
1 
 

1956 örökségének továbbélése a rendszerváltás után 

A rendszerváltás 1956-hoz kapcsolódó előzményei Magyarországon 

A Kádár-rendszerben csak a hetvenes évektől enyhült az 1956-os forradalom részvevőire 

nehezedő nyomás. A rendszer korai éveiben minden elképzelhető fórumot – a médiumoktól az 

oktatásig - felhasználtak arra, hogy az októberi eseményeket nyugati és reakciós erők 

népellenes akciójaként mutassák be.  Aztán következett az elhallgatás időszaka, amelynek 

eredményeként a hazai köztudatot – főként a fiatalok körében – a kollektív amnézia határozta 

meg. A forradalom eszméinek és eseményeinek ébrentartását elsősorban a külföldre emigrált 

magyarok vállalták magukra. Bár a hetvenes évek végén voltak kísérletek, hogy hazai és 

külföldi értelmiségi körök ’56-ról nyíltan és őszintén beszéljenek, de még ekkor a politikai 

rendőrség hatékonyan tudta ellenőrizni az eseményeket. Az első nagy nyilvános kiállás a 

forradalom mellett Bibó István 1979-es temetése volt, ahol már százak tisztelegtek nemcsak a 

halott, hanem az általa képviselt eszmeiség előtt. Egy évvel később, szamizdatként kiadták a 

Bibó-emlékkönyvet, amelynek 74 szerzője a legkülönbözőbb pártállású értelmiségi, művész, 

költő és nem utolsó sorban ’56-os forradalmár volt. Ők véleményformálásukban 1956 egyre 

jobban éledő szellemiségét demonstrálták.1 Ez a tendencia folytatódott a nyolcvanas évek 

elején, amikor az újonnan szerveződő demokratikus ellenzék és az ötvenhatosok - a Kádár-

rendszer folyamatos fenyegetettségének az árnyékában – társadalompolitikai kérdéseket 

feszegető, igényes szellemi műhelyeket hoztak létre. Ezekben a műhelyekben központi szerepet 

játszott ’56 szellemisége, és a megjelenő szamizdat kiadványok egy része szintén a forradalom 

kérdéseit tárgyalta.  

Új lendületet adott az eseményeknek az évtized közepén, a Szovjetunió gorbacsovi reformja, 

és 85 nyarán a monori találkozón újra egybegyűlt a Kádár-rendszerrel szemben szerveződő 

sokszínű ellenzék. Majd a következő év végén Eörsi István lakásán, kb. 60 fő részvételével 

kétnapos konferenciát szerveztek. Ezt követően a meginduló szellemi erjedés mind szélesebb 

körre terjedt ki (szűk értelmiségi körök helyett már elérte a társadalom nagyobb 

nyilvánosságát), és célként fogalmazódott meg a fennálló politikai rendszer megbuktatása. A 

forradalom rehabilitációja a legkülönbözőbb pártállású ellenzékiek egységfrontját teremtette 

meg, már csak azért is, mivel a Kádár-rendszer legitimációs alapja épp ’56 leverése volt. Fontos 

esemény volt 1988 tavaszán, hogy a szabadságharc 34 elítéltje, illetve a kivégzettek 

hozzátartozói létrehozták a Történelmi Igazságtétel Bizottságát. Felhívásukban a magyar 

társadalomhoz fordultak, hogy közösen követeljék a kivégzettek méltó módon való eltemetését, 
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„és egy nemzeti emlékmű felállítását, amely megörökíti a sztálinista önkény, a vele szemben 

vívott szabadságharc és a megtorlás áldozatainak emlékét. Felhívunk mindenkit, hogy ezen az 

évfordulón – 1988. június 16-án – emlékezzen a harcokban elesett, halálba hajszolt és kivégzett 

honfitársainkra.”2 Bár az újratemetés ekkor még nem valósult meg, de a megjelölt napon, a 

rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában százak gyűltek össze, és a főváros közterein sem 

tudta megakadályozni a rendőri erőszak az összegyűlt tömeg szimpátia tüntetését.  

Mindinkább bebizonyosodott, hogy a demokratikus átalakulás csak ideig-óráig tartóztatható fel. 

A politikai pluralizmus jegyében sorra alakulnak meg a pártok, civil szervezetek, és ami 

összekapcsolta ezeket az erőket az ’56 szelleme volt. A fennálló hatalom mindjobban 

megingott, az MSZMP-ben a hasadás jelei mutatkoztak. A kormánypárton belüli fordulópontot 

a reformkommunista Pozsgay Imre 1989 év eleji bejelentése jelenti, aki az 1956-os 

eseményeket népfelkelésnek nevezi. Az igazi gátszakadás június 16-án következik be, amikor 

Nagy Imrének és mártírtársainak újratemetése megmozgatja az egész országot. Az MSZMP ezt 

megelőzően a Történelmi Igazságtétel Bizottságával tárgyalva úgy engedélyezi az eseményt, 

hogy az legyen a „nemzeti megbékélés napja”. Megfogalmazódtak ettől eltérő vélemények 

elsősorban az ellenzéki oldalon, így a FIDESZ köreiben úgy vélik, hogy bár nem akarnak 

leszámolást, és nem akarnak senkit sem büntetőjogilag felelősségre vonni, de a „nemzeti 

megbékélés” jelszava alatt nem lehet egybemosni a hóhért és az áldozatot.3 

Ezek után az események menetét az egykori állampárt már nem tudja feltartóztatni, az 

átalakulás megtörténik. Az 1989-90-es rendszerváltás a legitimációs alapját 1956 

függetlenségi-demokratikus szellemiségének átvétele, folytatása képezi. Ennek megfelelően 

1989-ben a Magyar Köztársaság kikiáltását a forradalom kitörésének napjára időzítik.  

 

A rendszerváltás 1956-hoz kapcsolódó előzményei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, némi időbeli késettséggel követik a fővárosi eseményeket. 

