
VÉRPAD ÉS KATONAI REHABILITÁCIÓK 
 
 
1. MECSÉRI JÁNOS 
Szül.: Győr, 1920. április 18. Meghalt: Budapest, 1958. november 15. 08:33 
Posztumusz előléptetése 1990. július 5. ezredes – altábornagy 
Sírhelye: Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcella 18. sor 2. sír 
(1) „Mecséri lakatosként dolgozott a Győri Vagon- és Gépgyárban. 1948-ban kezdte a törzstiszti 
tanfolyamot, ahonnan a páncélosokhoz került, majd kinevezték Tatára ezredparancsnoknak, ahol 
Váradi Gyula beosztottjaként szolgált. 
1956-ban Esztergomban hadosztályparancsnok. A forradalom alatt Maléter Pál honvédelmi miniszter 
kinevezi a Parlament védelmére.  Október 31-től tíz harckocsival látta el a Parlament védelmét. 
November 3-án elkísérte Malétert Tökölre, ahol a tárgyalás helyett a küldöttséggel együtt őt is 
letartóztatják. 
Tökölre indulásakor megállt a Juta-dombnál, ahol a tüzelőállásban lévő 6723. sz. légvédelmi 
alakulatnál azt a parancsot adta: „Tűzharcot ne provokáljanak! Csak akkor lőjenek, ha magukat is 
lövik!” Ez a parancs volt a legsúlyosabb vádpont ellene, kiegészítve azzal, hogy a tüzelőállások 
kialakítására is utasítást adott.” 
(3) 128-130 …Mecsériről részletesen szólnom kell. Munkásszülők gyermeke volt, tehetséges fiatal 
főtisztként ismerte a hadseregben mindenki. Amikor 1956. október 23-án értesült a budapesti 
eseményekről, a helyőrségi riadó elrendelése után harckocsikkal és gépkocsizó lövészekkel lezáratta 
az Esztergomba, illetve az onnan kivezető utakat, senkit nem engedett be a városba, illetve onnan ki. 
Október 25-én egy fiatalokból álló fegyveres csoport a városból teherautón Budapestre akart menni. 
Mecséri ezredes éppen a helyszínen tartózkodott, amikor katonái a város kijáratánál megállásra és 
visszafordulásra szólították fel a teherautó utasait. Azok nagyhangon szidalmazni kezdték a 
katonákat. Mecséri személyesen igyekezett visszafordulásra rábeszélni a fiatalokat, de azok nem 
tágítottak. Mecséri felszólította őket, hogy menjenek vissza a városba, ne kíséreljék meg onnan a 
kijutást, mert különben tüzet nyittat rájuk. A teherautó sofőrje fittyet hányva az ezredes 
figyelmeztetésére, az utat elzáró harckocsit megkerülve igyekezett kijutni a városból. Mecséri tüzet 
nyittatott a gépkocsira, az üzemképtelenné vált, és több fiatal megsebesült. 
1956. október 28-a után, amikor a párt és kormány az eseményeket forradalomnak minősítette, 
Mecsérinek nem volt maradása Esztergomban, a fejét követelték. 
Mecséri – akinek néhány évvel korábban Maléter, mint a páncélos hadtest törzsparancsnoka, 
szolgálati főnöke volt – Budapestre jött, jelentkezett Maléternél, a honvédelmi miniszter 
helyettesénél, és felajánlotta neki szolgálatait. Mecséri Maléter utasításainak megfelelően 
cselekedett, jóvá akarta tenni a „forradalom” ellen Esztergomban elkövetett bűneit, ezért nyittatott 
november 4-én a szovjet oszlopra. 1956. november közepétől, mint Maléter munkatársa, Mecséri is 
előzetes letartóztatásban volt velem együtt a Fő utcában. A vizsgáló szervek azonban több mint egy 
évig nem tudtak arról, hogy Mecséri 1956. november 4-én tüzet nyittatott a szovjet csapatokra. 
Vizsgálóm, aki egyúttal Mecséri vizsgálója is volt, fogságom néhány hónapja után (vizsgálatom 
befejezésével) közölte velem, hogy rajtam kívül Mecsérit is szabadlábra fogják helyezni. Nem így 
történt. 1958 nyarán az egyik fegyőrtől tudtam meg, hogy kivégezték. 
Mecséri letartóztatása után a kihallgató tisztje Rózsa László százados volt, aki korábban államvédelmi 
tiszt volt.” 
 
