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Részletek

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága közleménye
MTI- OS Budapest, 2016. június 15., szerda
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) honlapján június 16-án nyilvánosságra hozza
a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában található „kék füzetet", a megtorlás
előkészítésében kulcsszerepet játszott személyek névsorát. A 150 fős listán szereplők
a Nagy Imre és társai per előkészítő szakaszában valamennyien jártak a Gyorskocsi
utcai börtön elzárt 3. emeletén, ahol a kiemelten fontos politikai ügyekben
letartóztatottakat őrizték. A lista metszete annak, hogy 1957 áprilisában kik voltak a
káderhálóban azok, akik a Nagy Imre-perrel kapcsolatban voltak, arra ráhatásuk
volt. Akiknek a 3. emeletre bejárásuk volt, azok a rendszer szilárd támaszainak
számítottak. A belépéseket rögzítő füzet irodai és technika személyzettől beosztott
tiszteken és parancsnokokon át ügyészekig tartalmaz neveket, köztük a politikai
rendőrség legmegbízhatóbb elvtársaiét, akik az úgynevezett K-, vagyis
különrészlegben dolgoztak.
Eddig 100 személy hivatali pályaképét készítette el a NEB az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársának, Krahulcsán Zsoltnak a segítségével.
Akik az ’56 utáni megtorlásban részt vettek, szinte valamennyien az
államvédelemnél dolgoztak már a Rákosi-korszakban is, tehát a sztálinista
diktatúrában szocializálódtak. Ilyen volt a K-részleget vezető Rajnai Sándor is, aki
később a hírszerzés meghatározó alakja lett, pályáját végül bukaresti és moszkvai
nagykövetként fejezte be. A K-részleg munkatársainak jelentős része hozzá
hasonlóan évtizedekig a belügy kötelékében maradt.
Kiadó: Nemzeti Emlékezet Bizottsága
http://os.mti.hu/hirek/118169/a_nemzeti_emlekezet_bizottsaga_kozlemenye
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.
com%2Fnemzetiemlekezetbizottsaga%2Fposts%2F1738100813069977%3A0&width=5
00
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Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
ujszo.com - Közzéteszik Nagy Imre hóhérainak nevét - 2016-06-15
hjb.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét - 201606-15
gondola.hu - Ők a Nagy Imre-perben érintett belügyesek - 2016-06-15
24.hu - Nyilvánosságra hozzák, kik vettek részt az 1956 utáni megtorlás
előkészítésében - 2016-06-15

Vissza a tartalomhoz…

A Nagy Imre-per vádlottjait ők kínozták
MAGYARIDŐK - 2016.06.15. (1,5. OLDAL)
Baranyai Gábor
Június 16-án feltárul az úgynevezett Kék füzet titka. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
utáni megtorló gépezet, a politikai rendőrség kulcsszereplőinek, a Nagy Imre-pert és más
politikai koncepciós eljárásokat előkészítő K részleg munkatársainak nevét tartalmazó listát hoz
nyilvánosságra a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.
A Gyorskocsi utcai gyűjtőfogház elzárt 3. emeletén tartották titokban fogva a Nagy
Imre-per vádlottjait, ide volt bejárása a listán szereplő 150 főnek. Ők a Kádár-rezsim
legmegbízhatóbb embereinek számítottak.
Feltárul a Kék füzet titka
A NEB nyilvánosságra hozza a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét Az 1956os forradalom és szabadságharc utáni megtorló gépezet kulcsszereplőinek, a Nagy
Imre-pert előkészítő, úgynevezett K részleg belügyeseinek nevét tartalmazó listát hoz
nyilvánosságra a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A Nagy Imre miniszterelnök
kivégzésének és újratemetésének emléknapjához kapcsolódva bemutatandó Kék füzet
pontos képet ad a Kádár-rezsim legmegbízhatóbb elvtársainak életútjáról.
A most nyilvánosságra kerülő Kék füzet az egykori miniszterelnök, Nagy Imre
perének forrásanyagában szerepel, és a politikai rendőrségnek a megtorlás
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előkészítésében kulcsszerepet játszó vizsgálati osztálya névsorát tartalmazza – mondta
el a Magyar Időknek Földváryné Kiss Réka. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB)
elnökének ismertetése szerint a 150 fős listán szereplők a Gyorskocsi utcai
gyűjtőfogház 3. emeletén, egy zárt folyosón dolgoztak, ahol a kiemelt politikai
ügyekben rács mögé helyezett személyek voltak. Itt őrizték 1957 áprilisától a Nagy
Imre-csoport tagjait is. Az épület többi részében raboskodók és a többi belügyes sem
tudott róluk. Eddig 100 fő politikai pályaképét tudta elkészíteni a NEB az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársának, Krahulcsán
Zsoltnak a segítségével. Irodai és vizsgálótisztektől az alezredeseken át az ügyészekig
tartalmaz neveket a füzet. A politikai rendőrség legmegbízhatóbb elvtársai voltak
azok, akik az úgynevezett K részlegben dolgoztak, és a nevükhöz kötődik többek
között a Bibó-per is, amelyben Göncz Árpád is szerepelt.
Földváryné Kiss Réka szerint, a Kék füzet érdekes és fontos metszetét adja a
megtorlásnak. Az egyik ilyen összefüggés, hogy akik az 1956 utáni megtorlásban részt
vettek, szinte száz százalékban már a Rákosi-korszakban is az állambiztonságnál
dolgoztak, a legkeményebb sztálinista diktatúrában szocializálódtak. Későbbi sorsuk
is érdekes.
Az egész K- részleget az a Rajnai Sándor vezette, aki később a hírszerzés egyik
meghatározó alakja lett, pályáját bukaresti és moszkvai nagykövetként fejezte be,
ezután pedig 1992-ben Izraelbe távozott, majd 1993-ban az USA-ban telepedett le. A
második ezen a listán Ferencsik József, aki Nagy Imre egyik kihallgatója volt. Ő 1962
után a Hungexpo vezérigazgató-helyettese lett. A kutatás szerint a K részleg
munkatársainak jelentős része a 70-es évek elejéig maradt a belügy kötelékében. Az
elnök szerint pikáns részlet, hogy a részleg titkárnőinek életrajzát megvizsgálva
kiderül: 2-3 olyan házasság is van, ami az itt kötött ismeretség alapján jött létre.
Földváryné Kiss Réka szerint a lista metszete annak, hogy 1957 áprilisában kik voltak
a káderhálóban azok, akik a legfontosabb üggyel, a Nagy Imre-perrel kapcsolatban
voltak és arra ráhatásuk volt. Azok, akiknek a Gyorskocsi utcai épület 3. emeletére
bejárásuk volt, mindenképpen a rendszer legmegbízhatóbb embereinek számítottak –
fogalmazott a NEB elnöke.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét
HIRADO.HU - 2016. 06. 15.
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A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni
megtorló gépezet kulcsszereplőinek, a Nagy Imre-pert előkészítő, úgynevezett K
részleg belügyeseinek nevét tartalmazó listát hoz nyilvánosságra - írja a Magyar Idők.
A Nagy Imre miniszterelnök kivégzésének és újratemetésének emléknapjához
kapcsolódva bemutatandó Kék füzet a cikk szerint pontos képet ad a Kádár-rezsim
legmegbízhatóbb elvtársainak életútjáról.
Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke a lapnak elmondta, a 150 fős listán szereplők a
Gyorskocsi utcai gyűjtőfogház 3. emeletén, egy zárt folyosón dolgoztak, ahol a kiemelt
politikai ügyekben rács mögé helyezett személyek voltak. Itt őrizték 1957 áprilisától a
Nagy Imre-csoport tagjait is.
Eddig 100 személy politikai pályaképét tudta elkészíteni a NEB, a füzet az irodai és
vizsgálótisztektől az alezredeseken át az ügyészekig tartalmaz neveket, hozzájuk
kötődik többek között a Bibó-per is, amelyben Göncz Árpád is szerepelt.
Az egész K részleget Rajnai Sándor vezette, aki később a hírszerzés egyik meghatározó
alakja lett, pályáját bukaresti és moszkvai nagykövetként fejezte be, azután 1992-ben
Izraelbe távozott, majd 1993-ban az Egyesült Államokban telepedett le.
A második a listán Ferencsik József, aki Nagy Imre egyik kihallgatója volt, és 1962 után
a Hungexpo vezérigazgató-helyettese lett.
http://www.hirado.hu/2016/06/15/nyilvanossagra-hozzak-a-nagy-imre-perbenerintett-belugyesek-nevet/
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
origo.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét 2016-06-15
faktor.hu - Felfedik az eddig titkolt, a Nagy Imre perben érintett K részleg tagjainak a
nevét - 2016-06-15
hvg.hu - Közzéteszik a Nagy Imre-pert előkészítő belügyesek nevét - 2016-06-15
24.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét - 201606-15
magyaridok.hu - Feltárul a Kék füzet titka - 2016-06-15
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atv.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét - 201606-15
alfahir.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-per belügyesek nevét - 2016-06-15
mno.hu - Most megismerheti Kádár legmegbízhatóbb embereit - 2016-06-15
kisalfold.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét 2016-06-15
delmagyar.hu - Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét
- 2016-06-15
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozza a Nemzeti Emlékezet Bizottsága az 1956-os forradalom és
szabadságharc utáni megtorlógépezet kulcsszereplőinek nevét, tudta meg a
Magyar Idők
ATV - DÉLI HÍRADÓ - 2016.06.15. 12:07:28 (00:00:46)
Mv: Nyilvánosságra hozza a Nemzeti Emlékezet Bizottság az 1956-os forradalom és
szabadságharc utáni megtorló gépezet kulcsszereplőinek és a Nagy Imre-pert
előkészítő úgynevezett K-részleg belügyeseinek nevét, tudta meg a Magyar Idők.
Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének emléknapjához kapcsolódva jelenik meg
a kék füzet, amiben pontos képet festenek a Kádár-rezsim legmegbízhatóbb
elvtársainak életútjáról. A lista 150 fős, ők azok, akik a Gyorskocsi utcai gyűjtőfogház
harmadik emeletén egy zárt folyosón dolgoztak, ahol a kiemelt politikai ügyekben rács
mögé helyezett személyek is voltak. Itt őrizték 1957 áprilisától a Nagy Imre-csoport
tagjait is.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre-pert előkészítők neveit
LÁNCHÍD RÁDIÓ - DÉLI HÍRADÓ - 2016.06.15. 12:20:20 (00:00:33)
LÁNCHÍD RÁDIÓ - DÉLUTÁNI HÍRJÁRAT - 2016.06.15. 16:24:35 (00:00:35)
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Mv: Nyilvánosságra hozzák a Nagy Imre perben érintett belügyesek névsorát. A
Nemzeti Emlékezet Bizottsága elérhetővé teszi az 56-os forradalom és szabadságharc
utáni megtorló gépezet, a Nagy Imre pert is előkészítő, úgynevezett K részleg
tisztjeinek nevét tartalmazó listát. A 150 fős felsorolásban szereplők a Gyorskocsi utcai
gyűjtőfogház harmadik emeletén egy zárt folyosón dolgoztak, ott ahol a kiemelt
politikai ügyekben bebörtönzött személyek voltak. Itt őrizték 1957 áprilisától a
mártírhalált halt miniszterelnök csoportjának tagjait is.
Vissza a tartalomhoz…

Közzéteszik a Nagy Imre-pert előkészítők nevét
JAZZY RÁDIÓ - REGGELI HÍRADÓ - 2016.06.15. 07:05:03 (00:00:44)
Mv: Közzéteszik a Nagy Imre-pert előkészítő belügyesek nevét, olvasható a Magyar
Időkben. Az úgynevezett K részleg belügyeseinek listáján állítólag 150-en szerepelnek.
Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke a lapnak elmondta, a
listán szereplők a Gyorskocsi utcai gyűjtőfogház 3. emeletén, egy zárt folyosón
dolgoztak, ahol a kiemelt politikai ügyekben rács mögé helyezett személyek voltak. Itt
őrizték 1957 áprilisától a Nagy Imre-csoport tagjait is. A cikk szerint a kék füzetet Nagy
Imre kivégzésének és újratemetésének emléknapjához kapcsolódva mutatják be és
pontos képet ad majd a Kádár-rezsim legmegbízhatóbb elvtársainak életútjáról.

Vissza a tartalomhoz…

Mától nyilvános a „kék füzet”
MAGYAR HÍRLAP - 2016. 06. 16. (3. OLDAL)
Nyilvánosságra hozta honlapján a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában található „kék
füzetet”, a megtorlás előkészítésében kulcsszerepet játszott személyek névsorát a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB).
A százötven fős listán szereplők a Nagy Imre és társai per előkészítő szakaszában
valamennyien jártak a Gyorskocsi utcai börtön elzárt 3. emeletén, ahol a kiemelten
fontos politikai ügyekben letartóztatottakat őrizték – írta közleményében a NEB.
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– A névsor a metszete annak, hogy 1957 áprilisában kik voltak a káderhálóban azok,
akik a Nagy Imre-perrel kapcsolatban voltak, arra ráhatásuk volt.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvános a Nagy Imre-per előkészítésében szerepet játszók névsora
MAGYARHIRLAP.HU - 2016. 06. 16.
58 éve végezték ki '56 miniszterelnökét Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai
perének előkészítésében részt vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát,
hivatali karrierútját a Nemzeti Emlékezet Bizottsága csütörtökön, a kivégzések és az
újratemetés évfordulóján.
A NEB internetes oldalán (www.neb.hu) elérhető összeállítás alapja az a lila iskolai
füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától beléphettek a
politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén
a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak.
A NEB oldalán közölt ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás
folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek - köztük a Nagy Imre-per előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította - írták.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József
- az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere - irányította. A
politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt.
A szovjet "tanácsadó elvtársak" részvétele a különrészlegen lefolytatott
vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
10.
oldal

a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy "külsős" ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
Ugyanakkor a füzet nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály
vezetőjének, Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll,
hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos
ítélettel záruló per előkészítésében - írta a NEB.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak
forrásai az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi
akták, amelyek minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait,
rendfokozatát, beosztási helyének változását, parancsnokai által rendszeres
időközönként készített minősítését, önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
http://magyarhirlap.hu/cikk/58497/Nyilvanos_a_Nagy_Imreper_elokesziteseben_sze
repet_jatszok_nevsora
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
hir.ma - Nyilvánosságra hozták a megtorlás előkészítésében szerepet játszók
névsorát - 2016-06-16
magyarszo.com - Nyilvánosságra hozták a megtorlás előkészítésében szerepet
játszók névsorát - 2016-06-16
24.hu - Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-per előkészítőinek névsorát - 2016-06-16
kisalfold.hu - Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-perben érintett belügyesek nevét 2016-06-16
delmagyar.hu - Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-perben érintett belügyesek
nevét - 2016-06-16
index.hu - Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-peren dolgozó állambiztonságiak
névsorát - 2016-06-16
tortenelem.mandiner.hu - Nyilvánosságra hozta a NEB a Nagy Imre-per
előkészítőinek névsorát - 2016-06-16

11.
oldal

Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra kerül a Nagy Imre-per előkészítőinek neve
NÉPSZABADSÁG - 2016. 06. 16. (4. OLDAL)
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) nyilvánosságra hozza az úgynevezett K
részleg belügyeseinek nevét tartalmazó listát. A lap szerint ők készítették elő a Nagy
Imre-pert – írta a szerdai Magyar Idők. A lap szerint 150 személyről van szó.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozták a lila füzetet
MNO.HU - 2016. 06. 16.
Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján.
Az összeállítás alapja egy százötven nevet tartalmazó lila iskolai füzet (pdf), amely
azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai
rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a
harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak.
A NEB oldalán közölt ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás
folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per –
előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította – írták.

Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József
– az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere – irányította. A
politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt.
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A szovjet „tanácsadó elvtársak” részvétele a különrészlegen lefolytatott
vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépíró), a
vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy „külsős” ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
Ugyanakkor a füzet nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, aki minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály
vezetőjének, Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll,
hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos
ítélettel záruló per előkészítésében – írta a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrier utak
forrásai az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi
akták, amelyek minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait,
rendfokozatát, beosztási helyének változását, parancsnokai által rendszeres
időközönként készített minősítését, önéletrajzát, fényképét tartalmazzák.
http://mno.hu/tortenelem/nyilvanossagra-hoztak-a-lila-fuzetet-1347432

Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozták a megtorlás előkészítésében szerepet játszók névsorát
MAGYARIDOK.HU - 2016. 06. 16.
Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága (NEB) csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján.
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A NEB internetes oldalán (www.neb.hu) elérhető összeállítás alapja az a százötven
nevet tartalmazó lila iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957.
április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi
utca 31. szám alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imreügy szereplői raboskodtak.
A NEB oldalán közölt ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás
folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per –
előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította – írták.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József
– az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere – irányította. A
politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt.
A szovjet „tanácsadó elvtársak” részvétele a különrészlegen lefolytatott
vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy „külsős” ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
Ugyanakkor a füzet nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály
vezetőjének, Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll,
hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos
ítélettel záruló per előkészítésében – írta a NEB.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak forrásai
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták,
amelyek minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát,
beosztási helyének változását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített
minősítését, önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
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http://magyaridok.hu/belfold/nyilvanossagra-hoztak-megtorlas-elokeszitesebenszerepet-jatszok-nevsorat-756679/
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozta a NEB a Nagy Imre-per előkészítőinek névsorát
MANDINER.HU - 2016. 06. 16.
Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének évfordulóján hozta nyilvánosságra a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Nagy Imre-per előkészítőinek névsorát, részletezve
életrajzukat. Azok kerültek az adatbázisba, akik 1957. április 13-ától beléphettek oda,
ahol a per vádlottjai raboskodtak.
Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján. A
NEB internetes oldalán (www.neb.hu) elérhető összeállítás alapja az a százötven
nevet tartalmazó lila iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957.
április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi
utca 31. szám alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imreügy szereplői raboskodtak.
A NEB oldalán közölt ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás
folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per –
előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította – írták.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik
József –az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere – irányította.
A politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt. A szovjet „tanácsadó
elvtársak” részvétele a különrészlegen lefolytatott vizsgálatokban egyértelműnek
tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő bejegyzés a nekik kiutalt
belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik közül néhánynak az
életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
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a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy „külsős” ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
Ugyanakkor a füzet nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály
vezetőjének, Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll,
hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos
ítélettel záruló per előkészítésében – írta a NEB.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak forrásai
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták,
amelyek minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát,
beosztási helyének változását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített
minősítését, önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
http://tortenelem.mandiner.hu/cikk/20160616_nyilvanossagra_hozta_a_neb_a_nagy_i
mre_per_elokeszitoinek_nevsorat
Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imrére és mártírtársaira emlékezik az ország
HIRADO.HU - 2016. 06. 16.
Nagy Imre egykori miniszterelnökre és mártírtársaira emlékezik ma az ország,
kivégzésük 58. és újratemetésük 27. évfordulóján. A központi rendezvények keretében
a budapesti Vértanúk terén található Nagy Imre-szobornál tartanak megemlékezést,
majd a néhai kormányfő sírjánál helyeznek el koszorút.
A központi állami rendezvényeket a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti
Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH) szervezi. Délelőtt 9 órakor a belvárosi
Vértanúk terén tartandó megemlékezésen Trócsányi László igazságügyi miniszter
mond beszédet.
A rákoskeresztúri Új köztemetőben található nemzeti emlékhelyen, a 300-as és a 301es parcellánál 11.30-kor kezdődik a megemlékezés. A kormány nevében Vargha
Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára koszorúz. A mártír
miniszterelnök végső nyughelyénél délután négy óráig díszőrség áll, ott a nap
folyamán bárki leróhatja tiszteletét.
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Június 16-án az 1956-os forradalom mártírhalált halt miniszterelnökéről, Nagy Imréről
és mártírtársairól, a forradalmat követő megtorlás áldozatairól emlékezik meg az
ország.
Az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imrét és mártírtársait – Maléter Pál honvédelmi
minisztert, Gimes Miklós újságírót, az 1958. április 24-én kivégzett Szilágyi Józsefet,
Nagy Imre titkárságvezetőjét és a börtönben 1957. december 21-én elhunyt Losonczy
Gézát, a Nagy Imre-kormány államminiszterét – huszonöt éve, 1989. június 16-án
helyezték végső nyugalomra a rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában.
A Hősök terén tartott gyászszertartás, majd az azt követő rákoskeresztúri temetés a
magyar rendszerváltás katartikus eseménye volt, amely a szocialista korszak végét is
jelképezte.
Nyilvánosságra hozták a megtorlás előkészítésében szerepet játszók névsorát
Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján.
A NEB internetes oldalán (www.neb.hu) elérhető összeállítás alapja az a százötven
nevet tartalmazó lila iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957.
április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca
31. szám alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy
szereplői raboskodtak.
A NEB oldalán közölt ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás
folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per –
előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította – írták.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere – irányította. A
politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt.
A szovjet „tanácsadó elvtársak” részvétele a különrészlegen lefolytatott
vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
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A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy “külsős” ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
Ugyanakkor a füzet nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály vezetőjének,
Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll, hogy a
füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos ítélettel
záruló per előkészítésében – írta a NEB.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak forrásai
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták, amelyek
minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási
helyének változását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített minősítését,
önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
http://www.hirado.hu/2016/06/16/nagy-imrere-es-martirtarsaira-emlekezik-azorszag/
Vissza a tartalomhoz…

Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival?
HIRADO.HU - 2016. 06. 16.
A NEB csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján hozta nyilvánosságra
internetes oldalán (www.neb.hu) a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt
vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját.
Az itt látható lista mintegy száz karrierút alapja az a százötven nevet tartalmazó lila
színű iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától
beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám
alatti székhelyén a 3. emeleti zárt folyosóra. Ott őrizték a különösen fontos ügyekben
vizsgálat alatt állókat, így a Nagy Imre-ügy szereplőit is.

Földváryné Kiss Réka a műsorban arról beszélt: a kézírásos füzetről lehetett tudni,
benne volt a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában. Nemcsak “neveket adnak”, hanem
18.
oldal

az életutak alapján egyfajta rálátást, metszetet arról, hogy honnan jöttek ezek az
emberek. Jelezte: szinte mindannyian a Rákosi-rendszerben, az ÁVH-ban
szocializálódtak, de az életutak alapján kiderül az is, a politikai rendőrség pontosan
mely osztályain.
Legalább ennyire fontos – amiről keveset beszélünk, pedig az egész Kádár-kori
képünk nagyon fontos új fókuszát adhatja -, hogy mi lett ezeknek az embereknek a
sorsa a megtorlás után – jegyezte meg.
A NEB elnöke elmondta: volt köztük olyan, aki 1962-63-ban – amikor átszervezték az
állambiztonságot – elhagyta a testületet. Földváryné Kiss Réka példaként említette,
hogy Ferencsik József ezredes a Hungexpo egyik vezetője lett. A NEB elnöke szerint
az is érdekes, hogy akik az átszervezés után is maradtak a belügyben, azokat az 1970es, 1980-as években nyugdíjazták.
Ha tetszik, az úgymond konszolidált Kádár-korszak belügyi középkáderei olyan
emberekből is álltak, akik ott voltak a Nagy Imre-ügy vizsgálatnál, a különleges
részleghez tartoztak, és nagyon sok rendkívül érzékeny információjuk volt – jegyezte
meg. A NEB elnöke emlékeztetett: a 3. emeletre bejáratosak nemcsak a Nagy Imreügyben vettek részt, hanem például a Bibó-ügyben is.
Krahulcsán Zsolt tudományos kutató a műsorban arról beszélt, további kutatási irány
lehet az, hogy feltárják, mi lett az érintettek későbbi sorsa, például Rajnai Sándor
hogyan válhatott bukaresti és moszkvai nagykövetté, majd hogyan került ki az
Amerikai Egyesült Államokba. A személyi aktából ez nem derül ki, csak az, hogy aki
az 1962-63-as átszervezés során polgári pályára került, hol helyezkedett el, mi volt az
első munkahelye – mondta.
http://www.hirado.hu/2016/06/16/mi-lett-a-nagy-imre-ugy-vizsgaloival/
Vissza a tartalomhoz…

Itt a lista! Ők hallgatták ki Nagy Imrééket
BLIKK - 2016. 06. 16.
Budapest – Egy 150 névből álló listát, rövid életrajzokkal kiegészítve, tett közzé a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB). A listán szereplő személyek Nagy Imre
kivégzett miniszterelnök és társai perének előkészítésében játszottak kisebb-nagyobb
szerepet.
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A lista alapja egy lila színű iskolai füzet, amelyben azoknak a nevei szerepeltek, akik
1957 április 13-tól beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának székhelyén,
a Gyorskocsi utcai épület a harmadik emeleti zárt folyosójára, ahol a Nagy Imre-ügy
büntetőeljárás alá vont szereplői raboskodtak.
Az 1956-os forradalmat követő megtorlás folyamatában a legjelentősebbnek számító
ügyek – köztük a Nagy Imre-per – előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati
osztályon belül, attól elkülönülve, külön részleget hoztak létre, ahová a politikai
rendőrség valamennyi osztályáról átvezényelték a legmegbízhatóbbnak és
legalkalmasabbnak tartott munkatársakat, döntő többségükben volt államvédelmi
beosztottakat. Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította – olvasható a NEB
honlapján.
Különböző vizsgálati csoportokat alakítottak ki, az I. számú csoport foglalkozott a
Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József (az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának
hajdani első embere) irányította. A politikai „összekötő” a párt felé Biszku Béla
belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának (majd Politikai
Bizottságának) tagja volt. A szovjet „tanácsadó elvtársak” részvétele a külön részlegen
lefolytatott vizsgálatokban egyértelműnek tűnik, ezt bizonyítja a füzet első oldalán
szereplő bejegyzés a számukra kiutalt belépőkről, valamint az orosz nyelvű tolmácsok,
fordítók jelenléte is, akik közül néhánynak az életrajza ebben a válogatásban is
szerepel.
A lila füzetben nemcsak a különleges részleg tagjainak a nevei szerepeltek, hanem az
államvédelmi tisztek, operatív beosztottak, sőt a gépírónők, a bűnügyi fényképész és
a vizsgálati osztály főorvosa is.
http://www.blikk.hu/aktualis/politika/itt-a-lista-ok-hallgattak-ki-nagyimreeket/8eenrdb
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozták Nagy Imre és társai perének előkészítésében szerepet
játszók névsorát
MA.HU - 2016. 06. 16.
A százötven nevet tartalmazó lila iskolai füzet azoknak a nevét tartalmazza, akik
1957. április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának
Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra.
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Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján.
A NEB internetes oldalán (www.neb.hu) elérhető összeállítás alapja az a százötven
nevet tartalmazó lila iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957.
április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi
utca 31. szám alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imreügy szereplői raboskodtak.
A NEB oldalán közölt ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás
folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek - köztük a Nagy Imre-per előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította - írták.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere - irányította. A
politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző
Bizottságának (majd Politikai Bizottságának) tagja volt.
A szovjet „tanácsadó elvtársak" részvétele a különrészlegen lefolytatott
vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy "külsős" ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
Ugyanakkor a füzet nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály
vezetőjének, Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll,
hogy a füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos
ítélettel záruló per előkészítésében - írta a NEB.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak forrásai
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az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták,
amelyek minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát,
beosztási helyének változását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített
minősítését, önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
http://www.ma.hu/belfold/283721/Nyilvanossagra_hoztak_Nagy_Imre_es_tarsai_per
enek_elokesziteseben_szerepet_jatszok_nevsorat
Vissza a tartalomhoz…