A kezdet nehéz, a lebomló kommunista rendszer egyfajta utóvédharcot folytat a hatalom 

megőrzése érdekében. Működnek a régi beidegződött reflexek, és a politikai rendőrség 

felhasználva a széles körben kiépített ügynökhálózatot figyelemmel kíséri a szerveződő 

ellenzék minden tevékenységét. Szabolcs-Szatmár-Bereg egyetlen napilapja a Kelet-

Magyarország, az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács véleményét jeleníti meg, 

illetve annak érdekeit szolgálja. A fennálló rendszert kritizáló disszonáns hangok nem, vagy 

csak erősen burkolt formában kapnak helyet az újság hasábjain. Még 1988. október 23-án sem 
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találunk semmilyen tudósítást a helyi lap oldalain, ami a változásokra illetve a 32 évvel 

korábban történtekre utalna.  Ebben az időben mindössze egy, október elsejei hír van, ami 1956-

tal közvetlenül foglalkozik. Eszerint az Elnöki Tanács ülésén törvényerejű rendelettel részleges 

kegyelmet hirdetett meg azok számára, akiket 1956. október 23 és 1957. május 1 közötti 

politikai bűncselekményért ítéltek el.4  

 Közvetetten mégis találunk utalást, - beleértve az 1956-os események újraértelmezését - az 

országban zajló változásokra, arra, hogy a régi rendszer komoly válságban van. A november 

12-ei számban, „Halotta már, tanár úr…”címmel megjelent riportban, Tiszavasváriban tanuló 

középiskolásokat szólaltatnak meg. Az országban folyó változásokat, a szerveződő ellenzéki 

mozgalmakat elhallgató helyi újságírói gyakorlattól eltérően, itt képet kaphatunk az 

átlagembereket foglalkoztató közéleti kérdésekről. Az újságíró által megszólaltatott fiatalabb 

korosztály az iskolai élet akkori állapotáról szól, és ennek során nem csak az oktatásról mond 

kritikát. Korszerűtlennek tartják a tankönyveket, és a gyorsan változó világban igyekeznek több 

helyről információkat szerezni. Ahogyan az egyik diák megfogalmazza: „tele vannak a 

tankönyvek elavult dolgokkal. Nagy Imréről például most egész mást is lehet hallani.” Majd 

egy másik így folytatja: „Sztálinról nem is  

beszélve, csak éppen fordított előjellel... Eddig ő volt a legnagyobb, a legokosabb, most pedig 

mik derülnek ki róla. . . „5  

Az újságíró kérdésére elmondják, hogy - mint a cikk címe mutatja - az aktuális témákat ők vetik 

fel, igényelve az eligazodást segítő tanári véleményalkotást. A tanulók szavaiból kiderül, 

elutasítják a sokszor élettelen ismereteket nyújtó tantárgyi követelményeket és ugyanígy a 

felnőttek merev világképét. Utóbbira mutat az, hogy kritizálják a – valószínűleg nem csak - 

tanárok részéről folyvást nekik szegezett kérdést: mi történne akkor, ha mindenki azt mondaná, 

amit akar. Emellett szavaikban komoly kritika fogalmazódik meg, a jelen gazdasági- politikai 

folyamataival, így a társadalmi berendezkedés mostani állapotával kapcsolatban: „Vagy milyen 

szocializmus az, ahol valakinek két- háromezer forintból kell kijönni, más pedig megengedheti 

magának, hogy egy este 130 ezer forintot csak úgy elkártyázzon? Miből? A protekcióról, a 

munkanélküliségről, a bürokráciáról nem is szólva. Azt tanuljuk, hogy „a kapitalizmus 

általános válsága”, miközben még utol se értük őket...”6  

A cikk záró soraiból még világosabban kiderül, hogy a hivatalos tananyag és a valós világ 

egyfajta kettőssége alakult ki, - legalábbis a közéleti kérdésekben és a közelmúlt történetének 

                                                             
4 Kelet-Magyarország 1988. okt. 1.:4. 
5 Kelet-Magyarország 1988. nov. 12.:6. 
6 uo. 
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megítélésében - a rendszerváltás előtti év-évek oktatási rendszerében. Így a tanárok 

meghallgatva és helyeselve tanulóik helyzetelemzését, a követelményrendszer béklyóiba 

szorítottan mégis a tankönyvi leckék elavult szellemében kérik számon tanítványaiktól az 

aktuális anyagot.  

Úgy gondolom, érdemes volt hosszabban elidőzni egy kisvárosi gimnázium diákjainak, 

látszólag jelentéktelen 1988-as megnyilvánulásainál. Viszonylag ritkábban adódik lehetőség 

arra, hogy a jelentősnek mondott közéleti személyiségek megnyilvánulásai mellett, így 34 év 

távlatából megismerhessük az átlagemberek véleményét a körülöttük lévő világról. Azon túl, 

hogy a cikkből jól érezhető a vidékre is eljutó szellemi erjedés, látható az, hogy az idősebb 

korosztályok rezignált fásultságával szemben a fiatalok lendületes kíváncsisággal kezdik ki a 

régi dogmákat. Számukra hiteltelenek azok, akik a valóságtól elszakadva a megszokott 

eszméket ismételgetik, nem törődve azok kiüresedésével. Tanáraik közül szintén csak azokat 

becsülik, akik képesek a világra nyitott szemmel tekinteni, és értelmezni illetve újraértelmezni 

a múlt és jelen történéseit. Az akkori tizenévesek már nem fogadják el a félelem légkörét, 

amelyben az emberek nem csak a kívülről jött, de megalkuvásaik miatt belülről fakadó 

parancsként élik meg a szólásszabadság korlátozását. Számukra a szocialista múlt tekintélyei 

már megfakultak, félelmeik koruknál fogva (és persze a kádári diktatúra lazulásának okán) még 

nem gyökerezhettek meg. A kapitalizmus számukra már nem szitokszó, hanem a jelen 

szocialista Magyarországánál jobb kilátást nyújtó alternatíva. A nyolcvanas évek közepétől 

felgyorsuló társadalomkritikai szellem tehát már nem csak a társadalmi elit köreiben vert 

gyökeret, de az már elérte a vidék településeit is. Egyszerűen fogalmazva megszületett az a 

tömegbázis, amelyre támaszkodva az újonnan szerveződő politikai mozgalmak – pártok 

formájában - vértelenül vehetik át a hatalmat a súlytalanná váló régi MSZMP-s elittől.   

A megyében mozgolódó ellenzéknek erős politikai ellenszélben kell megszerveződnie, és 

eljuttatni a nyilvánossághoz a gondolatait. A Kelet-Magyarország oldalait lapozva feltűnő, 

hogy a lap még mennyire a régi szellemben kénytelen, – ne felejtsük el ki a fenntartója – 

beszámolni a közélet eseményeiről. Így a november első hetében megjelenő lapszámok 

hosszasan taglalják az MSZMP Központi Bizottságának ülésén elhangzottakat. Így megtudjuk 

azt, hogy a kiútkeresés jegyében zajló tanácskozáson a politikai vezetés még most sem ismerte 

fel a társadalomban lezajló változások valós mélységét. A KB szóvivője a tanácskozás kapcsán 

a megfogyatkozott bizalom visszaszerzésének szükségességéről beszél. Az egypártrendszer 

többpártrendszer kérdéséről - követve az országos pártértekezlet által kijelölt utat - így 
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fogalmaz „a szocialista pluralizmust az egypártrendszer keretei között valósítjuk meg.” 7A 

későbbi beszámolókból megtudjuk azt, hogy a pártvezetést erősen foglalkoztatja a 

megnövekedett nyilvánosság, főként a sajtónyilvánosság problémája. Eszerint teret kell adni a 

más véleményeknek, de el kell kerülni a torzulásokat, a kisebbségi vélemények 

túlhangsúlyozását. Ennek következménye ugyanis a közvélemény megzavarása és a politikai 

türelmetlenség növelése.8  

Mindeközben, mint ha semmi sem változna, a november 9-ei lapszámban az első oldalon 