 
 
 



2. SZENDI DEZSŐ 
Szül.: Tiszadob, 1923. július 2. Meghalt: Budapest, 1958. november 15. 08:30 
Posztumusz előléptetése 1990. július 5. alezredes – vezérőrnagy 
Sírhelye: Rákoskeresztúri Új Köztemető (Kozma utca) 301. parcella 17. sor 3. sír 
Idézet a vádiratból: „Részt vett a Forradalmi Bizottság megalakításában. Szorgalmazta a vidéki egység 
Budapestre rendelését, aktív és szerteágazó ellenforradalmi tevékenységet fejtett ki.” 
Szendi Dezső 1923. július 2-án született Tiszadobon, szegényparaszti család harmadik gyermekeként. 
Gépészkovácsinasként kezdett dolgozni. A II. világháborút otthon vészelte át, mert a 23-as 
születésűeket a Tiszántúlon már nem vonultatták be. A háború után a Diósgyőri Vasgyárban 
dolgozott, majd itt az „R gárda” parancsnoka lett. 1948 őszén a KMP, mint fontos kádert kiemelte és 
a Kossuth Akadémiára küldte törzstiszti tanfolyamra. Ezt századosi rangban fejezte be, csapattiszti 
képesítéssel. Őrnagyi, majd alezredesi rangot kapott, s tüzérfőnöki beosztásban szolgált. Az 1956-os 
forradalom alatt is ez volt a szolgálati rangja. Budapestre önként ment fel 23-a után. A forradalom 
alatti tevékenységéről nem tudni semmi biztosat.  Feltevések szerint parancsnoksága alá tartozott a 
Juta-dombi – a szovjet benyomulás ellen harcoló – tüzéregység. Más feltevések szerint 
parancsnoksága alá tartozott a Köztársasági téri pártház ostromában részt vevő 3 harckocsi.” (Szendi 
Gábor és Iván közlése alapján.) 
 
 
3. VIDI JÓZSEF 
Szül.: Nagytevel, 1915. április 2. 
Anyja: Klausz Mária 
Előléptették: 1990. július 13. alezredes-ezredes 
Középiskoláit részben a pápai bencés reálgimnáziumban, részben a veszprémi kegyestanítórendi 
(piarista) gimnáziumban végezte, ahol érettségizett. 
1937-ben bevonult katonának, s Hajmáskéren szolgált 1941-ig, majd Sopronban 1945-ig. Közben 
hivatásos tiszt lett. 1946-ban jelentkezett az új hadseregbe, ahol különböző helyeken, különféle 
beosztásokban dolgozott. 1956-ban az esztergomi gépesített hadosztálynál mint ho. tü. törzsfőnök, 
alezredesi rangban. 1958. július 9-én letartóztatták. A bíróság I. fokon 15 évet, a II. fokú bíróság a 15 
évet jogerősnek vette. A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom 
vezetésének bűntette miatt 15 (tizenöt) évi börtönre, lefokozásra, teljes vagyonelkobzásra, rend-, és 
díszjelei elvesztésére, valamint egyes állampolgári jogainak gyakorlásától 10 (tíz) évre történő 
eltiltására ítélte. 
Elhunyt 2001-ben. 
 
 
4. SZABÓ PÁL 
Szül.: Egyek, 1915. augusztus 20. Meghalt: Budapest, 1958. november 15. 08:28 
Posztumusz előléptetése: 1990. július 5. őrnagy – ezredes 
Sírhelye: Rákoskeresztúri Új Köztemető (Kozma utca) 301. parcella 17. sor 2. sír 
Idézet a vádiratból: „Kijelölte a Soroksári úti tüzelőállást, s ezt szakszerűen végezte. A tűzharcot nem 
akadályozta meg.” Megjegyzés: „Nem is volt a tűzharc idején a helyszínen.” 
 