Esztergályos, bőröndös, kesztyűszabász készítette elő Nagy Imre kivégzését
HVG.HU - 2016. 06. 16.
Feltárult a kék füzet tartalma – már tudjuk, kik dolgoztak Kádár nagy egyéni
produkcióján.
III. em. belépők 1957. IV. 13-tól – ez áll azon a kis, kékeslila iskolai füzeten, amelyben a
XX. századi magyar történelem egyik legfontosabb perét előkészítő vizsgálati, ügyészi
és operatív személyzet névsora található. A füzet tartalmát napra pontosan 58 évvel
azután adta közre honlapján a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, hogy Nagy Imrét és
társait kivégezték a Kozma utca 13. szám alatti gyűjtőfogházában, a kisfogház
udvarán.
A BRFK használja Nagy Imre egykori zárkáját
A 150 fős névsorban azok szerepelnek, akik 1957. április 13-ától beléphettek a
Gyorskocsi utca 31. alatti épület harmadik emeletének zárt folyosójára, ahol a Nagy
Imre-ügy büntetőeljárás alá vont szereplői raboskodtak. Az épület ma is áll, jelenleg a
BRFK Bűnügyi Főosztálya működik itt. Harmadik emelet is van, tehát valószínűleg a
zárt folyosó sem tűnt el. Ezen a részlegen őrizték Nagy Imrét és társait egészen
letartóztatásuktól, 1957 áprilisától kezdve egészen a kivégzésükig.
A most megjelent listán minden belépésre jogosult neve mellett egy rövid életrajz is
szerepel, szinte mindegyikben szenteltek pár külön sort annak, hogy hol volt, mit
csinált az illető az 56-os forradalom alatt. A férfiak közül nagyon sokan részt vettek a
forradalmárok elleni fegyveres harcban, többen a Köztársaság téri pártközpont
védelmében is. Voltak közöttük, akik a harcokban megsérültek, de olyanok is, akik a
forradalmárok fogságába kerültek, bár őket általában pár nap után szabadon
engedték.
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„Október 23-tól szolgálati helyén tartózkodott. November 1–4. között a Fő utcai
börtönben tartották fogva”, vagy „1956-ban részt vett a BM központi épületének
védelmében, majd a szovjet csapatokkal együtt a forradalom felszámolásában. 1956.
december 5-én megsebesült” – áll az egyik életrajzban, a másikban pedig az: „1956.
október 23-án és 24-én részt vett a Magyar Rádió, majd október 25. és 30. között a BM
központi épületének védelmében. 1956. október 30-tól a budaörsi szovjet csapatokkal
harcolt”. Ezeket némi forráskritikával kell kezelni, mert életrajzuk ezen részét maguk
az érintettek állították össze, olykor kicsit „szépítve” a tényeken. Közülük
szinte mindenki párttag volt már 1945-től, legkésőbb 46-tól, és sokan már a forradalom
előtt a BM kötelékében dolgoztak, többen az állambiztonság állományában.
Még az állambiztonságon belül is a legmegbízhatóbb élcsapat
Krahulcsán Zsolt, a lista összeállításában részt vevő tudományos kutató szerint, ha
mint homogén egészt vizsgáljuk a névsort és az életrajzokat, akkor látszik, hogy a
pártvezetés és az állambiztonsági szervezet számára legmegbízhatóbb embereket
válogatták össze az „élcsapatba”. A listán persze szerepel mindenki a gépíróktól
kezdve az orvosokon át a bűnügyi fényképészig. Volt, aki vasesztergályosból lett a
politikai nyomozó osztály alosztályvezetője, vagy bőröndösből az operatív technikai
osztályának operatív beosztottja, esetleg kesztyűszabászból osztályvezető a BM III/1es ügyosztályán. Vannak azonban olyan nevek, akik kiemelkednek a tömegből.
Letartóztatta Nagy Imrét, aztán nagykövet lett
Az egyik legfontosabb név Rajnai Sándoré, aki eredetileg is a BM Politikai
Főosztályának főosztályvezető-helyettese volt. A forradalom leverése után a Kádárkormány megbízásából irányította a forradalom vezetőinek letartóztatását. Ő
tartóztatta le Romániában Nagy Imre miniszterelnököt és társait, és szállíttatta a
Gyorskocsi utcai vizsgálati börtönbe, majd felügyelte a per előkészítését és
lebonyolítását. Az irányításával működött a Nagy Imre-per vádlottjait kihallgató
úgynevezett K-részleg. Neki az utóélete is kalandos: miután 1962-ben leszerelték, a
külügyminisztériumba került. A 70-es évek végén bukaresti, 1982-től a
rendszerváltásig pedig moszkvai nagykövet lett. 1992-ben Izraelbe távozott, majd
1993-ban az USA-ban telepedett le, itt is halt meg, Detroitban.
Krahulcsán Zsolt kiemeli Ferencsik Józsefet és Kapitány Istvánt is, akik Nagy Imre
kihallgatói voltak. A kihallgatásról ismert iratanyagok alapján ma már jól
rekonstruálható a tevékenységük, életükről azonban csak a szűkös életrajzi adatok
szólnak. Kapitány például 1962-ben a koncepciós ügyek felülvizsgálata során a
Központi Bizottságtól „megrovás” pártbüntetést kapott, mivel 1951-ben, a Kádár-ügy
során, mint vizsgáló részt vett Losonczi Géza kihallgatásában, és „koncepciós”
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jegyzőkönyveket írattatott vele alá. Még ugyanebben az évben le is szerelték, életéről
nem derül ki több részlet.
Ferencsik József élete már érdekesebb. Mielőtt Nagy Imre kihallgatója lett volna, 1944.
augusztus 14-én behívták katonának. November elején alakulatát nyugatra
vezényelték, de ő Budapesten maradt. Hamis iratokat a Prónay-féle szélsőjobboldali
szabadcsapattól sikerült szereznie, ezzel vészelte át az ostromot. Miután ezt a tényt
később életrajzaiban elhallgatta, 1954-ben szigorú megrovás pártbüntetésben
részesítették, de ezt 1959. szeptemberben törölték. 1959. június 28-án Biszku Béla
belügyminiszter a Vörös Csillag Érdemrendre terjesztette fel, mint „aki a
Belügyminisztériumban kapott külön megbízatását lelkiismeretesen és eredményesen
elvégezte”, de szolgálati adatlapja szerint a kitüntetést végül nem kapta meg.
Mindenki láncszem a gépezetben
Bár nem akart utólagosan ítélkezni, a tudományos kutató mégis azt mondta, hiába
jóval kisebb a felelőssége a vizsgálati részlegen például orvosi ellátást biztosító vagy
fotókat készítő személyzetnek, ők is alkatrészek voltak a gépezetben, és esetükben is
számított a BM számára megbízható pedigré. Sokakat átvezényeltek társosztályokról,
hiszen a politikai rendőrség újjászervezésének időszakában járunk, amikor jelentős
hiány volt a megbízható káderekből.
Bár a Nagy Imre-per első felvonása csak 1958 februárjában, tehát 10 hónappal a
letartóztatása és a vizsgálati osztály munkájának kezdete után történt meg, Krahulcsán
szerint Biszku már 1957 augusztusában egyeztetett a szovjetekkel a perről. Ám
Moszkva nem adott zöld utat, egy közeledő csúcstalálkozó miatt, ahol rosszul festett
volna egy volt kommunista vezető elítélése. 1958 februárjában mindössze két napig
folyt az eljárás, majd pótnyomozást rendeltek el. Újra a szovjet vezetés szólt közbe a
nagyhatalmak csúcstalálkozója miatt. Végül júniusban alig egy hét alatt lezavarták a
tárgyalást, melynek végén Nagy Imrét és társait halálra ítélték.
Moszkva nem akarta Nagy Imre halálát
Hruscsov számára az enyhülés volt fontos 1957-58-ban, elsősorban a szovjet–amerikai
viszonyban, de ekkoriban zajlottak még a Jugoszláviával folyó tárgyalások is.
Hruscsov pedig nem akarta elidegeníteni magától Titót. A jugoszláv pártvezér segített
neki csapdába ejteni Nagy Imrét (a jugoszláv követségre ezért hívták Nagy Imrééket a
november 4-ei szovjet beavatkozáskor). Erről Hruscsov és Tito Brioni szigetén tárgyalt
a második magyarországi szovjet katonai offenzíva előtti napokban, 1956. november
elején. Tito viszont nem tudta, hogy mi lesz Nagy Imre sorsa, és a jugoszláv vezető
Brionin még nyugodtan ajánlotta Kádárt Hruscsov figyelmébe, mint aki képes lenne
konszolidálni 1956 leverése után a helyzetet Magyarországon.
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Tito és Hruscsov azt sem gondolta 1956 novemberének első napjaiban, hogy a
jugoszláv követségen Nagy Imre megmakacsolja magát, nem hajlandó lemondani,
illetve nem hajlandó a Kádár-kormányba belépni.
Még 1989-ben is elítélte volna Nagy Imrét egykori bírája
Titóval tehát 1958-ban is érzékeny volt a viszony, Nagy Imre körének pedig volt
kapcsolata a jugoszlávokkal (diplomatákkal, újságírókkal) a forradalom előtt.
Kivégzése az amerikai–szovjet viszonynak sem tett volna jót. A szovjetek ugyan
szigorú büntetést és példa statuálását akarták vele szemben szemben a forradalom
leverése után, miután látták, hogy Nagy nem hajlandó kompromisszumra – de rosszul
jött nekik a kivégzés. Ez tehát aligha volt szovjet kérés, bár nyilvánvalóan Kádár erről
egyedül nem dönthetett.
Így végül Kádár egy olyan pillanatot használt ki a kivégzésre, amikor a nemzetközi
helyzet éppen kedvezőtlen volt a szovjet–amerikai viszonyban (1958 szeptemberében
például Kína és Tajvan viszonya okozott problémát Washingtonnak és Moszkvának),
a feszültségek nőttek, és Nagy kivégzése az adott pillanatban éppen nem rontott sokat
a nemzetközi helyzeten.
Vida Ferenc, a Nagy Imre-per népbírósági tanácsának vezetője 1989-ben nyilatkozott
először az ítéletről Borenich Péternek, a Kossuth rádió újságírójának. Akkor azt
mondta, ma is elítélné a volt miniszterelnököt, de a halálbüntetést már nem szabná ki
rá. 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa a legfőbb ügyész
törvényességi óvásának alapján hivatalosan is hatályon kívül helyezte Nagy Imre és
társainak ítéletét, s bűncselekmény hiányában felmentette őket. A tárgyaláson érkezett
a hír, hogy a korábbi halálos ítéletet jóváhagyó Kádár János meghalt.
http://hvg.hu/itthon/20160616_Kihallgatta_Nagy_Imret_a_kivegzes_utan_nagykovet
_lett
Vissza a tartalomhoz…

Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival?
INFORÁDIÓ - 2016. 06. 16.
Nem csak az érdekes, hogy kik vettek részt a Nagy Imre és társai elleni per
előkészítésében, hanem az is, ők hol szocializálódtak és mi lett a későbbi sorsuk mondta Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) elnöke.
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A NEB csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján hozta nyilvánosságra
internetes oldalán (www.neb.hu) a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt
vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját. A mintegy
száz karrierút alapja az a százötven nevet tartalmazó lila színű iskolai füzet, amely
azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai
rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a 3.
emeleti zárt folyosóra. Ott őrizték a különösen fontos ügyekben vizsgálat alatt állókat,
így a Nagy Imre-ügy szereplőit is.
Földváryné Kiss Réka az M1 műsorában arról beszélt: a kézírásos füzetről lehetett
tudni, benne volt a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában. Nemcsak "neveket adnak",
hanem az életutak alapján egyfajta rálátást, metszetet arról, hogy honnan jöttek ezek
az emberek. Jelezte: szinte mindannyian a Rákosi-rendszerben, az ÁVH-ban
szocializálódtak, de az életutak alapján kiderül az is, a politikai rendőrség pontosan
mely osztályain.
Legalább ennyire fontos - amiről keveset beszélünk, pedig az egész Kádár-kori képünk
nagyon fontos új fókuszát adhatja -, hogy mi lett ezeknek az embereknek a sorsa a
megtorlás után - jegyezte meg.
A NEB elnöke elmondta: volt köztük olyan, aki 1962-63-ban - amikor átszervezték az
állambiztonságot - elhagyta a testületet. Földváryné Kiss Réka példaként említette,
hogy Ferencsik József ezredes a Hungexpo egyik vezetője lett.
A NEB elnöke szerint az is érdekes, hogy akik az átszervezés után is maradtak a
belügyben, azokat az 1970-es, 1980-as években nyugdíjazták.
Ha tetszik, az úgymond konszolidált Kádár-korszak belügyi középkáderei olyan
emberekből is álltak, akik ott voltak a Nagy Imre-ügy vizsgálatnál, a különleges
részleghez tartoztak, és nagyon sok rendkívül érzékeny információjuk volt - jegyezte
meg. A NEB elnöke emlékeztetett: a 3. emeletre bejáratosak nemcsak a Nagy Imreügyben vettek részt, hanem például a Bibó-ügyben is.
Krahulcsán Zsolt tudományos kutató a műsorban arról beszélt, további kutatási irány
lehet az, hogy feltárják, mi lett az érintettek későbbi sorsa, például Rajnai Sándor
hogyan válhatott bukaresti és moszkvai nagykövetté, majd hogyan került ki az
Amerikai Egyesült Államokba. A személyi aktából ez nem derül ki, csak az, hogy aki
az 1962-63-as átszervezés során polgári pályára került, hol helyezkedett el, mi volt az
első munkahelye - mondta.
Megjegyezte: a korábbi vizsgálók közül többen a kultúra területére kerültek, jellemző
volt, hogy könyvkiadóknál vagy vállalatok, minisztériumok jogi osztályán tűntek fel.
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Földváryné Kiss Réka ehhez hozzáfűzte: volt olyan, aki a kémelhárításhoz került és
olyan is, aki az izraeli titkosszolgálatnál folytatta pályáját.
http://inforadio.hu/belfold/2016/06/16/mi_lett_a_nagy_imre-ugy_vizsgaloival/
Műsorfolyamban a hírekben interjú
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-peren dolgozó állambiztonságiak névsorát
INDEX - 2016. 06. 16. 08:15 Módosítva: 2016-06-16 12:15:26
Joób Sándor
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének
előkészítésében részt vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát. A NEB
honlapján olvasható összeállítás alapja egy százötven nevet tartalmazó lila iskolai
füzet. Ebben azoknak a neve szerepel, akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai
rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a
harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak, írja az
MTI.
Akiknek a 3. emeletre bejárásuk volt, azok a rendszer szilárd támaszainak számítottak.
A belépéseket rögzítő füzet irodai és technika személyzettől beosztott tiszteken és
parancsnokokon át ügyészekig tartalmaz neveket, köztük a politikai rendőrség
legmegbízhatóbb elvtársaiét, akik az úgynevezett K-, vagyis különrészlegben
dolgoztak.
Nagy Imre későbbi miniszterelnök igazolványképe 1945-ből.
Az 1956-os forradalom utáni megtorlások során a legjelentősebbnek számító ügyek köztük a Nagy Imre-per - előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül
külön részleget hoztak létre. Ezekbe a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak,
legalkalmasabbnak tartott munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt
államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította. Az I. számú vizsgálati csoport
foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József, az önálló ÁVH kémelhárító
főosztályának hajdani első embere irányította. A politikai összekötő Biszku Béla
belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának (majd Politikai
Bizottságának) tagja volt.
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A szovjet „tanácsadó elvtársak" részvétele a különrészlegen lefolytatott
vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy "külsős" ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
A füzet ugyanakkor nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden
bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon, hiszen például a vizsgálati osztály vezetőjének,
Szalma Józsefnek a neve is hiányzik a listáról. Az azonban vitán felül áll, hogy a
füzetben szereplők fontos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos ítélettel
záruló per előkészítésében - írta a NEB.
A NEB oldalán, a Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak forrásai
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták, amelyek
minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási
helyének változását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített minősítését,
önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
http://index.hu/belfold/2016/06/16/nyilvanossagra_hoztak_a_nagy_imreperen_dolgozo_allambiztonsagiak_nevsorat/
Vissza a tartalomhoz…