értesülünk az 1917-es orosz bolsevik hatalomátvételt ünneplő rendezvényekről. Az újság 

fotókkal illusztrálja a nyíregyházi utcákon a tömeg felvonulását és Lenin szobrának a 

megkoszorúzását. A nyilvánosság fentebb említett, a pártvezetés által kritizált torzulását 

igyekszik a napilap – talán az elvártnál is jobban - kiigazítani. Így ebben a szellemben eljárva, 

eldugott helyen, fizetett hirdetésként jelenik meg a felhívás, – előbb november 5-én majd 8-án 

- mely szerint a szerveződő Magyar Demokrata Fórum meghívja az érdeklődőket a 

rendezvényeire.  Ebből tudjuk meg, hogy november 9-én a videóházban alakuló ülésre kerül 

sor, három nappal később pedig a Béke moziban a szerveződő párt megyegyűlést tart.9 Az 

elsőnek említett megbeszélésről nem tudósított a Kelet-Magyarország. A Béke moziban zajló 

tanácskozásról pedig csak jóval később, öt nap múltán olvashatunk hosszabb beszámolót. 

Nyilvánvalóan erre, a megfelelő hatóságoktól engedélyt kapott a szerkesztőség.  

 

1956 örökségének továbbélése a megyében, emlékhelyek és az emlékezés szinterei  

A megalakuló új pártok, elsősorban az MDF és a FIDESZ képviselik az 1956-os forradalom 

ügyét. Utóbbi párt nyíregyházi csoportja 1989. június 15-én emléktáblát állíttat a következő 

szöveggel: „Az 1948 után ártatlanul meghurcolt emberek emlékére.”Az emléktáblát a Sóstói 

u. 4 szám alatt helyezték el, ahol az egykori püspöki palota adott helyet az ÁVH Vizsgálati 

Osztályának. Ennek az épületnek a pincéjében volt az államvédelmisek börtöne.10 

Már ezt megelőzően az MDF előkészítette a forradalom két nyíregyházi kivégzett áldozatának 

(Szilágyi László, Tomasovszki András) újratemetését. Április 14-i keltezéssel a párt helyi 

szervezetének tagjai Takács Péter és Hamvas László levelet intéztek az akkori igazságügyi 

miniszterhez. Ebben az 1956-os eseményeket követő „despotikus önkény” eljárásainak 

részeként írnak a Debreceni Katonai Bíróságon, 20 vádlottal szemben lefojtatott perről. Eszerint 

                                                             
7 Kelet-Magyarország nov. 2.:1. 
8 Kelet-Magyarország nov. 4.:1. 
9 Kelet-Magyarország nov. 8.:6. 
10 Ilyés 2017:77. 
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a két halálos ítélet úgy született, „hogy Nyíregyházán egyetlen puskalövés sem dördült el, s 

senkit sem ért fenyegetettség sem anyagi, sem fizikai voltában.”11Ezért a levél beterjesztői azt 

kérik a minisztertől, hogy rehabilitálja az elítélteket és Szilágyi Lászlót, Tomasovszki Andrást 

emberhez méltó módon újratemethessék. Mindezek megtörténte előtt Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye követi a budapesti események menetét. Így 1989. június 16-án Nagy Imrének és 

mártírtársainak a temetésén a megye valamennyi közintézménye fekete zászlóval van 

fellobogózva és a különböző szervezetek képviselői részt vesznek a budapesti 

gyászszertartáson. Nyíregyházán pedig a 28-as parcellában, Szilágyi László és Tomasovszki 

András jeltelen sírja fölött két kopjafát helyeznek el.12  

A fővárosi események kapcsán Kopka János újságíró nemzet megbékélés napjaként tekint 

június 16-ra. Elutasítja az ünnepet megrontó indulatokat és a bosszúvágyat ugyanígy, azokat a 

Hősök terén elhangzó beszédeket, amelyek ilyen negatív érzelmeket fogalmaznak meg. Ennek 

kapcsán aggódva teszi fel a kérdéseket: „nem veszíthetjük-e el  

így a történelem által csak kevésszer felkínált és ma még törékeny esélyt? Vajon valóban lehet-

e helyünk Európában? Vajon két nemzet van e hazában és két nép? Vajon valóban méltóak 

vagyunk a demokráciára?” Majd így folytatja: „Soha nem tudjuk mentesíteni a kegyeletes 

emlékezést a gyűlölködéstől, politikai ellenfeleink lejáratását szolgáló frazeológiától.”13 

Az érintett családok az MDF nyíregyházi szervezetét bízzák meg a temetés megszervezésével. 

Az elhunytak földi maradványainak kiemelésére, az 1989. augusztus 24-i időpontot állapítják 

meg. A család kérésére az exhumálás a lehető legszűkebb körben zajlik le, a családon kívül 

csak az MDF néhány képviselője és a szükséges szakembergárda vehet részt. A Kelet-

Magyarország a kitűzött időpont másnapján tudósít a történtekről. Ebből kiderül, hogy az 

exhumálás nem ment zökkenőmentesen. Ugyanis a megjelölt helyen valóban találtak emberi 

csontokat, de a kirendelt orvos szakértő megállapította, hogy azok egy jóval korábban eltemetett 

fiatal nő és egy idősebb férfi maradványai.14 Aztán szeptember 6-án folytatják a kutatást, és az 

erről tudósító cikkből kiderül, hogy az MDF nyíregyházi szervezetének sikerült két olyan 

személyt fellelnie, akik tudják a sírok pontos helyét.15A sikeres exhumálás után aztán 1989. 

október 7-én, több ezres tömeg előtt díszszertartás keretében újratemetik a forradalom két 

kivégzett áldozatát. Nyíregyháza városa díszsírhelye adományozott a mártíroknak, ahová a 

nemrégiben állított kopjafákat szintén áthelyezték. A beszédet mondó közéleti személyiségek 

                                                             
11 Takács 2016:9. 
12 Kelet-Magyarország. 1989. jún. 17:3. 
13 uo.:2. 
14 Kelet-Magyarország 1989. aug. 25:4. 
15 Kelet-Magyarország 1989. szept. 7:4. 
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körében ott találjuk az újratemetést elindító MDF-eseket, Hamvas Lászlót és Takács Pétert. 

