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A NÉPSZABADSÁG BEDÖNTŐJE
Heinrich Pecina – egy stróman portréja

AZ IRODALOM FELSZÁMOLJA ÖNMAGÁT
Miért nem érdemelt Nobel-díjat Bob Dylan?

  A NAGY 
VÉRBÍRÓ-    

DOSSZIÉ
19 56 –2016

AKI JOGI VÉGZETTSÉG NÉLKÜL HOZOTT HALÁLOS ÍTÉLETET

AKI A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN SZTÁRÜGYVÉD LETT

AKI HALÁLOS ÁGYÁN MEGGYÓNT EGYKORI ÁLDOZATÁNAK
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Egy részeg orosz katona gépfegyver-
rel a kezében betört egy alföldi tanyá-
ra. A gazda megelőzi, és vasvillával 
agyonszúrja, majd elrejti a holttestet. 
1944 őszén vagyunk, 1950-ben azután 
a vasvillást emberölés vádjával állítot-
ták bíróság elé. Csakhogy a kecskeméti 
bírói tanács jogos (ön)védelemnek mi-
nősítette a gazda tettét, és felmentet-
te. Ezzel az ügynek nem lett vége. Ez-

után a bíró került a vádlottak padjára, 
Rákosi Árpádot megkínozták, hat évre 
ítélték, de még a bírósági fogalmazó 
és az ügyész is börtönbüntetést kapott. 
A szerencsétlen gazdát pedig utóbb ki-
végezték.

Ez a történet mégis azt bizonyítja, 
hogy a bíró még a kegyetlen diktatúra 
idején is szolgálhatja az igazságot. Be-
börtönzésükkel éppen azt akarták vilá-

gossá tenni, hogy ezért nagy árat kell 
fizetni. Az ügyészeknek és a bíróknak az 
önkény éveiben – 1956 előtt és után is 

– azzal kellett szembenézniük, hogy ve-
lük próbálják legalizálni a forradalom 
résztvevőivel való leszámolást. A Heti 
Válasz elsőként ismerteti a Kúria, a Leg-
főbb Ügyészség és a Nemzeti Emléke-
zet Bizottsága közös kutatásainak egyik 
legmeghökkentőbb eredményét: a vér-

Az ’56-os megtorlás főszereplőinek sorsa

A nagy vérbíródosszié
Az 1956 utáni halálos ítéletek többségénél nem valódi ügyész és nem 
igazi bíró járt el. Bemutatjuk a vérbírókat és -ügyészeket; azokat, 
akik nem voltak hajlandók koncepciós perben részt venni; és azt 
a férfi t, aki a halálos ágyán egykori áldozatának gyónta meg vétkeit.
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 Vádlottak tömege. A Széna téri forradalmárok elleni per 
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