 
 
 
 
 



5. RÉMIÁS PÁL 
Szül.: Ziliz, 1930. június 7. Meghalt: Budapest, 1958. november 15. 07:55 
Posztumusz előléptetése 1990. július 5. hadnagy – alezredes. 
Sírhelye: Rákoskeresztúri Új Köztemető (Kozma utca) 301. parcella 18. sor 3. sír 
Idézet a vádiratból: „Passzív segítséget nyújtott a III. kerületi rendőrség lefegyverzésében. Többször 
tett szovjetellenes kijelentéseket, harcra buzdította katonáit. Rálőtt egy szovjet harckocsivontatóra, 
de nem talált.” 
1930-ban, a Borsod megyei Zilizen született, hétgyermekes parasztcsalád fiaként. A háború alatt 
végezte el az általános iskolát. A háború után sorkatonai szolgálatra Budapestre került. Egy év után 
tiszti iskolára jelentkezett, két év múlva alhadnagyként, az esztergomi légvédelmi tüzérséghez 
osztották be. 1956-ban már hadnagyként szolgált. Október 23-án hajnalban az egységét riadóztatták 
és még aznap Budapestre vonultak.  Október végén a forradalom oldalára álltak, november 4-én a 
bevonuló szovjet harckocsik ellen vezényelték őket, de a nagy túlerő láttán nem bocsátkoztak 
harcokba – két légvédelmi ágyúval kellett volna feltartóztatniuk a tankoszlopot. 
Az orosz megszállás után visszatért Esztergomba, ahol katonai alakulatát karhatalmi egységgé 
alakították. 
1955-ben kötött házasságából 56 decemberében leánygyermeke született. 1957. október 18-án 
Mátyás Imre tiszttársával együtt letartóztatták. Először a Tolnai utcába, majd a Fő utcába vitték… 
Leánya csak a 80-as években, nagyanyja elbeszéléséből tudta meg, ki volt a valóságos apja.” 
(Semmisségi határozat) Anyja neve Szabó Lívia. 
Ítélet:1. népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének bűntette (BHÖ 
1/1 pont) 
Több rendbeli felbujtói minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete (BHÖ 349. pont 
Btá. 17. 20. pontja) halálbüntetésre, lefokozásra, teljes vagyonelkobzásra, valamint rend- és 
díszjeleinek elvesztésére ítélték. 
1958. november 15-én végrehajtották. 
Feleségétől: 1930. június 6-án Zilizen született. Anyja neve Szabó Lídia. Heten voltak testvérek. Szülei 
földművesek voltak. Az általános iskola elvégzése után Sajóbábonyban dolgozott 
segédmunkásként.1950-ben vonult be katonának és onnan ment két éves tisztiiskolára, 
alhadnagyként végezte el és 1955-ben tavasszal hadnagyi rendfokozatot kapott. 1955. november 5-
én házasodtak össze és Esztergomban laktunk.  1956. dec. 3-án lányunk született. 57-ben Börgöndre 
helyezték Palit és okt. 18-ig, letartóztatásáig ott laktunk. Én 1958 tavaszán költöztem Börgöndről 
Kisbérre a szüleimhez. 
V. r. Rémiás Pál hdgy paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt napszámos volt, jelenleg 
8 hold juttatott földön gazdálkodik. Heten vannak testvérek.  V. r. terhelt 1950 őszén vonult be 
tényleges katonai szolgálatra. 1952-ben a Bem lgv tü. ti. iskolát végezte el, majd 
szakaszparancsnoknak osztották be az 51-es tüzérosztályhoz Esztergomba, ahol 1957. áprilisig hdgy-i 
rendfokozatban teljesített szolgálatot. 
Az ítélet indoklása II. fokon: 
1956. november 4-én 7 óra körül rendőrségi gépkocsival 40 db gyalogsági fegyvert, karabélyt, 
géppisztolyt és puskát hoznak a jutadombi tüzelőállásba. Ezeket a fegyvereket V. r. terhelt civil 
ellenforradalmároknak osztja ki, és azok részére a fegyverek ápolásával és kezelésével kapcsolatban 
oktatást tart. 
Rémiás hdgy november 4-én 8 órakor riadót rendel el, mivel egy szovjet harckocsivontató haladt a 
Soroksári úton.  Erre a harckocsivontatóra a 3-as számú közepes löveggel V. r. terhelt egy lövést ad le, 
amely ugyan nem találja el a harckocsioszlopot, azonban rongálódást idéz elő, mivel a lövedék az ott 
lévő iskola falához csapódik. V. r. terhelt beosztottjait fegyverrel kényszeríti, hogy lövések leadásában 
részt vegyenek. 