Takács Péter beszédében egyebek között ezt mondja: „És nevezzük meg az inkvizítorokat, a 

hóhérokat, az elbizakodott embertelenséget is. A pöffeszkedő gőgöt is. Ne bosszúvágyból. 

Nemes szándékkal cselekedjük igazunkat. Cselekedjük és hirdessük igazunkat az utókor 

okulására, unokáink nemes és tiszta erkölcsének felnevelésére.”16  

A harcostársak közül Kósa András és Kabay Dezső mondta el gondolatait. Utóbbi, az 

áldozatokhoz koporsója előtt így fogalmaz: „Ígérjük, hogy akaratokhoz híven követjük a veletek 

megkezdett utat. Tudjuk, hogy a ti szellemetekben cselekszünk, ha ma új életakarattal a 

megújulás és a társadalmi megbékélés programját hirdetjük, hiszen ezért áldoztátok 

életeteket.”17A mindezidáig idézett nyíregyházi megnyilvánulások közös pontja a békére való 

törekvés, és ez a szándék összekapcsolódik az országban, 1956 kapcsán megfogalmazott 

többségi véleménnyel. 

Szilágyi László és Tomasovszki András díszsírhelye a megye kiemelkedő ’56-os emlékhelyévé 

vált. A Történelmi Igazságtétel Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 1990 

végén gyűjtést rendezett, a helyi lakossághoz, intézményekhez, vállalatokhoz fordulva. A 

megfogalmazott cél így megvalósulhatott, és a következő év májusában a két forradalmi vezető, 

Tóth Sándor készítette mellszobrát felavatták az Északi temetőben. Az addig ott álló kopjafáka 

áthelyezték, Szilágyi Lászlóé Gégénybe került, ahol a református templom előtt állították fel,  

majd a helyi temető lett a végleges helye. Tomasovszki kopjafája a kálmánházi új temetőben 

áll, emlékeztetvén az 1956-os forradalom mártírjára. A forradalom 50 éves évfordulóján 

Nyíregyházán az 28-as parcellában, megjelölték Szilágyi és Tomasovszki egykori jeltelen 

sírhelyét, ott emléktáblát helyeztek el.  

A tiszteletadás részeként egyre gyarapodtak Nyíregyházán és a megye kisebb nagyobb 

településein az 1956-os eseményekhez, személyekhez kapcsolódó emlékhelyek. Ha a 2017-es 

állapotokat nézzük, akkor a következő leltárt tudjuk elkészíteni: a megye 228 településéből 71-

ben vannak a forradalomhoz kapcsolódó emlékek, ezek száma megközelíti a 120-at.18Az 

elkészült alkotások sokfélék kőtáblák, szobrok, kopjafák, világháborús és történelmi 

emlékművek egyaránt szolgálják a forradalom megörökítését. Utóbbiak azt mutatják, hogy 

1956 beépült a magyar múlt nagy eseményeinek sorába, így 1848 örökségének folytatói az 

októberi hősök lettek. Ugyanaz történt a megyében, mint országos szinten. Az 1956-os 

forradalmárok szabadságra, jogállamiságra és demokratikus jogok megszerzésére törekedve 

                                                             
16 Takács 2016:22. 
17 Kabay 2001:180. 
18 Ilyés 2017:11. 
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folytatói a leghaladóbb történelmi hagyományoknak, amelynek múltbéli, fontos állomásai a 

Bocskai-felkelés a Rákóczi-szabadságharc és az 1848-49-es szabadságharc és forradalom. 

  

Szembenézés és számonkérés, az indulatok és a gyanakvás légköre 

A rendszerváltást követően komoly változások következtek be annak megítélésében, hogy mi 

tekinthető hangsúlyosnak az ’56-os örökségből. Alapot nyújtó, példaértékű fontosságáról 

egyetértés volt a különböző erők között, de sokat hangsúlyozott eszméje a magyar társadalmat 

mégsem tudta egyesíteni. A politikai pluralizmus létrejöttével differenciálódtak a forradalmat 

értékelő vélemények. Kezdetben Nagy Imre személyisége került reflektorfénybe, akit 

demokrataként, szabadságra törekvő hazafiként, nyugati orientációjú politikusként tiszteltek. A 

megújulni akaró MSZMP szintén az egykori miniszterelnököt tekintette követendő előképének. 

A kilencvenes évek elején Antal József még győztes forradalomról beszélt, amely a múltbéli 

szabadságharcainkat folytatva, példát nyújthat erkölcsiségében és lelkületében.  

A forradalom egyesítő ereje azonban már ekkor sem működött. Kezdettől voltak olyan 

vélemények, amelyek szerint a kommunista rendszer bűneiről nem csak beszélni kell, de a 

felelősöket meg is kell büntetni. A gyanakvás légköre átjárta az egész országot. A nyolcvanas 

évek második felében a súlyos gazdasági bajokkal küzdő országban, ahol az elégedetlen 

tömegek támogatására mindjobban számíthatott a szerveződő ellenzék, a szétesőben lévő 

MSZMP kormányzat (amely ekkor már a Szovjetuniót sem tudhatta maga mögött) nem volt 

képes a nyílt, erőszakos fellépésre. De a pártállam az 1956 után kiépített politikai rendőrséggel, 

az egész magyar társadalmat átszövő ügynökhálózattal még igyekezett figyelemmel kísérni és 

befolyásolni az események menetétét. Az ellenzéki megmozdulásokon részt vettek a 

kormányzat megfigyelői, és beszámoltak a hatóságoknak az ott történtekről. Az ügynökök 

jelentéseiből a rendőrség politikai tisztjei szigorúan titkos minősítéssel jelentéseket készítettek. 

Ezekben röviden leírták a megfigyelt eseményt, megjegyzést fűztek a történésekhez, majd 

rögzítették az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. A beépült III/III-as ügynökök révén 

testközelből lehetett követni az eseményeket, pontosan feltérképezve az új szervezetek 

működését, megismerve a kulcsszerepet játszó személyeket és a tervezett akciókat. A félelem 

és gyanakvás légköre áthatotta a közéletet, hitelesített információk hiányában bizonytalan 

valóságtartalmú hírek keringtek különböző személyekről. Sem akkor sem később nem került 

sor arra, hogy a beszervezett ügynökök névsorát hivatalosan a nyilvánosság elé tárják. Egyrészt 

1989-ben a fennálló hatalom képviselői, kiszolgálói az erről szóló iratokat részben 

megsemmisítették. Másrészt a megmaradt adatok nyilvánosságra hozatalát a személyiségjogra 

vonatkozó későbbi szabályok is akadályozták. Összességében hazánkban, az 1989 előtti 
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negyven évben, mintegy 200 ezer főre tehető az állambiztonsági szervekkel együttműködő 

ügynökök száma, és ezeknek töredéke – kb. tizede - azonosítható be teljes biztonsággal.19 A 

politikai tisztek esetében sem történt meg az elszámoltatás, gyakorta nyugállományban, kiemelt 

nyugdíjjal, korábban kapott állami kitüntetéseik birtokában zavartalanul élték életüket, 

múltjukról nem kellett elszámolniuk, sőt letagadhatták korábbi éveik kényes történéseit. 

