, Vida felfüggeszti a tárgya-
lást, és ebédszünetet rendel el.

13.35 Vida eligazítása az utolsó szó jogán elmondandó
beszédekrôl, majd Nagy Imre utolsó szó jogán
elmondott szavai.

13.40 Donáth Ferenc az utolsó szó jogán.

13.45 Gimes Miklós az utolsó szó jogán.

13.48 Tildy Zoltán az utolsó szó jogán.

13.50 Maléter Pál az utolsó szó jogán.

13.55 Kopácsi Sándor az utolsó szó jogán.

14.00 Jánosi Ferenc az utolsó szó jogán.

14.05 Vásárhelyi Miklós az utolsó szó jogán.

14.10 Az aznapi tárgyalás berekesztése, a bíróság 
tanácskozásra visszavonul.

15.06 A tárgyalás a bizonyításkiegészítéssel, a bizonyí-
tási indítványok elôterjesztésével és az iratok is-
mertetésével folytatódik. Az ügyész csatolja
Losonczy Géza halotti anyakönyvi kivonatát és
boncolási jegyzôkönyvét. Indítványozza, hogy a
Népbírósági Tanács ismertesse Losonczy Géza
nyomozás során tett vallomásait; in dítványozza
a Szilágyi József vádlott ellen hozott ítéletnek,
valamint a külföldön tartózkodó Koltai Vilmos és
Újhelyi Szilárd vallomásainak az ismertetését.

15.10 Vida ismerteti Losonczy Géza halotti anyakönyvi
kivonatát, boncolási jegyzôkönyvét, Losonczy
Géza vallomását.

15.27 Vida ismerteti Koltai Vilmos vallomását.

17.33 Elnök ismerteti Újhelyi Szilárd vallomását.

15.40 Elnök ismerteti a Legfelsôbb Bíróság Népbírósági
Tanácsának Szilágyi József ellen hozott ítéletét.

15.50 Elnök 30 perc szünetet rendel el.

16.20 Tildy Zoltán kérésére Vida ismerteti Losonczy
Géza vallomását.

16.22 Nagy Imre észrevételei. Nagy Imre iratainak
jegyzékét ismerteti. Vida vitája Nagy Imrével.

16.26 Tildy Zoltán védôje kéri ismertetni Losonczy
Géza vallomását.

16.28 Nagy Imre védôje kéri ismertetni az 1956. dec-
emberi MSZMP IKB-határozatot, amely az „ellen-
forradalom” okaival foglalkozott, valamint Nagy
Imre október 23-i beszédét.

16.30 Vida (hosszas keresgélés után, hadarva) ismer-
teti Nagy Imre október 23-i, parlament elôtti be-
szédét.

16.33 Donáth Ferenc védôje kéri ismertetni Losonczy
Géza és Donáth Ferenc lemondó nyilatkozatát.

16.34 Elnök ismerteti Losonczy Géza és Donáth Ferenc
lemondó nyilatkozatát.

16.36 Donáth Ferenc védôje kéri annak megállapítá-
sát, hogy a Központi Vezetôség október 26-i ülé-
sérôl felvett jegyzôkönyv elfekszik-e a nyomozati
iratok között, majd ettôl a kéréstôl eláll.

16.37 Révai Tibor, Gimes Miklós védôje kéri ismertetni
Csatár György nyomozati vallomását és Gimes
Miklós Nyugalom és rend kell, legyen vége a vé-
rontásnak... c. cikkét.

16.38 Elnök ismerteti Csatár György nyomozati vallo-
mását és a cikket.

16.42 Révai Tibor, Maléter Pál védôje kéri ismertetni
Maléter Pál október közepén alakulataihoz inté-
zett parancsait.

16.45 Elnök (hosszas keresgélés után) ismerteti Malé-
ter Pál október 22-én és 23-án kelt parancsait.

16.47 Tildy Zoltán védôje kéri ismertetni a vádlott me-
zôgazdasági kiállításon tett nyilatkozatát.

16.48 Vida ismerteti Tildy Zoltán nyilatkozatát.

16.49 Tildy Zoltán védôje kéri ismertetni a Magyar
Nemzetben megjelent Tildy-interjút.

16.50 Vida ismerteti Tildy Zoltán interjúját.

16.51 Tildy Zoltán védôje kéri ismertetni Tildy Zoltán-
nak a Szabad Nép október 17-i számában megje-
lent nyilatkozatát.