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozta 150 ember anyagát, akik
részt vettek a Nagy Imre-per előkészítésében
ATV - START - 2016.06.17. 07:46:59 (00:09:56)
Szereplők: Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Vissza a tartalomhoz…
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Nyilvánosságra hozták az 1956-os forradalom utáni megtorlás előkészítésében
szerepet játszók névsorát
KARCFM - DÉLI NEWS - 2016.06.17. 12:07:25 (00:01:28)
Mv: Az emléknap kapcsán a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozta a
megtorlás előkészítésében szerepet játszók névsorát. Földváryné Kiss Réka elnök a
KarcFM reggeli hírműsorában elmondta, a mintegy 150 nevet tartalmazó listán azok
szerepelnek, akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati
osztályának Gyorskocsi utcai épületébe.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Akik ide beléphettek,
azok egy titkos ügyről, egy titkos történetről kaphattak információt. Tehát
mindenképpen olyan dolgokba láthattak bele, amibe a belügyből sem mindenki. Tehát
ez, mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy akik ezen a füzetben rajta vannak,
vagy ebbe a füzetbe bekerültek, ők valamilyen szempontból megbízható elvtársai
voltak a megtorlás rendszerének.
Mv: Földváryné Kiss Réka arról is beszélt, hogy a bizottság honlapján közzétett
anyagban nemcsak nevek, hanem az azokhoz tartozó életutak is szerepelnek.
Földváryné Kiss Réka: Azt lehet látni, hogy az állambiztonság harmadik, negyedik,
tehát a Rákosi-korszak állambiztonságának harmadik, negyedik generációja is már
szerepet kap a kádári megtorlásban, és ezek az emberek aztán végig ott vannak a
belügy közép- és felső vezetésében. Ez egy olyan összefüggés, amiről nem szoktunk
annyira beszélni, pedig az úgymond puha Kádár-rendszer, vagy konszolidált Kádárkorszak igazi mély rétegeinek a megértéséhez szerintem nélkülözhetetlenül fontos
összefüggést mutatna.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-pert előkészítők neveit
KARCFM - HANGOLÓ - 2016.06.17. 08:35:05 (00:10:11)
Szereplők: Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(hosszabb interjú)
Vissza a tartalomhoz…
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Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja volt szerdán
INFORÁDIÓ - REGGELI HÍREK - 2016.06.17. 07:06:06 (00:02:33)
Mv: Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja volt tegnap. A kormány
nevében az igazságügyi miniszter mondott beszédet, míg az az MSZP és a
Demokratikus Koalíció elnöke közlemény formájában emlékezett. Németh Zoltán
összeállítása.
R: 1958-ban június 16-án végezték ki, 1989-ben pedig ezen a napon helyezték végső
nyugalomra Nagy Imrét és mártírtársait. Trócsányi László igazságügyi miniszter a
budapesti Vértanúk terén rendezett központi megemlékezésen hangsúlyozta, az
egykori kormányfőt valamennyi mai politikai erő magáénak érzi. Ugyanakkor felhívta
a figyelmet arra, hogy hatvan évvel ezelőtt nem volt legitim miniszterelnök.
Trócsányi László, igazságügyi miniszter: A Kádár-rendszer hatalmát a szovjet tankok
alapozták meg és tartották fenn. Közjogi értelemben azonban a mártír miniszterelnök
legitimitása is kétséges lehet. Őt sem egy szabad és tisztességes választások
eredményeképpen létrejött parlamenti többség, hanem az események, valamiféle
spontán népakarat emelte a miniszterelnöki székbe. Őt a vértanúság, a magyar néppel
vállalt sorsközösség vállalása legitimálta utólag azzal, hogy a végső, a döntő órán nem
kért kegyelmet, elutasította a kollaborálásnak még a lehetőségét is a magyar nép
szabadságát eltipró erőkkel.
R: Mindeközben a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tegnap nyilvánosságra hozta a Nagy
Imre és társai perének előkészítésében részt vett állambiztonsági vezetők és
beosztottjaik névsorát. Földváryné Kiss Réka, a testület elnöke nyilatkozott az
InfoRádiónak.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Korábban is ismert,
úgynevezett kék füzetben szereplő neveknek egy rövid politikai pályaképe. Ez a kék
füzet ez nem volt más, mint tulajdonképpen a politikai rendőrség vizsgálati
osztályának volt a Gyorskocsi utcai börtönben egy fogdája.
R: Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint életben kell tartani a demokratikus és
igazságos Magyarország eszméjét. Tóbiás József közleményében azt írta, olyan
Magyarországra van szükség, ahol nincs négy és fél millió létminimum alatt élő ember,
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ahol nincsenek a nép pénzéből urizáló hatalmasságok, ahol egyetlen gyermek jövőjét
sem kell a kilátástalanság és az esélytelenség koporsójába helyezni. A Demokratikus
Koalíció elnöke Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, egymásra kell találniuk a
demokratáknak, hogy felléphessenek az önkény ellen, különben előbb-utóbb a nép fog
felkelni. Gyurcsány Ferenc szerint ezt egyetlen tisztességes magyar ember sem
kívánhatja.
Vissza a tartalomhoz…

Műsorfolyam Reggelinfó
INFORÁDIÓ - MŰSORFOLYAM - 2016.06.17. 06:05:46 (00:02:38)
INFORÁDIÓ - MŰSORFOLYAM - 2016.06.17. 09:42:03 (00:02:47)
INFORÁDIÓ - MŰSORFOLYAM - 2016.06.17. 08:05:48 (00:02:36)
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja volt tegnap Szereplők: Németh
Zoltán, tudósító; Trócsányi László, igazságügyi miniszter; Földváryné Kiss Réka,
elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága.
Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imrével a nemzet szabadságvágyát is föld alá temették – Máthé Áronnal
beszélgettünk
PESTISRACOK.HU - 2016. 06. 17.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a kivégzések és az újratemetés évfordulóján
nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát. A portálunknak nyilatkozó történész
szerint a szimbolikusan hátradrótozott kézzel, arccal a földnek eltemetett Nagy
Imrével egy nemzet szabadságvágyát is a föld alá ásatta a rettegő kommunista
hatalom. Máthé Áron […] A Nagy Imrével a nemzet szabadságvágyát is föld alá
temették – Máthé Áronnal beszélgettünk bejegyzés először a PestiSrácok.hu jelent
meg.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a kivégzések és az újratemetés évfordulóján
nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
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állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát. A portálunknak nyilatkozó történész
szerint a szimbolikusan hátradrótozott kézzel, arccal a földnek eltemetett Nagy
Imrével egy nemzet szabadságvágyát is a föld alá ásatta a rettegő kommunista
hatalom. Máthé Áron úgy látja, boszorkányüldözés helyett egy szimbolikus perre lett
volna szükség, amely összegző ítéletet mond a kommunizmus bűneiről, de ezt a
lehetőséget végérvényesen elszalasztottuk. Nagy Imre egykori miniszterelnökre és
mártírtársaira emlékezett tegnap az ország, kivégzésük 58. és újratemetésük 27.
évfordulóján. A központi rendezvények keretében a budapesti Vértanúk terén
található Nagy Imre-szobornál tartottak megemlékezést, majd a néhai kormányfő
sírjánál helyeznek el koszorút. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a kivégzések és az
újratemetés évfordulóján nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének
előkészítésében részt vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát. A NEB
internetes oldalán ( www.neb.hu ) elérhető összeállítás alapja az a százötven nevet
tartalmazó lila iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám
alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői
raboskodtak. A legjelentősebbnek számító ügyek – köztük a Nagy Imre-per –
előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította. Az I. számú vizsgálati csoport
foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József – az önálló ÁVH kémelhárító
főosztályának hajdani első embere – irányította. A politikai összekötő Biszku Béla
belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának (majd Politikai
Bizottságának) tagja volt. A szovjet “tanácsadó elvtársak” részvétele a különrészlegen
lefolytatott vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. A kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy “külsős” ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek. Portálunk a hírrel kapcsolatban megkereste
Máthé Áron történészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettesét, aki
elöljáróban elmondta, a Gyorskocsi utca 31. szám alatti, harmadik emeleti zárt folyosó
tulajdonképpen amolyan börtön volt a börtönben, ahol Nagy Imrét és tásait őrizték és
kihallgatták. Az itt dolgozóktól külön elvárás volt a kényes politikai szituáció iránti
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ideológiai érzékenység, hogy a koncepciós per a hatalom számára legelőnyösebb
eredménnyel zárulhasson.
A történész elmondta, Nagy Imrétől életében azért tartott a hatalom, mivel nevéhez
egyfajta, a Kádár-kormánnyal szemben álló kormány kapcsolódott, amelynek Nagy
Imre volt a miniszterelnöke. Hozzátette, Nagy Imre bár tartását mindvégig megőrizte,
alapvetően mégis hithű kommunista volt, éppen ezért is volt annyira veszélyes a
kommunista vezetés szemében. Máthé Áron hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Nagy
Imrét arccal lefelé, összedrótozott kézzel, Borbíró Piroska néven temették el a 301-es
parcella egyik eldugott, elvadult részén. Eltemetésével a magyar nemzet forradalmi
hevületének, szabadságvágyának jelképe volt a földbe elásva. Ez a szimbólum idővel
Nagy Imre tényleges politikai súlyánál is szélesebb értelmet nyert. Ameddig Nagy
Imre el volt ásva, addig maradhatott fenn a diktatúra. A társadalom rég ítélkezett
Biszku felett, a bíróság nem Máthé Áron hozzátette, Biszku Béla a nevezett időszakban
kapcsolattartó volt a különböző hatalmi ágak között, és bár történelmi felelőssége
vitathatatlan, a bíróság többszöri nekifutásra sem volt képes ítéletet hozni ügyében,
olykor meghökkentő indokokra hivatkozva. A NEB alelnöke szerint jelképes, hogy
Nagy Imre újratemetése előbb valósulhatott meg, mint jogtipró elítélésének eltörlése.
A társadalom, a történelem és a politika is már régen meghozta ítéletét a Kádárrendszer és Biszku Béla esetében, a bíróság azonban napjainkban is képes addig
piszmogni, míg végül egy élő felelőst nem sikerül felelősségre vonni Hozzátette, a
NEB megalakulása óta azon dolgozik, hogy a kommunista elnyomó neveinek
nyilvánosságra hozásával legalább szimbolikusan kárpótolni lehessen az áldozatokat.
Portálunk kérdésére, miszerint lesz –e bármilyen jogi következménye a nevek
nyilvánosságra-hozatalának, Máthé Áron elmondta, a NEB szerint felesleges
boszorkányüldözést folytatni. Sokkal lényegesebb egy nagy szimbolikus perben
összegezni a kommunizmus bűneit, és abban ítéletet hozni. A történész szerint látható,
hogy Biszku Béla esetében egy történelmi lehetőség szalasztódott el, és ehhez az is
hozzájárult, hogy a NEB-et nem kérték fel a Biszku-perben szakértőként. Portálunk a
történésztől arról is érdeklődött, a jól összeszokott koncepciós-csapat hetvenes
évekbeli felszámolása miért történt. Máthé Áron véleménye szerint Kádár köztudottan
nagy sakkjátékos volt, így előszeretettel helyezte a legmegbízhatóbb elvtársakat
kulcspozícióba. Hangsúlyozta, éppen emiatt a Kádár-rendszer sokkal alattomosabb,
sunyibb volt. A hatalmi gépezet kimondatlan utalások, félszavak, szakzsargonba
rejtett belső tartalmak alapján működött, mivel a keményvonalasok pontosan értették
és tudták, mit és hogyan kell csinálni. Így semmilyen súlyos következményekkel járó
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utasításnak nem maradt nyoma. Máthé Áron megjegyezte, ez természetesen otthagyta
bélyegét az akkori társadalmon, és a történtek későbbi feldolgozatlanságán, a
felelősségre vonás elmaradásán. Máthé Áron végezetül felidézte, a Terror Háza 16
évvel ezelőtti megalakulásakor a legnagyobb botrányt a balliberális oldalon a tettesek
falának közszemlére tétele volt. Mára odáig jutottunk, hogy az alaptörvény rögzíti a
NEB felelősségét és kötelességét a diktatúrák bűneinek földerítésében és
nyilvánosságra hozásában. Ez egy óriási lépés a Kádár-rendszer mindent elmaszatoló
hagyatékához képest, ahol volt is felelős, meg nem is. Nem csak az érdekes, hogy kik
vettek részt a Nagy Imre és társai elleni per előkészítésében, hanem az is, ők hol
szocializálódtak és mi lett a későbbi sorsuk – erről már Földváryné Kiss Réka, a
Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) elnöke beszélt az M1-nek. Elmondta, volt
köztük olyan, aki 1962-63-ban – amikor átszervezték az állambiztonságot – elhagyta a
testületet. Példaként említette, hogy Ferencsik József ezredes a Hungexpo egyik
vezetője lett. A NEB elnöke szerint az is érdekes, hogy akik az átszervezés után is
maradtak a belügyben, azokat az 1970-es, 1980-as években nyugdíjazták. Ha tetszik,
az úgymond konszolidált Kádár-korszak belügyi középkáderei olyan emberekből is
álltak, akik ott voltak a Nagy Imre-ügy vizsgálatnál, a különleges részleghez tartoztak,
és nagyon sok rendkívül érzékeny információjuk volt Krahulcsán Zsolt tudományos
kutató a műsorban arról beszélt, további kutatási irány lehet az, hogy a korábbi
vizsgálók közül többen a kultúra területére kerültek, jellemző volt, hogy
könyvkiadóknál vagy vállalatok, minisztériumok jogi osztályán tűntek fel. Földváryné
Kiss Réka ehhez hozzáfűzte, volt olyan, aki a kémelhárításhoz került és olyan is, aki
az izraeli titkosszolgálatnál folytatta pályáját.
A Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 58. és újratemetésük 27. évfordulója
alkalmával rendezett megemlékezésen Trócsányi László arról beszélt, Nagy Imre
akkor emelkedett a legmagasabbra, amikor a legmélyebb megaláztatással, az igaztalan
halálos ítélettel sújtották. A miniszter felidézte, Nagy Imrét nem egy szabad választás,
hanem valamiféle spontán népakarat emelte a kormányfői székbe. Őt a vértanúság, a
magyar néppel vállalt sorsközösség vállalása legitimálta azzal, hogy nem kért
kegyelmet és elutasította a magyar nép szabadságát eltipró erőkkel a kollaborálásnak
még a lehetőségét is. A miniszter arról is beszélt, Nagy Imrétől halálában többen féltek,
mint életében. Nagy Imre szerepe, élete és halála akkor is tabu maradt, amikor a rezsim
ereje teljében érezhette magát. A rendszer érezte, hogy az erről folytatott szabad vita
alapjaiban vonná kétségbe legitimitását. Trócsányi László kiemelte: az 1956-os
forradalom és szabadságharc, ezáltal hőseinek, vértanúinak emléke már a magyar
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alkotmányos identitásnak is része, ami a legméltóbb elégtétel számukra. A Vértanúk
terén tartott központi megemlékezésen virágokat helyeztek el a mártír miniszterelnök
szobránál. Az eseményen részt vett mások mellett Medgyessy Péter volt
miniszterelnök, Hiller István, az Országgyűlés MSZP-s alelnöke, Szél Bernadett, az
LMP társelnöke, valamint minisztériumok, az Alkotmánybíróság és 56-os szervezetek
képviselői.
http://pestisracok.hu/nagy-imrevel-egy-nemzet-szabadsagvagyat-is-fold-alatemettek/
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
magyaridok.hu - Minden politikai erő magáénak érzi Nagy Imrét - 2016-06-17
Vissza a tartalomhoz…