Ezek után egy konkrét példán keresztül láthatjuk azt, hogy az információk hiányából, a múlttal 

való szembenézés elodázásából származó bizonytalanság milyen kényes, indulatokkal terhelt 

helyzetet teremtett a korabeli nyíregyházi közéletben. Az események középpontjában R. 

Kovács László a Vakond címen megjelenő szamizdat kiadvány szerkesztője és Hamvas László  

MDF-es politikus állt.  

R. Kovács László szabolcsi rendszerváltozásról írott könyvében az MDF egyik nyíregyházi 

alapítóját, városi elnökét Hamvas Lászlót ügynökként mutatja be. Eszerint az 1982-ig aktív 

Hamvast 1984 után újra csatasorba állította az állambiztonság, azzal a szándékkal. hogy 

befolyásolja az elkövetkezendő eseményeket. A leírtak szerint a megyei Moziüzemi Vállalat 

vezetője működésének első szakaszában Ciceróként majd Czene Róbertként jelentett.20Ez az 

ügy a helyi politikában komoly vihart kavart, miután R. Kovács László „Cicero a III/III-as 

ügynök” címet viselő, korábbi novellájában megszellőztette a Hamvas ügyet. Ennek hatására 

1991 szeptemberében a Kelet-Magyarország Takács Péternek szegezte a kérdést, hogy mit szól 

ahhoz, hogy egy szamizdat kiadványban, az MDF egyik megyei vezetőjét III/III-as ügynöknek 

nevezik. A megyei választmány elnöke a felhozott vádat érdemben nem cáfolta, „politikai 

banditizmusnak” nevezte a támadást és ezért nem kívánt foglalkozni a kérdéssel.21 

A történet ezzel nem ért véget, a Cicero-ügy tovahullámzott az országos sajtóba. A Kurir 1992 

nyarán cikket közölt, „A III/III-as zóna” címmel és ebben – egyéb megyei ügyek mellett – 

hosszabban foglalkozott Hamvas Lászlóval. Az újságíró láthatóan jórészt az R. Kovács 

Lászlótól származó anyagra támaszkodott munkája során, ugyanakkor új információkkal 

szolgált, tágabb összefüggésekbe helyezte a leírt történéseket. Eszerint Hamvas Lászlónak a 

Moziüzemi Vállalat vezetőjeként a nyíregyházi Krúdy moziban volt irodája. Ugyanebben az 

épületben a második emeleten az MSZMP egyik legbefolyásosabb embere, a Politikai Bizottság 

tagja Berecz János (az Ibrányi születésű politikus neve a korábbi időkben gyakorta feltűnt a 

Kelet-Magyarország hasábjain) felesége nevén kereskedelmi vállalkozást (Kemameg néven) 

                                                             
19 Gyarmati 2007:80. 
20 R. Kovács 2019:7.  
21 Kelet-Magyarország 1991. szept. 9:4. 
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működtetett.22 Ezt követően az újságíró Hamvas Lászlóról elmondja a fentebb leírt, R. Kovács 

László által megfogalmazott vádakat. Majd azt is megtudjuk, hogy Hamvas László 1991. 

szeptember végén, a nyíregyházi városi bíróságon feljelentette R. Kovács Lászlót rágalmazás 

miatt. R. Kovács László könyvében szerepel az ügyirat pontos szövege, amelyben a sértett így 

indokolja az ügy jogi útra terelését: „Tekintettel arra, hogy fontos munkaköri beosztásom és 

politikai pályámon ezen rágalmazás a becsületem csorbítására alkalmat ad, ezért ezen 

cselekmény büntetőjogi felelősségre vonása nem maradhat el.”23A két fél békéltetés céljából 

történő, november 29-ei bírósági beidézése nem járt sikerrel. A feljelentett, a bíróságnak írt 

december 6-ai válaszában lelkiismereti okokból megtagadja Hamvas azon kérését, hogy az 

MDF városi szervezete előtt vonja vissza azon állítását, hogy a sértett a rendszerváltás előtt a 

politikai rendőrségnek dolgozott. Egyúttal kéri, hogy a bizonyítási eljárás során hallgassák meg 

az általa megnevezett személyeket (ezek között ott találjuk dr. Koncz András ezredest az 

állambiztonsági szervek megyei vezetőjét és Kerecsényi László őrnagyot, a III/III-as 

csoportfőnökség osztályvezetőjét), akik igazolni tudják Hamvassal kapcsolatos állításait. A 

bizonyítási eljárásra azonban nem került sor, miután Hamvas László 1992. február 11-én, a 

bírósághoz beérkezett beadványában a vádat ejtette. Ezzel azonban az ügy nem ért véget, mivel 

a cikk megjelenése után Hamvas László beperelte a Kurír szerkesztőségét. Miután a tanúként 

beidézett Szép Imre nyugalmazott őrnagy tagadta a Cicero ügynök létezését, ezért az újság 

vesztesen került ki a perből.24Az októberi számban a bíróság döntése alapján a következő 

szöveg jelent meg: „A III/III-as zóna” címmel közölt cikkben megalapozatlanul történt az arra 

utalás, hogy Hamvas László korábban Cicero fedőnéven jelentett Nagykállóból, illetőleg, hogy 

a III/III-as hálózat tagja.”25 

 

Kiútkeresés – a múlt bűneivel való szembenézés és az igazságtétel korai kísérlete („lex 

Zétényi”)   

A magyar társadalom egy részében határozottan élt az igény, hogy történjék meg az 1956-os 

forradalmat követő megtorlás vétkeseinek számonkérése. Ennek kapcsán komoly vitákat váltott 

ki Zétényi Zsolt és Takács Péter MDF-s képviselők törvényjavaslata (hivatalos nevén Zétényi-

Takács-féle igazságtételi javaslat), amelyet 1991. május 9-én terjesztettek a Parlament elé, és a 

Btk. elévülési szabályának módosítását javasolták.  Eszerint az 1944. december 21-e és 1990. 