16.52 Elnök ismerteti Tildy Zoltán nyilatkozatát.

16.53 Tildy Zoltán védôje kéri ismertetni a Tildy Zoltán
által 1956. november végén készített, december
végén Dobi Istvánnak átadott javaslatot.

16.54 Vida megállapítja, hogy a kért anyag nincs az
iratok között.

15.55 Bajor László, Kopácsi Sándor meghatalmazott
védôje kéri ismertetni a nyomozati iratok egy
részét.

16.56 Vida a nyomozati iratok kért részét ismertnek
tekinti.

16.57 Nagy Imre kéri a jugoszláv követségen fogalma-
zott lemondó nyilatkozatának felolvasását.

16.58 Vida (hadarva, alig érthetôen) ismerteti Nagy
Imre lemondó levelét.

17.00 Nagy Imre kéri Király Béla cikkének ismerteté-
sét.

17.01 Vida közli, hogy ezt a tényt a bíróság ismeri. Vita
Vida és Nagy Imre között.

17.04 Nagy Imre kéri Déry Tibor hozzá intézett levelei-
nek ismertetését.

17.05 Elnök ismerteti Déry Tibor leveleit.

17.06 Nagy Imre védôje kéri Erdei Ferenc tanúkénti ki-
hallgatását.

17.08 Donáth Ferenc védôje kéri Fekete Ferenc, Köböl
József, Friss István, Mód Aladár, Kossa István,
Zala Júlia, Szabó Kálmán, Vas Zoltán, Orbán
László, Tôkés Ottó tanúkénti kihallgatását.
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mére szervezett zászlóalj parancsnoka lett. A
forradalom kitörésekor ezredesi rangban a
bányász és építômunkás egységek parancs-
noka volt. 1956. október 25-én a vezérkari
fônök parancsára a Kilián laktanya megsegí-
tésére indult. Felsôbb jóváhagyással tûzszü-
netet kötött a Corvin közi felkelôkkel. Október
28-án, értesülve a tûzszünetrôl, beszüntette a
felkelôk elleni harcot, és tárgyalásokat kezdett
velük. Nagy Imre hívására október 31-én a Par-
lamentben részt vett a nemzetôrség szervezé-
sérôl tartott megbeszélésen. Nagy Imre
elô ször a honvédelmi miniszter elsô helyette-
sévé, majd november 3-án, vezérôrnagyi rang-
ban, miniszterré nevezte ki. Aznap este a tököli
szovjet bázisra indult tárgyalni, ahol a magyar
küldöttség többi tagjával együtt Szerov tábor-
nok, a KGB vezetôje letartóztatta. A Nagy Imre-
perben halálra ítélték és kivégezték. 1989-ben
rehabilitálták.