Rémiás hdgy intézkedik arra vonatkozólag is, hogy a honi légvédelmiektől 4 db. közepes löveget 
hozzanak oda a Jutadombra, és ezáltal komolyabb erőt képviseljenek a szovjetekkel szemben. Ezen 
lövegek közül két közepes löveg november 4-én 10 óra körül a szovjetek elleni tűzharcban bevetésre 
került. 
November 4-én 10 óra körül a Soroksári úton haladó szovjet egységekre V. r. terhelt parancsa alapján 
két közepes löveg 15 lövést ad le, mely lövések két T-34-es szovjet harckocsit és egy „Hudson” 
személygépkocsit lőnek ki. A személygépkocsiban egy szovjet katona meghal, a gépkocsi vezetőjét? 
Lajtai András áv. hdgy-ot, aki lövési sérülést szenvedett, honvéd személyek fogják el, akik azt kivégzik. 
 
 
6. MÁTYÁS IMRE 
Szül.: Gősfa, 1932. május 12. Anyja neve: Kaposi Anna 
Előléptették: hadnagy-ezredes 
Letartóztatták: 1957. október 16.-1958. augusztus 14. 
Ítélete: I. fokon 1 év, II. fokon felmentették. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette 
1 (egy) évi szabadságvesztés, 1 (egy) évi közügyektől eltiltásra, lefokozásra és vagyona ¼ részének 
elkobzására ítélték. 
VI. r. Mátyás Imre hdgy 1956. október 24-én lett Budapestre vezényelve. VI. r. terhelt ebben az 
időszakban az 51. lgv. tü. osztálynál teljesített szolgálatot szakaszparancsnokként. 
1956. november 1-ig biztosítási feladatokat látott el a BM-nél a Jászai Mari téren, az Üllői úton, a 
gyorsút elágazásánál, valamint a Honvéd Akadémián és a Mátyás laktanyában. 
November 1-jén a délelőtti órákban parancs alapján VI. r. terhelt visszament Esztergomba lövegekért, 
ahonnan november 2-án 09 órakor érkeztek vissza a Budai Nagy Antal laktanyába. 
VI. r. Mátyás hdgy mint közepes ütegparancsnok-helyettes, valamint a 3-as számú közepes 
lövegrajért felelős személy megbíztatással volt ellátva a Jutadombon. Nevezett is ténykedett, hogy a 
lövegállásokat kiépítsék. 
November 4-én a Soroksári úton haladó szovjet egységekkel tűzharcra került sor. Ekkor V. r. terhelt 
adott ki parancsot a lövések leadására, azonban nem intézkedett olyan irányban, hogy a népellenes 
parancsot ne hajtsák végre. Ezen alkalommal a 3-as számú közepes lövegraj egy harckocsit és egy 
„Hudson” személykocsit lőtt ki. Ezt követő időszakban VI. r. terhelt részéről a Határ-úton 
ellenforradalmi ténykedés nem mutatkozott meg. 
A 3-as számú közepes lövegraj parancsnoka Szekeres Géza tiz. volt, aki azonban a tűzharc 
megkezdése után rögtön megsebesült, és így felelősségre vonása sem történik meg. Ezen lövegraj 1-
es számú kezelő a kérdéses időszakban nem volt. 
VI. r. Mátyás Imre hdgy paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt és jelenleg is 10 
holdon gazdálkodik. Hatan vannak testvérek. VI. r. terhelt 1949 őszön önként jelentkezett a 
Néphadseregbe. 1 év csapatszolgálat után a Bem lgv tü. ti. iskolán volt egy évig, majd alhdgy.-i 
rendfokozatban szakaszparancsnoknak osztották be az 51. lgv. tüzér osztályhoz. Ennél az alakulatnál 
teljesített szolgálatot 1957 áprilisáig, mikor is Börgöndre a Pf. 9351 alakulathoz helyezték át 
tűzszakaszparancsnok beosztásba. 
Az Ítélet indoklása I. fokon: 
Mátyás hdgy közepes ütegparancsnok-helyettes volt, valamint a 3-as közepes lövegért felelt a 
Jutadombon. 
VI. r. terhelt a 3-as számú közepes lövegraj részére tűzparancsot adott ki, és nem akadályozta meg, 
hogy a közepes lövegraj egy T-34-es szovjet harckocsit és egy „Hudson” személykocsit lőtt ki. 
Az ítélet indoklása II. fokon: 