                                                             
22 Kurír reggeli kiadás 1991. júl. 18:7. 
23 R. Kovács 2019:25. 
24 uo.:28. 
25 Kurír reggeli kiadás 1992. okt. 21:3. 
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május 2-a között emberölés, halált okozó testi sértés, hazaárulás ügyekben újrakezdődik az 

elévülési idő, ha a kommunista rendszer politikai okokból azokban nem járt el. Tehát a 

bíróságok visszamenőlegesen tárgyalhatnák az ilyen típusú ügyeket. Azt már Takács Péter (aki 

amellett, hogy az MDF megyei szervezetének az elnöke, történész, kandidátus, a Nyíregyházi 

Tanárképző Főiskola és a KLTE oktatója), Nyíregyháza kivégzett mártírjainak újratemetésén 

elmondott, érzelmileg túlfűtött, indulatoktól sem mentes beszédében kifejtette, hogy meg kell 

nevezni az „inkvizítorokat, a hóhérokat” de akkor és ott még megbüntetésükről nem volt szó.  

A törvényjavaslat parlamenti vitája komoly indulatokat gerjesztett a képviselők között. Aki 

ellene foglaltak állást elsősorban azt tartották aggályosnak, hogy a visszamenőleges ítélkezés 

jogbizonytalanságot okoz és kétséges annak eredménye, mivel több igazságtalanságot okozhat, 

mint amennyit megszüntet. Aki pedig mellette szóltak, azok álláspontját Zétényi Zsolt 

szemléletesen fogalmazza meg október 8-ai beszédében. A képviselő hosszasan foglalkozik a 

polgári jogrendszer egyik alaptételével, az elévülés kérdésével. Lényegében úgy látja, hogy a 

nyugati, konszolidált viszonyok között érvényes jogelv nem alkalmazható a kommunizmus 

időszakának jogellenes magyarországi korszakára. A jogbizonytalanság kérdésével 

kapcsolatban pedig ezt mondja: „Nem jelent-e jogbizonytalanságot főbenjáró bűntettek, 

gyilkosság és hazaárulás büntetés nélkül hagyása, hatályos büntető törvénybe ütköző 

cselekmények büntetlenül hagyása? Komoly lehet-e az a kérdés, hogy jogbizonytalanságban 

van a gyilkos és a hazaáruló azért, mert bizonyos idő eltelt a gyilkosság és a hazaárulás óta. A 

mi célunk az, hogy a gyilkos és a hazaáruló soha ne legyen bizonyos tettének büntetlenségében, 

mert ezek a mindenkori tételes jogba és a természetjogba ütköző cselekmények, s így büntetést 

érdemelnek.”26 

Az október 15-i parlamenti ülésen a felszólalók sorában ott van az SZDSZ-s Mécs Imre és az 

MSZP-s Nagy Attila (a kiváló színész) is, akik mindketten elszenvedői voltak az 1956 utáni 

megtorlásoknak. Mécs Imre beszédében utal a múlt nagy törvénykönyveire, amelyek 

mindegyikében ismeretes volt az időbeli elévülés fogalma. Másrészt úgy gondolja, hogy a 

magyar társadalomban 1945 után sok embert elítéltek, bűnösöket és bizony kevésbé bűnösöket 

egyaránt. A beterjesztett törvény alapján mindez most csak megismétlődne: „Megint lenne egy 

csomó bűnbak, aki megérdemelten ülne ott, – ne vitassuk – de nem tisztulna meg a magyar 

társadalom…”.27Nagy Attila képviselő szintén a törvényjavaslat ellen foglal állást, és ennek 

során hivatkozik Takács Péternek egy 10 évvel korábbi írására, amelyben - egyebek mellett - 

pozitívan szól az évfordulóját ünneplő magyar kommunista mozgalom résztvevőinek példaadó 

                                                             
26 Országgyűlési Napló 1991:758. 
27 uo.:873. 
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cselekvéseiről. Ehhez a következő kommentárt fűzi: „Én azt feltételezem, hogy 

képviselőtársamban is értékítéletek változtak meg, és az én véleményem szerint a törvény azért 

van, hogy a politikai értékítélet-változásoktól a holnap politikusait is megvédelmezze.”28Az 

érzelmektől túlfűtött hangulatban Orbán Viktor felszólalásában aggodalmát fejezi ki, hogy a 

parlamentet a jelen viták széteséssel fenyegetik, és azt javasolja, hogy a két előterjesztő vonja 

vissza törvényjavaslatát. Egyúttal indítványozza, hogy a múlttal való szembenézés módját 

pedig a pártok, vezetői szinten vitassák meg.  

Takács Péter az őt ért támadásokra a parlamentben szót kérve reagált, de nézeteit különböző 

sajtótermékekben szintén kifejtette. A Kelet-Magyarország hasábjain október 25-én közreadott 

interjúban az újságíró szembesítette őt a Nagy Attila által kifogásolt korábbi gondolataival. 

Egyúttal feltette azt a kérdést, hogy ennek fényében vajon „ilyen vehemensen” képviselheti-e 

a történelmi igazságtétel ügyét. Takács Péter válaszában lényegét tekintve azt mondja, hogy a 

nyolcoldalas könyvkritikában (amely egyébként a szabolcsi internacionalistákkal foglalkozott) 

tiszteletben tartotta a hitükért meghalni kész embereket. Gondolatmenetének végén leszögezi, 

hogy „Minden írásomat vállalom, semmiféle etikátlanságot vagy erkölcstelenséget ezekben az 

írásokban nem követtem el.”29 Ezt követően az újságíró visszautal az előző heti 

sajtótájékoztatóra, ahol a koalíciós pártok képviselői (Szabó Iván MDF, Zsíros Géza FKGP, 

Füzessy Tibor KDNP) „mintha más véleményen lettek volna”. 30 

Az említett korábbi sajtótájékoztatóról - nem első kézből – a megyei napilap külön cikkben 

(Határozottabb rendszerváltást címmel) számolt be. E szerint a koalíciós pártok képviselői 

mindamellett, hogy kijelentették abbéli szándékukat, hogy szélesíteni fogják 

együttműködésüket, emellett foglalkoztak a múlt bűneinek kérdésével. Közös álláspontot 

alakítottak ki abban a tekintetben, hogy elvetik a kollektív büntetést és egyénenként, jogszerű 

eljárás keretében vizsgálják meg azt, hogy a múlt bűneiért a kommunista rendszer egykori 

vezetőit milyen felelősség terheli. A tájékoztatón szóba került a Zétényi Zsolt és Takács Péter 

által jegyzett törvényjavaslat.  Ehhez kapcsolódóan az újságíró rákérdezett „az igazságtételhez 

kapcsolódó kínos intermezzóra”. Állásfoglalást kérve, Takács Péterre utalva így fogalmazott 

„…kiderült, hogy korábbi pályafutása legalábbis kacskaringós volt, s egyik szakaszában nem 

mulasztotta el dicsérni a lenini eszmékért fegyvert fogó harcosok elszántságát.”31 Szabó Iván 

politikustól szokatlan nyíltsággal foglalt állást, párttársát illetően: „minden politikai pártnak 