Nagy Imre (Kaposvár, 1896 – Budapest, 1958)
Kispolgári családba született. Négy év gimná-
zium után kitanulta a géplakatos szakmát.
1915-ben behívták katonának, 1916 nyarán
orosz hadifogságba esett. A polgárháborúban
a Vörös Gárdában harcolt. 1920-ban belépett a
bolsevik pártba, majd hazatért Magyaror-
szágra. Itthon részt vett az MSZDP munkájá-
ban, alapító tagja lett az MSZMP-nek. 1927-ben
rövid idôre letartóztatták, szabadulását köve-
tôen Bécsbe emigrált. 1930-ban küldöttként
érkezett Moszkvába a KMP kongresszusára,
ahol 1944-ig maradt. Dolgozott a Komintern
Agrártudományi Intézetében, a Szovjetunió
Központi Statisztikai Hivatalában, valamint a
moszkvai rádiónál, ahol a magyar nyelvû adá-
sok szerkesztôje volt. 1944 végén az MKP veze-
tésének tagjaként tért vissza Ma gyar országra.
Az Ideiglenes Kormányban földmûvelési mi-
niszter, a 1945. márciusi földosztás kidolgo-
zója és végrehajtója. Ezt követôen rövid ideig
belügyminiszter, 1947-1949 között az Ország-
gyûlés elnöke. Agrárkérdésekben ellentétbe
került a párt irányvonalával, ezért kizárták a
pártvezetésbôl. 1953-ban szovjet kezdeménye-
zésre lett miniszterelnök, megpróbált átfogó
gazdasági, politikai reformokat megvalósítani.
1955 elején leváltották tisztségeibôl, a pártból
is kizárták. 1956. október 23-án a tüntetôk kö-
vetelésére ismét ô lett a miniszterelnök. E tiszt-
ségében igyekezett a forradalom legfôbb
célkitûzéseit elfogadtatni a párttal és a szovjet
vezetéssel, másfelôl csillapítani próbálta az
utca forradalmi hevületét. A társadalom aka-
ratával egyre inkább azonosulva tûzszünetet
hirdetett, fellépett a szovjet csapatok távozá-
sáért, deklarálta a többpártrendszer újbóli be-
vezetését. Válaszul arra, hogy újabb szovjet
csapatok érkeztek az országba, november 1-
jén bejelentette az ország semlegességét, ki-
lépését a Varsói Szerzôdésbôl. November 4-én
hajnalban a jugoszláv követségre menekült,
majd ôt is Romániába deportálták. 1957. ápri-

lis 14-én tartóztatták le Snagovban. A perben
halálra ítélték és kivégezték. 1989-ben rehabi-
litálták.

Szilágyi József (Debrecen, 1917 – Budapest,
1958) A Debreceni Református Fôgimnázium-
ban érettségizett. 1939-ben a Tisza István Egye-
tem Jogtudományi Karán diplomázott.
1937-38-ban a Márciusi Front aktivistája, a
három számot megért Tovább címû lap szer-
kesztôje és kiadója. 1938-tól a KMP tagja. 1940.
decembertôl 1944. márciusig illegális kom-
munista szervezkedés miatt kisebb megszakí-
tással börtönben volt. 1944. novembertôl 1945
tavaszáig debreceni, majd 1947-ig országos
rendôrkapitány. 1947. májustól a Belügymi-
nisztérium személyzeti, 1947. októbertôl 1949-
ig a pártközpont adminisztratív osztály
ve zetôje. 1949–50-ben a Külkereskedelmi Mi-
nisztériumban tervfôosztály-vezetô. Innen le-
váltották, miután kijelentette, hogy nem hisz
Rajk László bûnösségében. 1950-tôl 1956-ig a
Terményforgalmi Egyesülés tervosztályának
vezetôje. 1956. januárban kizárták az MDP-bôl.
Nagy Imre köréhez csatlakozott. Október 23.
és 28. között Kopácsi Sándor mellett volt a Bu-
dapesti Rendôr-fôkapitányságon. Október 28-
tól Nagy Imre miniszterelnökségi titkárságának
vezetôje. November 4-én családjával együtt ô
is a jugoszláv követségre menekült, majd Sna-
govba hurcolták ôket. A Nagy Imre-per nyol-
cadrendû vádlottjaként 1958 februárjában
nem egyezett bele a nyomozati munka meg-
hosszabbításába, ezért ügyét elkülönítették,
április 22-én halálra ítélték, majd kivégezték.
1989-ben rehabilitálták. 