Főhajtás
MAGYAR HÍRLAP - 2016. 06. 17. (1,4. OLDAL)
Nagy Imrétől halálában többen féltek, mint életében – jelentette ki Trócsányi László
igazságügyi miniszter az egykori kormányfő és mártírtársai kivégzése, illetve
újratemetése évfordulóján. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozta a
koncepciós per előkészítőinek nevét.
Iskolai füzetben a K-részlegesek
IMMÁR NÉV SZERINT, RÉSZLETESEN IS TUDHATÓ, HOGY KIK VETTEK RÉSZT
NAGY IMRE ÉS MÁRTÍRTÁRSAI KONCEPCIÓS PERÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN
Nyilvánosságra hozta tegnap a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti
Emlékezet Bizottsága. Az adatok egy kék iskolai füzetből származnak.
Százötven nevet tartalmaz az a kék iskolai füzet, amelynek tartalmát tegnap tette
közzé a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB). A szervezet honlapján (Neb.hu) elérhető
összeállítás azon emberek leltárát tartalmazza, akik 1957. április 13-tól beléphettek a
politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén
a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak. Az
ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás folyamatában a
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legjelentősebbnek számító ügyek – így a Nagy Imre-per – előkészítésére és
lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön, duplán elzárt részleget létesítettek,
ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át. Az érintettek döntő többségükben korábban az
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kötelékében tevékenykedtek. Mint kiderül, az
úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József,
az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere irányította. A politikai
összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának
tagja volt. A szovjet tanácsadó elvtársak részvételét bizonyítja a füzet első oldalán
szereplő bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte
is.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza, a kékes füzetbe nemcsak a K-részleg
tagjainak neveit jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn át minden
állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét, a vizsgálati osztály
főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy külsős ügyészét és ott szerepel Non
György volt legfőbb ügyész is.
A NEB ugyanakkor felhívja a figyelmet, a füzet nem tartalmazza az összes olyan
ember adatát, aki minden bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon.
Közéjük tartozik például a vizsgálati osztály vezetője, Szalma József. Az azonban vitán
felül áll, hogy a listázottak súlyos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos
ítélettel záruló per előkészítésében. A tudástár menüpontban közölt életrajzok forrásai
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták, amelyek
minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási
helyének változását és a rendszeres időközönként készített minősítését, önéletrajzát,
fotóját tartalmazzák.
Önként, dalolva
Nem hiba, bűn, hogy erre a listára huszonhat évet kellett várni. A füzet főszereplői
közt ugyanis véletlenül sem található olyan, aki netán kényszer hatása alatt
cselekedett, mind önként, esetleg remek karrierlehetőséget látva vettek részt a kor
mércéjével is megkérdőjelezhető eljárásban. A listát elnézve sajnos simán előfordulhat,
hogy közülük néhányan szép nyugdíjat húzva még mindig itt élnek. Bántani persze
nem kell őket – az elszámolással majd bajlódjanak ők maguk és hetedíziglen
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leszármazottaik –, de mondjuk, ha valakinek egy kilencvenhat éves Bodrogi (Berger)
József, Budai Jánosné született Osztricsil Anna, egy nyolcvanhét esztendős Harangozó
Szilveszter, nyolcvankilenc éves Kapitány István vagy kilencvenkét tavaszt látott
Pazsiczky Sándor a szomszédja, legalább egy megvető tekintetet küldjön felé.

Nemzeti egységet jelképező áldozat
TRÓCSÁNYI: A NÉPPEL VÁLLALT SORSKÖZÖSSÉG LEGITIMÁLTA A VOLT
MINISZTERELNÖKÖT
Országszerte koszorúzásokkal és beszédekkel emlékeztek Nagy Imre egykori
miniszterelnökre és mártírtársaira kivégzésük 58., újratemetésük 27. évfordulóján.
Nagy Imre akkor emelkedett a legmagasabbra, amikor a legmélyebb megaláztatással,
az igaztalan halálos ítélettel sújtották – hangoztatta tegnap Trócsányi László a
budapesti Vértanúk terén, Nagy Imre szobránál. Az igazságügyi miniszter az egykori
miniszterelnök és mártírtársai emlékére rendezett központi megemlékezésen a távirati
iroda

beszámolója

szerint

emlékeztetett,

az

1958-ban

mártírhalált

halt

miniszterelnököt nem szabad választással létrejött parlamenti többség, hanem
valamiféle spontán népakarat emelte a kormányfői székbe. Őt a vértanúság, a magyar
néppel vállalt sorsközösség vállalása legitimálta azzal, hogy nem kért kegyelmet, és
elutasította a magyar nép szabadságát eltipró erőkkel a kollaborálásnak még a
lehetőségét is – mondta Trócsányi. Ezért válhatott Nagy Imre a nemzeti egység
jelképévé már akkor, amikor még a nevét sem volt szabad jóformán kimondani. Nagy
Imrétől halálában többen féltek, mint életében – jegyezte meg a tárcavezető. A
Vértanúk terén tartott központi megemlékezésen virágokat helyeztek el a mártír
miniszterelnök szobránál.
Az eseményen részt vett mások mellett Medgyessy Péter volt miniszterelnök, Hiller
István, az Országgyűlés MSZP-s alelnöke, Szél Bernadett, az LMP társelnöke, valamint
minisztériumok, az Alkotmánybíróság és az ötvenhatos szervezetek képviselői.
Országszerte számos helyen koszorúzásokkal és beszédekkel emlékeztek Nagy
Imrére. Áder János köztársasági elnök a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti
emlékhelyén koszorúzott, s ugyancsak itt rótta le tiszteletét Vargha Tamás, a
honvédelmi minisztérium államtitkára.

37.
oldal

,,Az 1956-os forradalmat követő megtorlás folyamatában a legjelentősebbnek számító
ügyek – így a Nagy Imre-per – lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön
részleget létesítettek, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak tartott
munkatársait vezényelték át.
Vissza a tartalomhoz…

Biszku Béla volt az összekötő
MAGYAR NEMZET - 2016. 06. 17. (2. OLDAL)
Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre-pert előkészítő állambiztonsági vezetők és
beosztottak névsorát tegnap a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), a néhai
miniszterelnök kivégzésének 58., újratemetésének 27. évfordulóján.
Az adatbázisba azok neve és rövid életrajza került bele, akik 1957. április 13-tól
beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám
alatti székhelyén arra a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a per vádlottjai (Nagy
Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Szilágyi József) raboskodtak. A lista
alapját egy százötven nevet tartalmazó lila iskolai füzet adta. A NEB ismertetése
szerint külön részleget hoztak létre a legjelentősebb ügyek levezénylésére, az
úgynevezett K részleget Rajnai Sándor irányította. Az I. számú vizsgálati csoport
foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, amelyet Ferencsik József, az Államvédelmi Hatóság
(ÁVH) kémelhárító főosztályának hajdani első embere vezetett. A politikai összekötő
a közelmúltban elhunyt Biszku Béla akkori belügyminiszter volt. A lila füzet alapján
egyértelmű, hogy a részlegen folyamatosan jelen voltak szovjet „tanácsadó elvtársak”.
A miniszterelnök és mártírtársai kivégzésére tegnap koszorúzással emlékezett a
rákoskeresztúri új köztemető 301. parcellájában többek között Áder János államfő.
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az interneten azt írta: „Ismét itt az önkény uralma, a
nevezetes nap egyik szónoka, aki akkor a szovjet csapatok kivonását sürgette, ma azon
mesterkedik, hogy visszahozza a zsarnokká vedlett orosz elnök világát, elhagyni
készül az európai közösséget.” Tóbiás József, az MSZP elnöke szerint pedig olyan
Magyarországra van szükség, ahol egyetlen gyermek jövőjét sem kell a kilátástalanság
és esélytelenség koporsójába helyezni.
Vissza a tartalomhoz…
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Kész a lista Nagy Imre őrzőiről
BLIKK - 2016. 06. 17. (2. OLDAL)
(...)
A füzetet most a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hozta nyilvánosságra, s mintegy
százötven nevet tartalmaz. Leginkább olyanokét, akik 1957. április 13-ától beléphettek
a politikai rendőrség Gyorskocsi utca vizsgálati osztályának 3. emeleti zárt folyosójára.
Ott őrizték a Nagy Imre-ügy több szereplőjét is.
A kézírásos füzet benne volt a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában, de nem pusztán
nevek vannak benne, hanem az érintettek későbbi karrierje is.
Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imrével üzentek keményen a Fidesznek
NÉPSZABADSÁG - 2016. 06. 17. (1,3. OLDAL)
(...)
EMLÉKNAP Nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében
részt vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága a www.neb.hu oldalon június 16-án, a kivégzések és az
újratemetés évfordulóján.
Koszorúzással emlékeztek Nagy Imre egykori miniszterelnökre és mártírtársaira a
Rákoskeresztúri új köztemetőben, a nemzeti emlékhelyen. A megjelentek Nagy Imre
miniszterelnökre, Maléter Pál honvédelmi miniszterre, Gimes Miklós politikusújságíróra, Losonczy Géza államminiszterre, Szilágyi József jogász-rendőr alezredesre
és csaknem háromszáz mártír honﬁ társra emlékeztek. A rendezvényen többek között
Boross Péter volt kormányfő, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke és
ötvenhatos szervezetek képviselői vettek részt. Szintén az új köztemetőben, de külön
koszorúzott Áder János köztársasági elnök.
Trócsányi László igazságügyi miniszter a budapesti Vértanúk terén tartott központi
megemlékezésen hangsúlyozta: Nagy Imre akkor emelkedett a legmagasabbra,
amikor a legmélyebb megaláztatással, az igaztalan halálos ítélettel sújtották. Életben
kell tartani a demokratikus és igazságos Magyarország eszméjét – ezt Tóbiás József, az
MSZP elnöke írta közleményében. Az áldozatokra csak akkor lehet méltóképpen
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emlékezni, ha az utódok nem mondanak le azokról a célokról, amelyekért elődeik
küzdöttek.
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a Facebook-oldalán üzent: szerinte egymásra kell
találniuk a demokratáknak, hogy felléphessenek az önkény ellen – különben előbbutóbb a nép fog felkelni, és azt egyetlen tisztességes magyar ember sem kívánhatja.
Közben folyik az ötvenhatos emlékév pályázatainak elbírálása. Az 1956-os
Emlékbizottság honlapja szerint az eddig beérkezett több mint ezer pályázatból
csaknem négyszázat már támogatásra méltónak talált a testület, amelynek elnöke
Balog Zoltán miniszter, társelnöke Schmidt Mária kormánybiztos. Összesen 13,5
milliárd forintot szán a kormány az emlékév eseményeire.

Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imrére és társaira emlékeztek
NÉPSZAVA - 2016. 06. 17. (2. OLDAL)
Nagy Imre akkor emelkedett a legmagasabbra, amikor a legmélyebb megaláztatással, az
igaztalan halálos ítélettel sújtották – mondta Trócsányi László az egykori miniszterelnökre és
mártírtársaira emlékezve a budapesti Vértanúk terén rendezett központi ünnepségen.
Az igazságügyi miniszter felidézte: az 1958-ban mártírhalált halt miniszterelnököt
nem szabad választással létrejött parlamenti többség, hanem valamiféle spontán
népakarat emelte a kormányfői székbe. Őt a vértanúság, a magyar néppel vállalt
sorsközösség vállalása legitimálta azzal, hogy nem kért kegyelmet, és elutasította a
magyar nép szabadságát eltipró erőkkel a kollaborálásnak még a lehetőségét is. A
megemlékezésen részt vett Medgyessy Péter volt miniszterelnök, Hiller István, az
Országgyűlés MSZP-s alelnöke, Szél Bernadett, az LMP társelnöke, valamint
minisztériumok, az Alkotmánybíróság és ’56-os szervezetek képviselői is. A
Rákoskeresztúri új köztemetőben, a nemzeti emlékhelyen a kormány nevében Vargha
Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára koszorúzott. Tóbiás
József, az MSZP elnök-frakcióvezetője emlékközleményében úgy fogalmazott: Nagy
Imrére és társaira csak akkor emlékezhetünk méltóképpen, ha mi, utódok nem
mondunk le azokról a célokról, amikért elődeink küzdöttek.
A kivégzések és az újratemetés évfordulóján a Nemzeti Emlékezet Bizottság internetes
oldalán nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő
állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját. A mintegy száz
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karrierút alapja az a 150 nevet tartalmazó, lila színű iskolai füzet, amely azoknak a
nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati
osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a 3. emeleti zárt folyosóra. Ott
őrizték a különösen fontos ügyekben vizsgálat alatt állókat, így a Nagy Imre-ügy
szereplőit is. A Legfelsőbb Bíróság 1989. július 6-án helyezte hatályon kívül Nagy Imre
és társainak ítéletét, bűncselekmény hiányában felmentette őket. Azon a napon,
amikor a megtorlás fő irányítója, a kivégzéseket jóváhagyó Kádár János meghalt.
Vissza a tartalomhoz…

Minden politikai erő magáénak érzi Nagy Imrét
MAGYAR IDŐK - 2016. 06. 17. (4. OLDAL)
A mártír miniszterelnökre és társaira emlékeztek országszerte
Nagy Imre egykori miniszterelnökre és mártírtársaira emlékezett tegnap az ország, kivégzésük
58. és újratemetésük 27. évfordulóján. A központi rendezvényeket a budapesti Vértanúk terén
tartották, majd a néhai kormányfő sírjánál helyeztek el koszorút.
Nagy Imre akkor emelkedett a legmagasabbra, amikor a legmélyebb megaláztatással,
az igaztalan halálos ítélettel sújtották – fogalmazott Trócsányi László igazságügyi
miniszter a Vértanúk terén, a néhai kormányfő szobránál tartott megemlékezésen.
Felidézte: az 1958-ban mártírhalált halt miniszterelnököt nem szabad választással
létrejött parlamenti többség, hanem valamiféle spontán népakarat emelte a
kormányfői székbe. Őt a vértanúság, a magyar néppel vállalt sorsközösség vállalása
legitimálta azzal, hogy nem kért kegyelmet és elutasította a magyar nép szabadságát
eltipró erőkkel a kollaborálásnak még a lehetőségét is – tette hozzá Trócsányi László.
Szerinte ezért válhatott Nagy Imre a nemzeti egység jelképévé már akkor, amikor a
nevét sem volt szabad kimondani. Hangsúlyozta: Nagy Imre egyike azon keveseknek,
akit ma is valamennyi politikai erő a magáénak érez, így lett nemzeti hős. A miniszter
felidézte: az 1956-os forradalom eltiprása nemcsak a szabadság, hanem a jog halála is
volt, mindkettő egyszerre esett áldozatul a sortüzekben. Nagy Imre és mártírtársai
újratemetése sem csak a szabadság, hanem a jog újjászületését is jelezte. „A
koporsókból az új, szabad, alkotmányos Magyarország bölcsője lett” – fogalmazott.
Az eseményen részt vett mások mellett Medgyessy Péter volt miniszterelnök, Hiller
István, az Országgyűlés szocialista alelnöke, Szél Bernadett, az LMP társelnöke,
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valamint minisztériumok, az Alkotmánybíróság és az 56os szervezetek képviselői.
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke nem ment el a megemlékezésre, helyette
Facebookoldalán méltatta Nagy Imrét. Az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imrét és
mártírtársait – Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, az 1958.
április 24-én kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és a börtönben
1957. december 21-én elhunyt Losonczy Gézát, a Nagy Imre-kormány
államminiszterét – huszonöt éve, 1989. június 16-án helyezték végső nyugalomra a
rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellájában.
A Hősök terén tartott gyászszertartás, majd az azt követő rákoskeresztúri temetés a
magyar rendszerváltás katartikus eseménye volt, amely a szocialista korszak végét is
jelképezte. A rákoskeresztúri Új köztemetőben található nemzeti emlékhelyen, a 300as
és a 301-es parcellánál Áder János köztársasági elnök, illetve a kormány nevében
Vargha Tamás honvédelmi államtitkár koszorúzott. A mártír miniszterelnök végső
nyughelyénél tegnap délutánig díszőrség állt, és bárki leróhatta tiszteletét.

A KÉK FÜZET TITKAI
Nyilvánosságra hozta a Nemzeti Emlékezet Bizottsága azoknak a belügyeseknek a
névsorát, akik érintettek voltak a Nagy Imre–perben. Mint azt lapunk elsőként
megírta, az összeállítás alapja egy százötven nevet tartalmazó, kék iskolai füzet, amely
azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai
rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a 3.
emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak. Az I. számú
vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József, az ÁVH
kémelhárító főosztályának akkori első embere irányította. A politikai összekötő Biszku
Béla belügyminiszter volt. A listán többek közt szerepel Földes György, Kádár János
és Rajnai Sándor neve is.
Vissza a tartalomhoz…

Felelősök, bűnösök
DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP - 2016. 06. 17. (2. OLDAL)
Budapest – Nem csak az érdekes, hogy kik vettek részt a Nagy Imre és társai elleni per
előkészítésében, hanem az is, ők hol szocializálódtak és mi lett a későbbi sorsuk –
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mondta Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) elnöke az
M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.
A NEB csütörtökön, a kivégzések és az újratemetés évfordulóján hozta nyilvánosságra
internetes oldalán (www.neb.hu) a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt
vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját. A mintegy
száz karrierút alapja az a százötven nevet tartalmazó lila színű iskolai füzet, amely
azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13ától beléphettek a politikai rendőrség
vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a 3. emeleti zárt
folyosóra. Ott őrizték a különösen fontos ügyekben vizsgálat alatt állókat, így a Nagy
Imre-ügy szereplőit is.

Földváryné Kiss Réka a műsorban arról beszélt: a kézírásos füzetről lehetett tudni,
benne volt a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában. Nemcsak „neveket adnak”, hanem
az életutak alapján egyfajta rálátást, metszetet arról, hogy honnan jöttek ezek az
emberek.

Jelezte:

szinte

mindannyian

a

Rákosi-rendszerben,

az

ÁVH-ban

szocializálódtak, de az életutak alapján kiderül az is, a politikai rendőrség pontosan
mely osztályain.
Sokakat az 1970-es, 1980-as években nyugdíjazták.
Hasonló tartalommal:
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2016. 06. 17. (2. OLDAL)
Vissza a tartalomhoz…

A nemzeti egység jelképe
24 ÓRA - 2016. 06. 17. (1,8. OLDAL)
(...)
Nyilvános lett a lila füzet
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága tegnap nyilvánosságra hozta (www.neb.hu
weboldal) a Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő állambiztonsági
beosztottak és vezetők névsorát, hivatali karrierútját. A mintegy 100 karrierút alapja
az a 150 nevet tartalmazó lila színű iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza,
akik 1957. április 13-ától beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának
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Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén a 3. emeleti zárt folyosóra. Ott őrizték a
különösen fontos ügyekben vizsgálat alatt állókat, így a Nagy Imre-ügy szereplőit is.
http://sajto.medianezo.hu:80/projekt/6176/ujsagcikk/5392455

Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
Heves Megyei Hírlap - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Tolnai Népújság - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Petőfi Népe - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Tolnai Népújság - Egységben látja a kultúrát - 2016-06-17
Új Néplap - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Békés Megyei Hírlap - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Somogyi Hírlap - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Dunántúli Napló - A nemzeti egység jelképe - 2016-06-17
Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imrére emlékezik ma az ország
ECHO TV - HÍRÓRA - 2016.06.16. 20:17:19 (00:02:17)
Mv: Nagy Imre kivégzésének 58., és újratemetésének 27. évfordulójára emlékeztek ma
a Vértanúk terén és a rákoskeresztúri Új köztemető 301-es parcellájánál is. Az
igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, a mártír sorsú miniszterelnök akkor
emelkedett a legmagasabbra, amikor a legmélyebb megaláztatással, az igaztalan
halálos ítélettel sújtották.
R: Kegyelmet nem kérek! Zárta beszédét Nagy Imre az utolsó szó jogán azon a
koncepciós peren, amelyen végül halálra ítélték. Az 1958. június 16-án kivégzett
miniszterelnök sokáig jeltelen sírban, megkötözött kézzel, arccal lefelé feküdt a
földben.
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Trócsányi László, igazságügyi miniszter: 1956 és Nagy Imre szerepe, élete és halála
akkor is tabu maradt, maikor a rezsim ereje teljében érezhette magát. A rendszer
érezte, hogy a róluk folytatott szabad vita alapjaiban vonná kétségbe legitimitását.
Nagy Imre a történelemhez, a nemzethez, a jövőhöz szólt az utolsó szó jogán. Ezért
rettegett tőle az a rendszer, amely jeltelen, sírkő nélküli sírját akarta megtenni saját
alapkövének.
R: Nagy Imre az igaztalan ítélettel emelkedett a legmagasabbra, tette hozzá az
igazságügyi

tárca

vezetője

a

mártír

miniszterelnök

kivégzésének

58.,

és

újratemetésének 27. évfordulóján. De nem csak a Vértanúk terén helyezték el az
emlékezés virágait, a rákoskeresztúri Új köztemetőben található nemzeti emlékhelyen
a 300-as és a 301-es parcellánál is fejet hajtottak az egykori kormányfő és mártírtársai
előtt. Ahogyan Nagy Imre sírja nem névtelen többé, úgy már azok sem, akik részt
vettek az 1956-os megtorlások előkészítésében.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Ez a lila füzet azoknak a
nevét tartalmazta, akik bemehettek a zárt folyosóra. Ez a zárt folyosó nem volt más
mint a Gyorskocsi utca harmadik emeletén az a folyosószakasz, ahova a legfontosabb
politikai ügyeknek a vizsgálatában résztvevőket zárták. Többek között a Nagy Imreper későbbi vádlottjai közül, de akár a Bibó-pert említhetném.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvánosságra került a Nagy Imre és társai perének előkészítésében szerepet
játszók listája
KARCFM - DÉLI NEWS - 2016.06.16. 12:20:39 (00:00:52)
Mv: Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre és társai perének előkészítésében szerepet
játszók névsorát. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának honlapján elérhető az
összeállítás, amelynek alapja a 150 nevet tartalmazó lila iskolai füzet. A
dokumentumban szereplők léphettek be a politikai rendőrség vizsgálati osztályának
Gyorskocsi utcai székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy
szereplői raboskodtak. Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította, az első
számú vizsgálati csoportot pedig, amely az üggyel foglalkozott, Ferencsik József, az
önálló ÁVH kémelhárító főosztályának első embere vezette. A politikai összekötő
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Biszku Béla belügyminiszter volt. Emellett a perben úgynevezett szovjet tanácsadó
elvtársak is részt vettek.
Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja június 16.
KOSSUTH RÁDIÓ - 180 PERC - 2016.06.16. 08:33:38 (00:09:01)
Mv: Négy perccel múlt fél kilenc. Június 16-a van, Nagy Imre és mártírtársai
újratemetésének emléknapja. Ezen a napon egészen pontosan 150 pályaképet tesznek
közzé a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján azokról az emberekről, akik az 56-os
forradalom után részt vettek a megtorlásokban, előkészítették a Nagy Imre elleni,
Nagy Imre és mártírtársai elleni periratokat. Erről fogunk beszélgetni Földváryné Kiss
Rékával, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével. Jó reggelt kívánok!
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Jó reggelt kívánok!
Mv: És Krahulcsán Zsolt tudományos kutatóval, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára munkatársával. Jó reggelt önnek is!
Krahulcsán Zsolt, munkatárs, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára: Jó
reggelt kívánok!
Mv: Talán már múlt időben is mondhatom, mert mintha meg is jelent volna ez a 150
fős pályakép, ez a 150 főt végigsoroló pályakép. Ugye?
Földváryné Kiss Réka: Igen, a mai nap folyamán igen, már megjelent, igen.
Mv. Kik voltak ezek az emberek? Hát annyit talán elmondhatunk róluk, hogy tényleg
kulcsszereplői voltak ennek a megtorlásnak.
Földváryné Kiss Réka: Tulajdonképpen ők azok az emberek, akiknek bejárásuk volt a
zárt folyosóra. A nevük egy kék füzetben lett megörökítve 57. április 13-án. És ez a zárt
folyosó, ez pedig nem volt másutt, mint a Gyorskocsi utca 31-ben. Ez volt a politikai
rendőrség vizsgálati osztályának a házi fogdája. És itt őrizték a harmadik emeleten a
különlegesen fontos politikai ügyekben vizsgálat alá vont személyeket. Tehát
különlegesen fontos embereknek a különlegesen megbízható vizsgálótisztjeit és egyéb
olyan személyzetének a neveit tartalmazza ez a füzet, akik velük kapcsolatba
léphettek, beléphettek erre a zárt folyosóra.
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Mv: Tehát akkor úgy kell ezt lényegében egy kicsit képszerűen elképzelni, hogy ott
ugyanazon a folyosón, vagy ott egy épületen belül ott voltak az elítéltek, vagy az
elítélésre várók, Nagy Imréék, és a harmadik emeleten meg a zárt folyosón pedig
dolgoztak az iratokon?
Krahulcsán Zsolt: Jó a felvezetés, mert elképzelni tudjuk mi is csak, sajnos. Tehát
semmi más egyéb dokumentum így közvetlenül nem bizonyítja, vagy nem került a
rendelkezésünkre, vagy nem került még elő, ami ezt pontosítaná, ezt a képet. De mi is
úgy képzeljük, ahogy itt elhangzott, tehát hogy volt egy harmadik emeleti lezárt
folyosó, ahova csak az léphetett be, aki abba a füzetbe szerepelt. De pontosítok, nem
150 név. Annyi név van a listán, de sajnos nem tudtunk minden névhez életrajzot
párosítani. Folyamatban van a kutatás, további kutatás, tehát reméljük tudjuk ezt
pontosítani. De több mint száz név az, ami most felkerült a honlapra. Igen, ott voltak
az őrizetesek a cellában, lezárva. Nevezzük a Nagy Imre csoport tagjait így! Ez ugye
egy külön részleg, vagy K részleg, és ott voltak a vizsgálótisztek és a kiszolgáló
személyzet, gépírónők, fényképész, orvos, ügyészek, stb.
Mv: És ez a kék füzet, amelyet elnök asszony említett, amely tehát ugye '57 áprilisában
ott megvolt, hol töltötte a rendszerváltásig hátralévő időt? Egyáltalán hol jutottak
ehhez hozzá a kutatók?
Földváryné Kiss Réka: Ez a Nagy Imre ügy vizsgálati dokumentumai, több tízezer
oldal között volt. Erről tudtunk. Tehát ezt ismerte a kutatás. Itt nem is magának a
névsornak a közreadása az érdekes, hanem az a munka, ami itt elkezdődött a Zsolték
bevonásával. Megpróbáltuk ezeknek az embereknek egyfajta, egyelőre nagyon rövid,
de mégiscsak fontos politikai pályaképét fölvázolni. Mégpedig annak a személyi
iratanyagnak, személyi gyűjtőknek az anyaga alapján, amiket mi fogyatéki anyagnak
hívunk az állambiztonsági bikkfanyelven. Ezek tulajdonképpen életrajzok, azoknak az
embereknek az önéletrajzaiból, meg más hivatali dokumentumaiból állnak össze, akik
ott dolgoztak. És ez azért nagyon fontos, mert egyfajta történetszociológiai metszetét
adja annak, hogy kik voltak azok, akik nagyon fontos posztokon a megtorlásokban
részt vettek, honnan jöttek, és aztán utána, a megtorlások után hova mentek tovább.
Tehát a diktatúra káderanyagának a káder forgójának, egy nagyon fontos metszetét
adják.
Mv: Közben én meg is nyitottam itt valóban már fönt vannak a nevek. Ugye név
alapján lehet keresni. Most véletlenszerűen kettejüket kiválasztottam és az látszik,
hogy az '50-es években ők azért már bizonyítottak az államvédelmi hatóság különféle
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polcain. Igen, tehát itt '49-től, '51, '52, tehát nyilván ez a megbízhatóság kellett ahhoz,
hogy ezt a harmadik emeletet rájuk bízzák.
Krahulcsán Zsolt: Igen, és amellett, hogy volt már '56 előtt egy politikai rendőrségi
múltja, államvédelmis múltja, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy majdnem
mindegyiknek. Egy-két kivétellel eltekintve mindenki már úgymond a Rákosi-korszak
államvédelmi szerveiben ÁVH-nál szocializálódott. És aztán a forradalom alatt, az
kiderül a... Hogy ebben a fogyatéki anyagban arról is kellett nyilatkozniuk, hogy a
forradalom alatt hol volt, mit csinált, mit cselekedett. Elég gyakran előfordul az a
történet, hogy elfogják a forradalmárok, tehát őrizetbe kerül, semmi bántódásuk nem
lesz. De aztán miután a szovjet csapatok bevonulnak, kiszabadul, csatlakozik a szovjet
csapatokhoz, vagy a karhatalomba. Tehát gyakran fegyveresen is részt vesznek a
forradalom