                                                             
28 uo.:878. 
29 Kelet-Magyarország 1991. okt. 25:4. 
30 uo. 
31 Kelet-Magyarország 1991. okt. 19:4. 
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tisztában kell lennie azzal, hogy állásfoglalásai csak akkor hitelesek, ha képviselőinek tettei is 

azok.”32(kiemelés az újság által) Szabó Iván ígérte, hogy a jövőben nagyobb körültekintéssel 

járnak el. A cikk a kormányfő kijelentésével zárul, amely szerint, míg ő Eötvös Józsefről írta a 

disszertációját, addig mások Latinka Sándor érdemeit igyekeztek taglalni. A miniszterelnök 

ezen kijelentése nyilvánvaló utalás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kisgazdapárti 

képviselőjére, a történész Kávássy Sándorra, aki szintén a nyíregyházi tanárképző főiskola 

oktatója volt. A kemény szavak mögött az állhatott, hogy MDF-en belül, elsősorban Antall 

Józsefhez kapcsolódó körnek, nyilvánvalóan kifejezetten kínos volt az, hogy 1956 egyesítő 

erejének hangoztatását épp a párton belülről gyengítették. 

Láthatóan az igazságtétel Zétényi és Takács által javasolt megoldása az MDF-en és a koalíción 

belül, komoly viták forrása lett és megosztotta a kormánypárti politikusokat. Erre utal egy 

másik Takács Péterrel készült interjú, amely a Népszabadságban jelent meg.33 Ebben a kérdező 

utalt arra, hogy a törvényjavaslat beterjesztőjével szemben felhasznált 1979-es írás, saját pártja 

soraiból került hírtelen a nyilvánosság elé. Takács Péter válaszában ezt megerősíti, azzal 

indokolva mindezt, hogy „a mai pártviszonyok még igencsak képlékenyek”34, és magában az 

MDF-ben is legalább három vonulatot lát.  

A cikkből – legalábbis Takács Péter felfogása szerint – körvonalazódik az, hogy a beterjesztett 

javaslat törvényerőre emelkedve, hogyan működik a gyakorlatban. Elfogadja Mécs Imre és 

Nagy Attila álláspontját, miszerint a megbocsátás magánügy. Másrészt a képviselő szerint 

ugyanilyen szabadsággal kell rendelkeznie mindenkinek, vagyis eldöntheti az egyén, hogy 

megbocsát vagy perel az őt ért sérelmek miatt. Egyébként az MDF-s politikus véleménye 

szerint nem sok eljárásra kerül majd sor, mivel megfogalmazása szerint nem vagyunk 

bosszúálló nemzet. Később pontosabb számot is mond, úgy látja száz-egynéhány egykori 

döntéshozatalban részt vevő személyt érinthet az általuk kidolgozott igazságtétel. Takács Péter 

szerint az igazságtétel általuk javasolt törvényi megoldása által megszűnhetnének a 

szorongások, és a jelen társadalmában úton-útfélen feltámadó indulatok, „s felgyorsulhatna a 

személyiség, a gazdaság, a társadalom átépítése.”35 Azokra a felvetett félelmekre, hogy az 

általuk tervezett megoldás által esetleg érdemtelenül vádolnak meg bűnnel bűntelen embereket 

(mintahogyan ezt tették az ötvenes évek kinevezett kulákjai esetében), az interjúalany így 

válaszol: „Ma is érdemes elkerülni a csapdát, hogy a jog eljárása helyett politikai erők, pártok 

                                                             
32 uo. 
33 Népszabadság 1991 okt. 29:7. 
34 uo. 
35 uo. 
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állítsák össze az érdekeik szerinti bűnöslistákat. Ha az igazságtétel valóban a törvény, a 

független bíróság dolga lesz, akkor nem a volt párttitkárnak, tanácselnöknek, egyáltalán, az 

egykori vétlen MSZMP-tagnak kell tartania ettől.”36  

Takács Péter szembesülve az öt ért támadásokkal, az MDF megyei elnökeként bizalmatlansági 

szavazást kér maga ellen. Az erről tudósító helyi napilap idézi dr. Nagy Györgynek, a megyei 

alelnöknek a szavait, amely szerint meggyőződéseink állandóak, de az egyes dolgok 

megítélésében változhat véleményünk. A cikkből kiderül, hogy a megyei MDF kiállt elnöke 

mellett, a jelen lévő 19 főből három tartózkodás mellett mindenki mellette szavazott  

Ilyen viharos előélet után sem vonják vissza a törvényjavaslatot az előterjesztők és sor kerül 

annak parlamenti elfogadására. A támogatók száma tekintélyes 197 igennel szemben 50 volt a 

nemek száma, míg 74-en tartózkodtak. A törvény november 4-ei elfogadását a Kelet-

Magyarország szintén közreadja, és felsorolja, hogy a parlament megyei képviselői hogyan 

szavaztak. Eszerint az MDF-s honatyák (köztük Takács Péter) igennel voksoltak éppúgy, mint 

a kereszténydemokrata Seszták László és kisgazda Kávássy Sándor. A szavazás során 

tartózkodott az SZDSZ frakció (kivéve Gulyás Józsefet) és az MSZP. A Fideszes Mádi László, 

Gulyáshoz hasonlóan szintén nemmel voksolt.37 

A törvény azonban nem lépett hatályba, miután Göncz Árpád köztársasági elnök az 

Alkotmánybírósághoz fordult. Kérte, hogy a bírák foglaljanak állást abban a kérdésben, hogy 

az országgyűlés által már elfogadott „lex Zétényi” nem ütközik-e a fennálló jogi normákba. A 

Sólyom László vezette testület határozatában megsemmisítette a törvényt (11/1992), arra 

hivatkozva, hogy az sérti a jogbiztonság elvét azáltal, hogy az elévülést kiiktatva újra 

büntethetővé kíván tenni múltbéli cselekményeket.  

 

A múlt bűneivel való szembenézés és az igazságtétel igényének továbbélése a mai magyar 

közéletben 

Az Alkotmánybíróság döntése nyomán nyilvánvalóvá vált az, hogy minden olyan 

kezdeményezés, amely az elévülés elvét nem veszi figyelembe, az Alkotmánybíróság 

megsemmisítő határozatával kell, hogy szembenézzen. A törvény megszövegezője Zétényi 

Zsolt 2016-os visszatekintésében így értékelte az elmaradt, meghiúsított felelősségre vonást: 

„26 éve annak, hogy folyamatos rendszerváltásban élünk. Nem kevesen vélik úgy, hogy számos 

tekintetben csonka változásokat éltünk át, a bűnös nemzetromboló önkényuralom maradványai 

                                                             
36 uo. 
37 Kelet-Magyarország 1991. nov. 5:4. 
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beivódtak a társadalomba, a gondolkodásba, a politikába” 38 A kérdés valóban nem jutott 

nyugvópontra 1992-es alkotmánybírósági döntés után sem. Egymást követték a kísérletek, 

amelynek célja a múlt bűnöseinek számonkérése volt. Ez a szándék, a társadalom és ezen belül 

a politika egy részében egyre határozottabban megfogalmazódott, amint az 1956-os 

értelmezések mindjobban differenciálódtak.  