Tildy Zoltán (Losonc, 1889 – Budapest, 1961)
Apja vármegyei tisztviselô volt. A pápai Refor-
mátus Teológiai Akadémián szerzett diplomát.
1946-ig a református egyház sajtójának egyik
irányítója, Tahitótfalun, Szeghalmon lelkipász-
tor. 1929–1930-ban Nagy Ferenccel és mások-
kal együtt megszervezte a Független Kisgaz-
dapártot. 1936-tól a szeghalmi kerület, 1939-tôl
a békési kerület országgyûlési képviselôje.
1942-ben részt vett a Magyar Történelmi Em-
lékbizottság létrehozásában. Szorgalmazta a
munkáspártokkal való szövetséget, az elsôk
között sürgette a kiugrást a háborúból, ô volt
az egyik szerzôje az FKGP 1943. évi háborúel-
lenes memorandumának is. A német meg-
szállás alatt illegalitásba vonult. 1945-ben a
Független Kisgazdapárt vezetôje, 1945 szep-
temberétôl miniszterelnök, 1946. február 1-jén
Magyarország elsô köztársasági elnökévé vá-
lasztották. 1948 nyarán vejét koncepciós per-
ben letartóztatták, majd halálra ítélték, Tildyt
pedig lemondatták posztjáról. 1956. május 1-jé ig
házi ôrizetben volt Budapesten. 1956 szep-
temberében felszólalt a Petôfi Kör gazdaság-
politikai vitáján. 1956. október 27-tôl tagja
Nagy Imre kormányának, majd november 3-
ától a koalíciós kormány államminisztereként
gyakorlatilag miniszterelnök-helyettesi funk-

ciót látott el. Részt vett a Kisgazdapárt újjá-
szervezésében. Síkraszállt a többpártrendszer,
a nemzeti függetlenség mellett. November 4-én
a szovjet kordonon keresztül távozott a Parla-
ment épületébôl. 1957 tavaszán letartóztat-
ták, a Nagy Imre-per negyedrendû vádlottja-
ként hat év börtönre ítélték. 1959 áprilisában
betegségére tekintettel egyéni amnesztiával
szabadult. Haláláig teljes visszavonultságban
élt. 1989-ben rehabilitálták.

Vásárhelyi Miklós (Fiume, 1917 – Budapest,
2001) Polgári családban született. Az érettségi
után, 1936-1937-ben a római egyetemen, majd
1939 és 1942 között a Debreceni Tudomány-
egyetem Jogtudományi Karán tanult. 1938-ban
belépett a KMP-be, 1944-ben csatlakozott a
fegyveres ellenálláshoz. 1945-ben aktívan be-
kapcsolódott az MKP munkájába. 1945-tôl a
Szabadság, majd a Szabad Nép munkatársa.
1950-ben rövid ideig a rádió igazgatója. 1954
májusától a Minisztertanács Tájékoztatási 
Hivatalának elnökhelyettese. Nagy Imre leg szû -
kebb politikai köréhez tartozott, a pártellenzék
egyik legaktívabb irányítója volt. 1955 áprili-
sában Nagy Imrével együtt ôt is leváltották.
1955. május 27-én a Lapkiadó Vállalat párt-
taggyûlésén Gimes Miklóssal követelték a
Rajk-per felülvizsgálatát. Az 1955. októberi írói
memorandum egyik szerzôje, decemberben
kizárták a pártból. 1956. november 1-jén a kor-
mány sajtófônökévé nevezték ki. November 4-
én a jugoszláv követség katonai attaséjának a
lakásán kapott menedéket. November 23-án
az addig a jugoszláv követségen tartózkodó
Nagy Imre-csoporttal Romániába deportálták,
1957 áprilisában Snagovban letartóztatták, és
Magyarországra szállították. A Nagy Imre-per-
ben öt év börtönre ítélték. 1960 áprilisában
amnesztiával szabadult. 1961-tôl a Képzô mû -
vészeti Kiadó lektoraként dolgozott. 1972-tôl
1990-ig az MTA Irodalomtudományi Intézeté-
nek munkatársa, sajtótörténeti kutatásokkal
foglalkozott. 1979-ben aláírta a Charta ’77
csehszlovákiai polgárjogi mozgalom bebör-
tönzött tagjaival szolidaritást vállaló nyilatko-
zatot. 1981-tôl részt vett a forradalom történe-
tét tárgyaló, másfél évig tartó illegális kerek -
asztal-beszélgetésen. 1984-tôl a Soros Alapít-
vány bizottságában Soros György személyes
képviselôje volt, 1990-tôl 1994-ig az alapítvány
alelnöke, majd 2001-ig elnöke. Részt vett a mo-
nori találkozón és az 1986 decemberében Eörsi
István lakásán rendezett illegális ’56-os konfe-
rencián is. 1988-ban az Új Márciusi Front ala-
pítója. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel
Bi zottság (TIB) egyik alapító tagja, 1992-ig el-
nöke. Beszédet mondott Nagy Imre és mártír-
társai újratemetésén. 1989-ben rehabilitálták.
1988-1989-ben részt vett a Szabad Kezdemé-
nyezések Hálózata, majd az SZDSZ megalakí-
tásában. 1990-tôl az SZDSZ Országos Tanácsá-
nak tagja, 1990-tôl 1994-ig országgyûlési kép-
viselô volt. 
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17.00 Vida megnyitja a tárgyalást, és megkezdi az 
ítélet kihirdetését.

