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1922. március 11. Hámor, Borsod vármegye – N. a.

Születési neve Spisák László volt. 1936-tól a Diósgyőri Vasgyárban dolgozott szerszámkovácstanoncként és -segédként. 1942. októberben behívták katonának, a miskolci VII.
gépkocsizó osztállyal 1943 augusztusától részt vett az ukrajnai, lengyelországi, erdélyi,
illetve a Duna–Tisza közi harcokban. 1945. áprilisban a VII. hadtest műszaki parancsnokságával Dél-Ausztriában brit fogságba esett. 1945. október 12-én tért haza, korábbi
munkahelyén helyezkedett el, ahol 1950. augusztus 15-ig állt alkalmazásban.
1946. január 1-jén a Szociáldemokrata Párt tagja lett, 1947. február 1-jén átlépett
a Magyar Kommunista Pártba, a kikényszerített pártegyesítéstől (1948. június 12.) a
Magyar Dolgozók Pártja tagja volt, 1949. augusztus 1.–1950. július 1. között utóbbi
hámori szervezetében töltött be különböző tisztségeket, végül annak titkára lett. 1950.
júliusban tartalékos tiszti tanfolyamra küldték, 1950. szeptember–1951. december között elvégezte a Bírói és Államügyészi Akadémiát. Kiskunfélegyházán hadbíró főhadnagyként a hadbíróság elnökeként ítélkezett 1952. július 1.–1953. június 30. között. Ezt
követően 1953. augusztus 2-ától a Miskolci Megyei Bíróságra helyezték bírónak, később
tanácsvezető bíróként dolgozott. 1954–1955-ben a pártiskola hallgatója volt. 1959-es
alapminősítése szerint „büntető ítélkezése mind első-, mind másodfokon megfontoltak
[sic!], és minden tekintetben megfelelnek a politikai követelményeknek is […] Mint a
politikai ügyekben ítélkező egyik tanács vezetője az ellenforradalom után is bátor és
kemény, igazságos bírónak mutatkozott. [...] Az ellenforradalom után kormánykitüntetésben részesült.”
Az 1956-os forradalmat követő kádári megtorlás során négy embert ítélt halálra az
általa vezetett elsőfokú tanács, másodfokon három esetben enyhítették az ítéletet.
1957. február 12-én gyorsított eljárásban szabott ki halálbüntetést Oláh Miklósra, akit
– miután másodfokon 1957. március 19-én dr. Vida Ferenc tanácsa helybenhagyta az
ítéletet –1957. április 12-én Miskolcon kivégeztek. 1957. március 22-én halálra ítélte Mikulás Gábort, dr. Mizsei Bélát és dr. Tokár Vincét. A másodfokon eljáró dr. Vida vezette
büntetőtanács 1957. július 20-án enyhítette az elmarasztalásokat, súlyos mértékű börtönbüntetéseket kihirdetve.

KITÜNTETÉSEI
Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata

1

FORRÁSOK, IRODALOM
Országos Bírósági Hivatal – Az igazságügyi szervezetből kivált dolgozók nyilvántartókönyvében rögzített
iktatószámok alapján: S/23.
Miskolci Törvényszék Irattára.
1956 kézikönyve. III. Megtorlás és emlékezés. A kézikönyv főszerkesztője Hegedűs B. András, a kötetet szerkesztette Kende Péter. 1956-os Intézet, Budapest, 1996. 35., 242.
Eörsi László: 1956 mártírjai. 225 kivégzett felkelő. Budapest a forradalom napjaiban. Szentpétery Tibor fotóival. Rubicon-Ház, Budapest, 2006. 152.
Zinner Tibor: Utak és tévutak a XX. századi magyar felsőbíráskodás káderpolitikájában ’56 után. In A Kúria
és elnökei III. A kötetet szerkesztette Bódiné dr. Beliznai Kinga. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.,
Budapest, 2015. 180.

2