Ugyanígy az 1956-os események különböző elemeiből mást és mást emelt ki a politika, az 

egyes pártok világnézetük szerint válogattak az örökségből. Mint láttuk rendszerváltás első 

éveiben 1956 még az egységet szimbolizálta, a győztes forradalom eszméje többek között 

Antall József miniszterelnök MDF-es köréhez kapcsolódott. Az egységet hangsúlyozó 

álláspont 1993-ra visszaszorult, és előtérbe kerültek a forradalmat más és más aspektusból 

vizsgáló nézetek.  Az ’56-os eseményeket illetően, - ezt 2002-ben elmondott ünnepi beszédében 

Szili Katalin házelnök is megfogalmazta - legalább három forradalmat különített el a politika. 

Ezek egyike Nagy Imréhez és a hozzákapcsolódó baloldali értelmiséghez, a 

reformkommunistákhoz kapcsolódott. Ezt a szellemi örökséget elsősorban a későbbi baloldal, 

elsődlegesen MSZP karolta fel. A második forradalom a társadalmi önszerveződéshez, az 

önkormányzatisághoz kapcsolódott, amelynek megtestesítői a munkástanácsok voltak. Ezt a 

vonalat egyik jelenlegi párt sem vállalta fel, így az képviselet nélkül maradt. Végezetül, a 

markánsan elkülönülő harmadik forradalom az utcai harcosokban testesült meg, amelyet a 

rendszerváltás korai éveiben az egykori fegyverrel küzdő túlélők (így Pongrácz Gergely) vitték 

tovább, mint elsődleges értéket.39 Ez utóbbi értelmezés a jobboldali pártok körében vált 

népszerűvé, és azonosult vele a FIDESZ is. Ezzel együtt a belpolitikai küzdelmekben a 

forradalom ünnepének, október 23-ának és annak leverésének, november 4-nek a 

szembeállítása alkalmas volt arra, hogy lejárassa, illetve elszigetelje az MSZMP örökösének 

beállított MSZP-t, illetve annak egyes vezetőit. Ebben a tekintetben a FIDESZ radikalizálódott, 

1956-ot illetően gyakorta a megtorlásokra és annak elkövetőire helyezve a hangsúlyt. Ennek 

részeként a párt a fiatalon kivégzett Mansfeld Péter kultuszát táplálta erőteljesen, és soraiban 

ott találjuk azt a Wittner Máriát aki amellett, hogy ostorozta a bűnök elkövetőit, élesen kiállt a 

„lex Zétényi” mellett.  

Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó igazságtétel kérdése búvópatakként mindig jelen volt a 

rendszerváltás utáni politikai közgondolkodásban. A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban 

az volt, hogy az elévülés, mint elv a polgári jogtudomány egyik általánosan elfogadott 

alappontja volt. Ugyanakkor voltak nemzetközi egyezmények, amelyek megfogalmaztak 

                                                             
38 Zétényi 2016:34. 
39 Fazekas 2017:97. 
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néhány kivételt, illetve kivételes helyzetet. Az 1968-as New York-i egyezmény kizárta az 

elévülést az apartheid, „genfi háborús bűntettek”, népirtás, és az emberiesség elleni 

bűncselekmények esetében.40Magyarország az első három esetet tekintve, nemzetközi 

szerződésekben fogadta el a fenti egyezmény tartalmát. Az emberiesség elleni 

bűncselekmények esetében (ez a gyakorlatban keveredett az emberiség elleni bűncselekmény 

fogalmával) erre sokáig nem került sor, mígnem 2011 őszén törvényjavaslat született az ilyen 

típusú bűncselekmények elévülhetetlenségéről. A Fideszes Gulyás Gergely által beterjesztett 

tervezet egyúttal alkalmas lehetett volna arra, hogy rendezze a mindezidáig elmaradt, az 1956-

os forradalom leveréséhez kapcsolódó pártállami bűnök kérdését, kikerülve az elévülés 

problémáját. Az Országgyűlés végül 2011. december végén elfogadta, az időközben módosult 

szövegű törvényjavaslatot. Ez a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék alapokmányára 

alapozva kimondta az emberiesség elleni bűntettek elévülhetetlenségét, és ehhez kapcsolódva 

a második fejezetben a kommunista diktatúrában elkövetett bűncselekmények (megrendelőként 

és végrehajtóként elkövetett) megbüntetéséről intézkedett. A „lex Biszkuként” elhíresült 

jogszabály alapján indítottak eljárást, - 2012 őszén vádat emelve - az egykori belügyminiszter 

Biszku Béla ellen. Az ügy aztán 2014 májusában hosszan elnyúló bűntető perben folytatódott, 

amely végleges ítélethozatal nélkül a vádlott 2016-os halálával végződött.41    

 Végül meg kell említeni, hogy a Zétényi Zsolt és Takács Péter által kidolgozott törvényjavaslat 

szellemiségét a Fidesz az alkotmány szintjén is megjelenítette és megőrizte. Így a 2012-ben 

kiadott Magyarország Alaptörvénye dokumentum rögzítette a pártállami bűncselekmények 

elévülhetetlenségét és ennek részeként az átmeneti rendelkezések szövege átfedésben van a „lex 

Zétényi” passzusaival. A visszamenőleges hatályú eljárással szembeni jogelméleti aggályokat 

úgy igyekeznek kivédeni az Alaptörvény megalkotói, hogy csak olyan ügyekben alkalmaznák 

az – időben korlátozott - elévülhetetlenség elvét, amelyek a korabeli törvények is 

szankcionáltak volna, de a pártállam politikai okokból elmulasztotta az eljárások lefolytatását. 

Ennek ellenére az Alkotmánybíróság újból kifogást emelt az elkészült törvénnyel szemben, de 

a fentebb leírt, az emberiesség elleni bűnök elévülhetetlenségét kimondó „lex Biszku” által a 

kormányzat kiutat talált az elévülés problematikájának kérdésében.42Mindenesetre a kérdés a 

különböző pártok képviselői között máig ható, parázs vitákat vált ki.           

Felhasznált irodalom: 
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41 uo.:365.-367. 
42 uo.:100. 
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