leverésében.

Tehát

nem

akarom

kiemelni

túlzottan

ezt

a

bosszúmotívumot, de elképzelhető, hogy ez egyfajta oylan plusz, hát bizonyítéka
lehetett a kiválasztáskor, hogy kik kerülhet... Mert ez is egy szempont a kiválasztáskor,
hogy kik kerülhettek oda, de ez jellemző volt, ez az előtörténet, hogy mire odakerültek
'57 áprilisában, ők már túl voltak egy ilyenfajta sokkon, hogy bujkálni kényszerültek.
Tehát ez is kiderül ezekből a visszaemlékezésekből, kvázi visszaemlékezésekből, mert
ezeket '57 elején vették fel ezeket úgynevezett fogyatéki anyagokat. Hogy hát igen,
nekik 30-áig általában ott voltak a BM különböző egységeinél, Fő utcában, Gyorskocsi
utcában, vagy ahol politikaisok éppen szolgálatot teljesítettek. És utána, ugye 30-a után
szélnek lettek eresztve. És akkor vagy hazament, rokonainál elment, bujkált, vagy
elfogták rögtön a forradalmárok, ugye ez jellemző kép volt, hogy kimennek lakásra, és
a korábbi ÁVH-sokat összegyűjtik és őrizetbe kerülnek. De mondom nem nagyon
találunk olyan adatot, hogy bármi atrocitás érte volna őket így. Sőt arra is volt példa,
hogy egy úgymond ÁVH-s családot, mert az is jellemző volt, hogy sokan, családtagok
is azon a részlegen, együtt szolgáltak. Tehát például a vizsgálati osztály vezetője ott
ismerte meg későbbi feleségét, vagy a Rajnai Sándor...
Mv: Nagyon érdekes, igen nagyon érdekes, amit mond valóban. Hát itt kirajzolódnak
ezek az arcélek, ezek a történetek, amelyekről... Amikbe az ember bele se gondol, hogy
valahol kellett lenni egy folyosónak, valahol kellett lenni több tucat embernek, akik
erkölcsi gátlások nélkül, szinte belső indíttatásból felvágják ezt az aprófát, és hát
lényegében a Nemzeti Emlékezet Bizottságának pont ez az egyik küldetése, hogy az
ilyen arcéleket meg tudja rajzolni. Jól mondom?
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Földváryné Kiss Réka: Pontosan. Ugye ez egy nagyobb kutatásnak a része. Februárban
egy ötszázas adatbázist hoztunk létre, éppen a hatvanadik évfordulóra való
felkészülésképpen. Hogy lássuk teljes metszetében azt, hogy kik vettek részt az '56-ot
követő megtorlásban. Ugye ez az anyag azért is nagyon különleges, mert ebben benne
van az úgynevezett K részlegben besoroltaknak az anyaga is. És ugye ez az
állambiztonságon belüli, ha tetszik picit az állam az államban volt, tehát a
kiválasztottak, 15-től 30-egynéhány emberig volt ezeknek a K részlegben dolgozóknak
a létszáma. Tehát ők voltak azok, akik a vizsgálati osztályon belül, szinte attól
elkülönülve vizsgálták a legfontosabb politikai ügyeket. És borzasztó érdekes, hogy
hova mennek tovább, a hírszerzéstől kezdve a kémelhárításig nagyon külön lesz a
pályájuk.
Mv: Tényleg az. Érdemes megnézni a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján, hiszen
mától ott olvasható az '56-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlógépezet
kulcsszereplőinek

sora.

Nagy

Imre-pert

előkészítő,

úgynevezett

K

részleg

belügyeseinek nevét tartalmazó lista. Erről beszélgettünk Földváryné Kiss Rékával, a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökével, és Krahulcsán Zsolttal, tudományos
kutatóval, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársával.
Vissza a tartalomhoz…

Ma van az 1956-os vértanúk napja
KOSSUTH RÁDIÓ - DÉLI KRÓNIKA - 2016.06.16. 12:01:30 (00:02:44)
KOSSUTH RÁDIÓ - KRÓNIKA 20-KOR - 2016.06.16. 20:01:46 (00:00:42)
KOSSUTH RÁDIÓ - ESTI KRÓNIKA - 2016.06.16. 17:33:34 (00:00:42)
KOSSUTH RÁDIÓ - KÉSŐ ESTI KRÓNIKA - 2016.06.16. 22:03:36 (00:00:43)
Mv: Ma van az '56-os vértanúk napja. Nagy Imre volt miniszterelnök és
mártírtársainak kivégzésére és újratemetésére emlékeznek országszerte. Összefoglaló
Berek Patríciától.
R: Nagy Imre és mártírtársai élete és halála alapjaiban vonta kétségbe a Kádárrendszer legitimitását. Mondta a budapesti Vértanúk terén álló Nagy Imre-szobornál
az igazságügyi miniszter. Trócsányi László felidézte, hogy a Legfelsőbb Bíróság
Népbírósági Tanácsa által 1958. június 15-én kimondott halálos ítélet már előre készen
állt, ahogy ez számos más koncepciós per esetében is történt.
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Trócsányi László, igazságügyi miniszter: Nagy Imre amikor a legmélyebb
megaláztatással, az igaztalan halálos ítélettel sújtották akkor emelkedett a
legmagasabbra azzal, hogy a végső, a döntő órán nem kért kegyelmet, elutasította
kollaboránsnak még a lehetőségét is a magyar nép szabadságát eltipró erőkkel. Nagy
Imre így lett valamennyiünk hőse, nemzeti hős.
R: Az emléknapon hozták nyilvánosságra azoknak az állambiztonsági beosztottaknak
és vezetőknek a névsorát, akik részt vettek Nagy Imre és társai perének
előkészítésében. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az interneten tette közzé a
dokumentumot. A Nagy Imre-üggyel az egyes számú vizsgálati csoport foglalkozott,
ezt Ferencsik József irányította. A politikai összekötő Biszku Béla belügyminiszter volt.
Az összeállítás alapja egy 150 nevet tartalmazó füzet, ebben azokat listázták, akik 1957.
április 13-tól beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának székhelyén a
harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak, mondta
a Kossuth Rádióban Földváryné Kiss Réka a testület elnöke.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Megpróbáltuk ezeknek
az embereknek egyfajta politikai pályaképét fölvázolni. És ez azért nagyon fontos,
mert egyfajta történetszociológiai metszetét adja annak, hogy kik voltak azok, akik
nagyon fontos posztokon, a megtorlásokban részt vettek. Honnan jöttek, a
megtorlások után hova mentek tovább. Tehát a diktatúra káder forgójának egy nagyon
fontos metszetét adják.
R: 1958-ban ezen a napon végezték ki Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. 31
évvel később 1989. június 16-án a budapesti Hősök terén ravatalozták fel. Nagy Imre,
Maléter Pál, Gimes Miklós, Losonczy Géza és Szilágyi József koporsóját. Valamint az
1956-os forradalom minden mártírját és hősi halottját jelképező hatodik, üres koporsót.
Ez a nap lett a rendszerváltoztatás szimbolikus napja.
Vissza a tartalomhoz…

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozza a Nagy Imre-ügy vizsgálati
anyagában lévő kék füzetet
M1 - MA REGGEL - 2016.06.16. 08:20:16 (00:07:52)
Szereplők: Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
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Vissza a tartalomhoz…

Helyszíni tudósítás: Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-ügy vizsgálati anyagában
lévő Kék füzetet
M1 - HÍRADÓ M1 - 2016.06.16. 19:50:24 (00:02:36)
Mv: A kék füzet tehát 150 nevet tartalmaz, amely az Állambiztonsági Levéltárban
található meg. És ott van a helyszínen kolleganőm, Noll Katalin. Szervusz, Katalin! Mi
derül ki ebből a füzetből?
R: Szervusz, jó napot kívánok! Hátam mögött, az Állambiztonsági Levéltárban őrzik a
Nagy Imre-per vizsgálati anyagát, és ebben található az a bizonyos kék füzet, amely
kézírással 150 nevet tartalmaz, az úgynevezett K-részleg belügyeseinek névsorát. Ők
voltak azok a személyek, akik a megtorlások előkészítésében meghatározó szerepet
játszottak. Voltak közöttük vizsgálati tisztek, szakaszvezetők, ezredesek, de gépírónők
és titkárnők is. Nekik 1957 áprilisától szabad bejárásuk volt a Gyorskocsi utcai fogház
harmadik emeletére, arra a zárt folyosóra, ahol a különleges politikai foglyokat, köztük
Nagy Imrét és társait is őrizték. Ők voltak azok a személyek, akiknek a Nagy Imre per
kimenetelére is meghatározó szerepük volt.
Mv: A Nemzeti Emlékezet Bizottság honlapján pedig már életrajzok vannak. Ezekből
mi olvasható ki?
R: Valóban, a történészek életrajzokat is közzétettek azért, hogy átfogó képet kapjunk
ezeknek az embereknek az életéről. Legtöbbjükről kiderül, hogy ők már a Rákosirendszerben az ÁVH kötelékében dolgoztak, tehát a legkeményebb sztálini
diktatúrában szocializálódtak, és a legtöbben közülük a hetvenes-nyolcvanas években
mentek nyugdíjba. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan nem a belügy kötelékében
fejezték be pályafutásukat, hanem később a civil életbe is kikerültek. Köztük van
például annak a Rajnai Sándornak a neve is, aki az egész úgy nevezett K-részleg
vezetője volt. Ő volt az, aki Nagy Imrét letartóztatta, később moszkvai nagykövet lett,
majd az Egyesült Államokba távozott. Vagy nagyon érdekes Ferencsik Józsefnek a
neve, aki Nagy Imre kihallgatásában vett részt, és ő később a Hungexpo egyik vezetője
lett. Tehát ők azok az emberek, akik az egész Kádár-rendszernek a mozgatói,
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kiszolgálói voltak, és belügyi pályafutásuk után később a civil társadalmi életben is
meghatározó szerepet játszottak.
Mv: Noll Katalinnak köszönjük szépen!
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvános a Nagy Imre per előkészítőinek életútja
RTL II - HÍRADÓ - 2016.06.16. 21:38:06 (00:02:24)
Mv: Nyilvános a Nagy Imre per előkészítőinek rövid életútja. A Nemzeti Emlékezet
Bizottsága száz állambiztonsági alkalmazott életrajzának kivonatát tette fel
honlapjára, amelyből kiderült, sokan közülük még a 80-as években is az
államapparátusban dolgoztak. Éppen ma 58 éve végezték ki az '56-os forradalom
miniszterelnökét, Nagy Imrét, valamint társait.
R: Egy lila füzet, tele nevekkel. Azok a megbízható államvédelmisek szerepelnek
benne, akik 1957-től beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának
székhelyére a Gyorskocsi utcában. A folyosóra, ahol Nagy Imre és társai raboskodtak.
Csak ők foglalkozhattak az '56-os forradalom miniszterelnökének ügyével, ők
kérdezhettek és gyűjthettek anyagot a későbbi koncepciós perhez. A füzetben
szereplők közül száznak már az életútja is nyilvános.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Szinte mindenki a
Rákosi-korszak ÁVH-ján szocializálódott, de legalább ilyen fontos a későbbi pályák is.
Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan benne maradnak az úgynevezett puha Kádárkorszak belügyi apparátusában.
R: Azok közül, akik koholt vádak alapján előkészítették a pert, ezzel a
miniszterelnöknek és társainak kivégzését, többen szép karriert futottak be. Ferencsik
József ezredes például a Hungexpo igazgatóhelyettese lett. Rajnai Sándor, a hírszerzés
vezetője pedig diplomata volt egészen 1989-ig. Abban az évben temették újra
ünnepélyesen a mártírokat és a jeltelen sírokat rejtő 301-es parcellából nemzeti
emlékhely lett. Itt és Nagy Imre szobránál emlékeztek ma a megtorlás áldozataira.
Trócsányi László, igazságügyi miniszter: A végső, a döntő órán nem kért kegyelmet,
elutasította a kollaborálásnak még a lehetőségét is a magyar nép szabadságát eltipró
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erőkkel. Ezzel olyan erkölcsi példaképpé vált, akire mindenki felnézhet, aki akar. Ezért
válhatott Nagy Imre a nemzeti egység jelképévé.
R: Bár a rendszerváltás óta minden kormány alatt szó volt arról, hogy nyilvánosságra
hozzák az ügynöklistákat, ez eddig nem történt meg. Legutóbb az LMP-s Schiffer
András kérte utolsó parlamenti napján.
Schiffer András (LMP), volt országgyűlési képviselő: Szembe kell nézni 25 éves
morális adósságunkkal.
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvános a Nagy Imre per előkészítőinek életútja
RTL KLUB - ESTI HÍRADÓ - 2016.06.16. 18:25:51 (00:02:23)
Mv: Nyilvános a Nagy Imre-per előkészítőinek életútja. A Nemzeti Emlékezet
Bizottsága száz állambiztonsági alkalmazott karrierjét tette fel honlapjára, amelyből
kiderült, sokan közülük még a '80-as években is az államapparátusban dolgoztak.
Éppen ma 58 éve végezték ki az '56-os forradalom miniszterelnökét, Nagy Imrét és
társait.