Mátyás Imre VI. r. vádlott hadnagyi beosztásban, mint szakaszparancsnok teljesített szolgálatot a 
Jutadombon. Elöljárói utasítására részt vett az ütegállások kiépítésében, amikor azonban Rémiás V. r. 
vádlott intézkedésére fegyveres támadásra került sor, a VI. r. vádlott az üteget szándékosan elhagyta 
és tartózkodott minden harci tevékenységtől. 
A vádlottnak az a bűnös parancs értelmében részt vett az ütegállások kiépítésében, megvalósítja a 
BHÖ 1. pont (2) bekezdésében írt bűntettet. 
Az elsőfokú bíróság ítélete a vádlott vonatkozásában perorvoslatok hiányában jogerőre emelkedett. 
Ennek ellenére a Legfelsőbb Bíróság a Bp. 197.§ (3) bekezdésére való hivatkozással vizsgálta, hogy 
vajon nem mutatkozik-e szükségesnek felmentő ítélet meghozatala. A vádlott cselekménye ugyanis 
az eset összes körülményének a figyelembe vétele mellett olyan csekély jelentőségűnek mutatkozik, 
hogy vele szemben nem látszik szükségesnek a legenyhébb büntetés kiszabása sem. Az a körülmény, 
hogy a vádlott tartózkodott a fegyveres harcban való részvételtől, arra mutat, hogy felismerte az 
elöljárói által kiadott parancs bűnös voltát, és volt bátorsága ahhoz, hogy az üteget ott hagyja és 
minden harci cselekménytől tartózkodjék. Mindezekből arra a meggyőződésre jutott a Legfelsőbb 
Bíróság, hogy a vádlottal szembe a Btá. 56§ első fordulatát kell alkalmazni, és ennek értelmében az 
ellene emelt vád alól a Bp. 180.§. c. pontjára való hivatkozással büntethetőséget megszüntető ok 
fennforgása miatt az ellene emelt vád alól felmentette. 
 
 
7. VARGA JÓZSEF 
Szül.: Tardoskedd, 1935. március 12. 
Előléptették: 1991. március 15. honvéd – hadnagy – 1992. VIII. 14. őrnagy 
Anyja: Zsilinszky Emma Kitüntetése: 1956-os Emlékérem 1991. X. 23. MK Érdemrend Kiskeresztje 
1993. VIII. 20. 2000. okt. 23. Maléter Pál Emlékérem, 2001. okt. 23. Katonai Szervezetek 
Emlékkeresztje 
Ítélet: 8 év 
Letartóztatták: 1957. november 29. Szabadult: 1963. április 2. 
A Budapesti Katonai Bíróság, illetve a Legfelsőbb bíróság a rendelkező részben megjelölt ítéletével 
Varga József tartalékos honvédet, mint VII. r. vádlottat, a népi demokratikus államrend 
megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette, többrendbeli gyilkosság 
bűntette, illetve kísérlete, társadalmi tulajdon sérelmére ismételten elkövetett csalás és sikkasztás 
bűntette és felszerelési tárgy eltulajdonításának bűntette miatt, összbüntetéssül, 8 évi börtönre, mint 
főbüntetésre, 10 évre az egyes állampolgári jogoktól való eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra, mint 
mellékbüntetésre ítélte. 
VII. r. Varga József t. honvéd a 3-as számú közepes lövegrajban mint 2-es számú kezelő ténykedett, 
VII. r. terhelt november 2-án lett kirendelve a Jutadombra. 
November 4-én a 10 óra körül kialakult tűzharc során a 3-as számú lövegrajnál 10 lövést adtak le, 
mely lövések közül egy lövedék a Soroksári úton haladó 1 db. „Hudson” gyártmányú 
személygépkocsit találta el, melyben egy szovjet katona meghalt. A gépkocsi vezetője, Lajtai András 
ávh. alhdgy elmenekült sérült állapotban, azonban nevezettet is a későbbiekben kivégezték a 
jutadombi homokgödörnél. Ugyanakkor egy szovjet harckocsit is ez a lövegraj kilőtt. Ennek 
kezelőszemélyzete elmenekült. A tűzharc megkezdése ezen lövegraj részéről történt. A tűzharc 
befejezése előtt a löveg elromlott, és lövéseket nem tudtak leadni. 
November 4-én a délutáni órákban VII. r. terhelt is a pesterzsébeti Határ útra megy át. Ott lövések 
leadásában nem vett részt. 
VII. r. terhelt ellenforradalmi tevékenységén kívűl katonai szolgálati ideje alatt is társadalmi 
tulajdonban lévő tárgyakat jogtalanul eltulajdonított. 1957. január és február hónapban az 51-es lgv. 
tüzér osztálynál fokozatosan 6 db. honvédségi inget cserélt át úgy, hogy otthonról rossz ingeket vitt 