17.10 Vida ismerteti a kihirdetett ítélet szóbeli indok-
lását, elsôként Nagy Imre ügyét értékeli.

17.30 A szóbeli indoklás áttér Donáth és a többi 
vádlott tevékenységének értékelésére.

17.55 A szóbeli indoklás befejezése. Mint halálraítélt,
Nagy Imre kap szót, hogy az utolsó szó jogán 
elôadja a kegyelmi kérvényre vonatkozó állás-
pontját. Nem kér kegyelmet, a magyar néphez
és a nemzetközi munkásosztályhoz fellebbez. 

17.58 Gimes Miklós és Maléter Pál kegyelmet kérnek.

18.00 Vida felszólítja a halálra ítélt vádlottak védôit,
hogy írásban nyújtsák be kegyelmi kérvényüket,
majd meghívja a népbíróság tagjaiból megala-
kuló kegyelmi tanács megtartandó tárgyalására
a legfôbb ügyész képviselôjét. Ezzel a tárgyalás
és a hangfelvétel véget ér.

V É G J Á T É K
Mivel az eljárás nem tette lehetôvé, hogy az elítéltek fel-
lebbezzenek az ítélet ellen, az ítélet azonnal jogerôre
emelkedett. Az áldozatokat elvezették, a halálra ítélt
három rabot a Kozma utcai börtönbe szállították, hogy
ott várják be a kegyelmi tanács határozatát.
Az esti órákban a Vida vezette népbírósági tanács önma-
gát változatlan összetételben kegyelmi tanáccsá nyilvá-
nította, és rövid tanácskozás után a kegyelmi
kérvényeket egyhangúlag elutasította. A határozatot
este 11 óra tájban hirdették ki a Kozma utcai börtönbe
hurcolt áldozatoknak, egyidejûleg közölték, hogy kivég-
zésükre másnap hajnalban kerül sor. Június 16-án haj-
nali 5 órakor Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst
a Kozma utcai börtön udvarára vezették. Felolvasták az
ítéletet, majd a jegyzôkönyv szerint 5 óra 9 perckor elsô-
ként Nagy Imrén hajtották végre az ítéletet, majd követ-
kezett Maléter és Gimes. Az orvosok jelentése szerint
Nagy Imre szíve 5 óra 16 perckor szûnt meg dobogni,
Maléternél 5 óra 24 perckor, Gimesnél 5 óra 28 perckor
állapították meg a halál beálltát. Az összedrótozott, kát-
ránypapírba tekert holttesteket arccal lefelé koporsóba
tették, és jeltelenül elföldelték a börtön sétálóudvará-
ban. 1961. február 24-én szállították át a koporsókat az

Új köztemetô 301-es parcellájába, ahol hamis nevek
alatt – Nagy Imrét „Borbíró Piroska” néven – ismét jelte-
len sírba tették ôket. A sírokat csak 1989 tavaszán azo-
nosította az exhumálást végzô bizottság.
1958. június 16-án, pontban éjfélkor a Kossuth Rádió is-
mertette a Nagy Imre és társai ellen lefolytatott perrôl
szóló hivatalos közleményt. A közlemény tudatta, hogy az
ítéleteket már végre is hajtották. A közlemény eredeti
hangfelvétele már nem található meg a Magyar Rádió
archívumában. Az általunk rekonstruált hangfelvételt
2008. június 15-én, vasárnap, a per hanganyagának 
lejátszása után szintén leadjuk a Centrális Galériában.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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