R: Egy lila füzet tele nevekkel. Azok a megbízható államvédelmisek szerepelnek
benne, akik 1957-től beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának
székhelyére a Gyorskocsi utcában. A folyosóra, ahol Nagy Imre és társai raboskodtak.
Csak ők foglalkozhattak az '56-os forradalom miniszterelnökének ügyével, ők
kérdezhettek és gyűjthettek anyagot a későbbi koncepciós perhez. A füzetben
szereplők közül száznak már az életútja is nyilvános.
Földváryné Kiss Réka, elnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága: Szinte mindenki a Rákosi
korszak ÁVH-ján szocializálódott, de legalább ilyen fontos a későbbi pályák is. Tehát
azt látjuk, hogy nagyon sokan benne maradnak az úgynevezett puha Kádár-korszak
belügyi apparátusában.
R: Azok közül, akik koholt vádak alapján előkészítették a pert, ezzel a
miniszterelnöknek és társainak kivégzését, többen szép karriert futottak be. Ferencsik
József ezredes például a Hungexpo igazgatóhelyettese lett. Rajnai Sándor, a hírszerzés
vezetője pedig diplomata volt egészen 1989-ig. Abban az évben temették újra
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ünnepélyesen a mártírokat és a jeltelen sírokat rejtő 301-es parcellából nemzeti
emlékhely lett. Itt és Nagy Imre szobránál emlékeztek ma a megtorlás áldozataira.
Trócsányi László, igazságügyi miniszter: A végső, a döntő órán nem kért kegyelmet,
elutasította a kollaborálásnak még a lehetőségét is a magyar nép szabadságát eltipró
erőkkel. Ezzel olyan erkölcsi példaképpé vált, akire mindenki felnézhet, aki akar. Ezért
válhatott Nagy Imre a nemzeti egység jelképévé.
R: Bár a rendszerváltás óta minden kormány alatt szó volt arról, hogy nyilvánosságra
hozzák az ügynöklistákat, ez eddig nem történt meg. Legutóbb az LMP-s Schiffer
András kérte utolsó parlamenti napján.
Schiffer András (LMP), volt országgyűlési képviselő: Szembe kell nézni 25 éves
morális adósságunkkal.
R: A közép-európai volt szocialista országok közül egyedül Magyarországon nem
nyilvánosak a listák.
Vissza a tartalomhoz…

Nagy Imrére emlékezik ma az ország
ECHO TV - HÍREK - 2016.06.16. 22:17:00 (00:02:16)
Szereplők: Trócsányi László, igazságügyi miniszter; Földváryné Kiss Réka, elnök,
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Vissza a tartalomhoz…

Nyilvános lett a Nagy Imre-peren dolgozó állambiztonságiak névsora
HVG.HU - 2016. 06. 16.
Az újratemetés évfordulóján a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozta a
Nagy Imre és társai perének előkészítésében részt vevő állambiztonsági beosztottak és
vezetők névsorát, hivatali karrierútját.
A NEB internetes oldalán elérhető összeállítás alapja az a százötven nevet tartalmazó
lila iskolai füzet, amely azoknak a nevét tartalmazza, akik 1957. április 13-ától
beléphettek a politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám
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alatti székhelyén a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői
raboskodtak.

A NEB oldalán megtalálható ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő
megtorlás folyamatában a legjelentősebbnek számító ügyek - köztük a Nagy Imre-per
- előkészítésére és lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön részleget hoztak
létre, ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át, döntő többségükben volt államvédelmi beosztottakat.
Az úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította.
Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere - irányította. A politikai
összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának
(majd Politikai Bizottságának) tagja volt.
A

szovjet

„tanácsadó

elvtársak"

részvétele

a

különrészlegen

lefolytatott

vizsgálatokban egyértelműnek tűnik. Ezt bizonyítja a füzet első oldalán szereplő
bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte is, akik
közül néhánynak az életrajza a válogatásban is szerepel.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza: a kis lila füzetbe nemcsak a Krészleg tagjainak a nevét jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn
át minden állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét (gépírónő),
a vizsgálati osztály főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy "külsős" ügyészét,
sőt Non György volt legfőbb ügyészét is, azokét, akik a vizsgálati osztály fogdájának
duplán elzárt területére beléphettek.
A füzet azonban nem tartalmazza az összes olyan ember nevét, akik minden bizonnyal
jelen volt a kihallgatásokon, például a vizsgálati osztály vezetőjének, Szalma Józsefnek
a neve is hiányzik a listáról. A NEB szerint a füzetben szereplők fontos szerepet
játszottak a később több halálos és súlyos ítélettel záruló per előkészítésében.
A Tudástár menüpontban közölt életrajzok, rövid karrierutak forrásai az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták, amelyek
minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási
helyének változását, parancsnokai által rendszeres időközönként készített minősítését,
önéletrajzát, fotóját tartalmazzák.
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http://hvg.hu/itthon/20160616_Nyilvanos_lett_a_Nagy_Imreperen_dolgozo_allambiz
tonsagiak_nevsora
Hasonló tartalommal megjelent cikkek:
inforadio.hu - Ők a felelősek Nagy Imre haláláért - 2016-06-16
dehir.hu - Kiderült, kik küldték a halálba a magyar miniszterelnököt - 2016-06-16
mixonline.hu - Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival? - 2016-06-16
hirado.hu - Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival? - 2016-06-16
blikk.hu - Itt a lista! Ők hallgatták ki Nagy Imrééket - 2016-06-16
magyaridok.hu

-

Kémelhárítók,

nagykövetek

és

vállalatigazgatók

lettek

a

kihallgatókból - 2016-06-16
444.hu - Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-peren dolgozó állambiztonságiak
névsorát - 2016-06-16
ma.hu - Nyilvánosságra hozták Nagy Imre és társai perének előkészítésében szerepet
játszók névsorát - 2016-06-16
inforadio.hu - Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival? - 2016-06-16
metropol.hu - Az is érdekes, hogy mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival - 2016-06-16
pestisracok.hu - Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival? - 2016-06-16
faktor.hu - Akitől halálában többen féltek, mint életében - ma van Nagy Imre
kivégzésének és újratemetésének évfordulója - 2016-06-16
mult-kor.hu - Nyilvánosságra hozták a Nagy Imre-per előkészítésében részt vevők
életútját - 2016-06-16
hvg.hu - Esztergályos, bőröndös, kesztyűszabász készítette elő Nagy Imre kivégzését
- 2016-06-16
iranytv.hu - Mi lett a Nagy Imre-ügy vizsgálóival? - 2016-06-16
888.hu - Nemzeti megbékélés nem lehetséges a bűnösök megnevezése nélkül - 201606-16
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nepszava.hu - Évforduló - Nagy Imrére és mártírtársaira emlékeztek - 2016-06-16
hvg.hu - A nap, amikor megismertük Sanyit, a munkahelyi szociopatát - 2016-06-16
Vissza a tartalomhoz…

Jutalom a megtorlóknak
MNO.HU - 2016. 06. 16.
Már nem titkos a K-részleg.
Nemcsak Nagy Imréék perének előkészítésében, hanem más, a hatalom számára
fontos ügyekben is főszerepet játszott az úgynevezett K-részleg - hangsúlyozta a
Lánchíd rádióban Földváryné Kiss Réka történész. A Nemzeti Emlékezet
Bizottságának elnöke elmondta: az intézet honlapján mától azok neve is olvasható,
akik ilyen módon segítették az '56 utáni megtorlásokat. Hozzátette: a Kádári diktatúra
nemcsak ebbe a különleges csoportba találta meg a feladat szempontjából megfelelő
embereket. A történész hangsúlyozta: a megtorlások lezárulása után az abban
kulcsszerepet játszók fontos társadalmi pozíciókat töltöttek be. Szépvölgyi István
interjúja.
http://mno.hu/lanchidradiorovid/jutalom-a-megtorloknak-1347464
Vissza a tartalomhoz…

Iskolai füzetben a K-részlegesek
MAGYARHIRLAP.HU - 2016. 06. 17.
Immár név szerint, részletesen is tudható, hogy kik vettek részt Nagy Imre és
mártírtársai koncepciós perének előkészítésében Nyilvánosságra hozta tegnap a Nagy
Imre és társai perének előkészítésében részt vevő állambiztonsági beosztottak és
vezetők névsorát, hivatali karrierútját a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Az adatok egy
kék iskolai füzetből származnak.
Százötven nevet tartalmaz az a kék iskolai füzet, amelynek tartalmát tegnap tette
közzé a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB). A szervezet honlapján (Neb.hu) elérhető
57.
oldal

összeállítás azon emberek leltárát tartalmazza, akik 1957. április 13-tól beléphettek a
politikai rendőrség vizsgálati osztályának Gyorskocsi utca 31. szám alatti székhelyén
a harmadik emeleti zárt folyosóra, ahol a Nagy Imre-ügy szereplői raboskodtak. Az
ismertető szerint az 1956-os forradalmat követő megtorlás folyamatában a
legjelentősebbnek számító ügyek – így a Nagy Imre-per – előkészítésére és
lebonyolítására a vizsgálati osztályon belül külön, duplán elzárt részleget létesítettek,
ahová a politikai rendőrség legmegbízhatóbbnak, legalkalmasabbnak tartott
munkatársait vezényelték át. Az érintettek döntő többségükben korábban az
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kötelékében tevékenykedtek. Mint kiderül, az
úgynevezett K-részleget Rajnai Sándor irányította.

Az I. számú vizsgálati csoport foglalkozott a Nagy Imre-üggyel, ezt Ferencsik József,
az önálló ÁVH kémelhárító főosztályának hajdani első embere irányította. A politikai
összekötő Biszku Béla belügyminiszter, az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának
tagja volt. A szovjet tanácsadó elvtársak részvételét bizonyítja a füzet első oldalán
szereplő bejegyzés a nekik kiutalt belépőkről, valamint a tolmácsok, fordítók jelenléte
is.
A NEB oldalán közölt összefoglaló hangsúlyozza, a kékes füzetbe nemcsak a K-részleg
tagjainak neveit jegyezték fel, hanem az ezredestől kezdve a szakaszvezetőn át minden
állambiztonsági tisztét, operatív beosztottét, irodai segédtisztét, a vizsgálati osztály
főorvosáét, egy bűnügyi fényképészét és négy külsős ügyészét és ott szerepel Non
György volt legfőbb ügyész is.
A NEB ugyanakkor felhívja a figyelmet, a füzet nem tartalmazza az összes olyan
ember adatát, aki minden bizonnyal jelen volt a kihallgatásokon. Közéjük tartozik
például a vizsgálati osztály vezetője, Szalma József. Az azonban vitán felül áll, hogy a
listázottak súlyos szerepet játszottak a később több halálos és súlyos ítélettel záruló
per előkészítésében. A tudástár menüpontban közölt életrajzok forrásai az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött személyi akták, amelyek
minden belügyi dolgozó adatait, karrierútjának állomásait, rendfokozatát, beosztási
helyének változását és a rendszeres időközönként készített minősítését, önéletrajzát,
fotóját tartalmazzák.
Önként, dalolva
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Nem hiba, bűn, hogy erre a listára huszonhat évet kellett várni. A füzet főszereplői
közt ugyanis véletlenül sem található olyan, aki netán kényszer hatása alatt
cselekedett, mind önként, esetleg remek karrierlehetőséget látva vettek részt a kor
mércéjével is megkérdőjelezhető eljárásban. A listát elnézve sajnos simán előfordulhat,
hogy közülük néhányan szép nyugdíjat húzva még mindig itt élnek. Bántani persze
nem kell őket – az elszámolással majd bajlódjanak ők maguk és hetedíziglen
leszármazottaik –, de mondjuk, ha valakinek egy kilencvenhat éves Bodrogi (Berger)
József, Budai Jánosné született Osztricsil Anna, egy nyolcvanhét esztendős Harangozó
Szilveszter, nyolcvankilenc éves Kapitány István vagy kilencvenkét tavaszt látott
Pazsiczky Sándor a szomszédja, legalább egy megvető tekintetet küldjön felé.
http://magyarhirlap.hu/cikk/58600/Iskolai_fuzetben_a_Kreszlegesek
Vissza a tartalomhoz…

Látta már Nagy Imrét bajusz nélkül?
MNO.HU - 2016. 06. 16.
58 éve végezték ki, 27 éve temették újra Nagy Imrét; ebből az alkalomból válogattunk
kevésbé ismert, főleg családi fotókat az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökéről.
Nagy Imre nem akart forradalmat, a forradalom akarta őt. A mártír miniszterelnök
életútjával nemrég részletesen is foglalkoztunk, mert éppolyan izgalmas, mint
közismert forradalmi szerepe: Sztálin küldte '44-ben Moszkvából, hogy földet osszon
a parasztoknak.
A negyvenes évek végére háttérbe szorult, egyetemen tanított, könyveket írt.
Kiállt egy humánusabb kommunizmus mellett, de részt vett az ötvenes évek elején a
hírhedt padlássöprésekben is.
Végül a reformok élére állt, majd '55-től megint háttérbe szorult, egészen a forradalom
kitöréséig, amely végül vállára emelte, és megpecsételte sorsát.
Az évfordulóhoz időzítve nyilvánosságra hozta a Nagy Imre és társai perének
előkészítésében részt vevő állambiztonsági beosztottak és vezetők névsorát, hivatali
karrierútját a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Erről itt olvashat bővebben.
http://mno.hu/f22/latta-mar-nagy-imret-bajusz-nelkul-1347489
Vissza a tartalomhoz…
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