be a laktanyába.  Ugyanilyen formában 4 db. használt alsónadrágot – mely sajátja volt – jó állapotban 
lévő honvédségi alsónadrágra cserélte át. 1957. február hónapban több szalmazsákot ürített ki, és 
azokban a következő dolgokat találta, melyek honvédségi tulajdont képeztek. Ekkor terhelt 11 db. 
törülközőt szedett össze és azokat szüleinek lakására vitte. 1956. decembertől 1957. február végéig – 
mivel az alakulatnál nem megfelelően tartották nyilván a kiadott tárgyakat – így VII. r. terhelt több 
esetben bement a raktárba, és ott a szolgálatvezetőtől kesztyűt kért, kijelentve azt, hogy ő még nem 
kapott. Így összesen 5 pár kesztyűt tudott saját részére biztosítani. Az ellenforradalom után terhelt 
katonaruhában ment haza, és ekkor hazavitt 2 db. lovaglónadrágot, 1 db. ingzubbonyt és 1 db. 
derékszíjat. Ezeket a tárgyakat egyik alkalommal sem vitte vissza az alakulatához, és azokat 1957-ben 
találták meg a házkutatás alkalmával. 
1957 januárjában a környei állami gazdaságból burgonyát szállítottak a terhelt alakulata részére. 
Ekkor Varga József honvéd 2 db. pokrócot nem vitte vissza, hanem a krumpli szállítás alkalmával 
szüleinek lakásán hagyta. VII. r. terhelt 1 db. pilotkát is hazavitt 1956. november 7-én, és azt sem 
vitte vissza bevonulásakor, hanem szüleinek lakásán hagyta. 1957 júniusában a drégelypalánki 
lövészeten 2 db. lövegkupakot tulajdonított el a terhelt, melyet Környe, Alkotmány u. 8. sz. alatti 
lakására vitt. Ezeket a tárgyakat a házkutatás során előkerítették. 
A 3-as számú közepes lövegrajnál 3-as számú kezelőre nem volt szükség a jutadombi tűzharcnál. 4-es 
lövegkezelő a kérdéses időszakban. 
VII. r. Varga József honvéd paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt is 8, jelenleg 9 hold 
földön gazdálkodik. Hárman vannak testvérek. Katonai bevonulása előtt a MÁV-nál, mint raktári 
munkás dolgozott. Tényleges katonai szolgálatra 1955. november 10-én vonult be Esztergom-i 51-es 
lgv. tüzér osztályhoz, ahonnan 1957. november 4-én szerelt le. 
VII. r. Varga József t. honvéd a BHÖ. 1. pont (2) bek.-be foglalt és a BHÖ. 11. pont (2) bek. szerint 
büntetendő népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny 
részvétel bűntettével, - BHÖ. 349 pontjába foglalt gyilkosság bűntettével, bűnsegédi minőségben, a 
BHÖ. 230. pontba foglalt és a 232. pont (2) bek. 1 rendelkezése szerint büntetendő társadalmi 
tulajdon sérelmére ismételten elkövetett csalás és sikkasztás bűntettével, valamint a Ktbtk. 106§ (1) 
bek. 1. rendelkezésébe ütköző és büntetendő felszerelési tárgy eltulajdonítás bűntettével. 
Ítélet indoklása II. fokon: 
Varga József VII. r. vádlottnál lényegében helyesen állapította meg a tényállást az elsőfokú bíróság. 
Megfelel a valóságnak, hogy a vádlott bizonyos öntevékenységet tanúsított, amikor a harc elején 
megsebesült lövegparancsnok helyett átvette a löveg irányítását. Nem merült fel azonban 
megnyugtató bizonyíték arra, hogy a lövegraj Szekeres megsebesülése után szét akart zülleni, és a 
vádlott volt az, aki azt megakadályozta. Rémiás V. r. vádlott ugyanis közvetlenül irányította a 
parancsnoksága alá tartozó lövegeket, s így nem volt szükség arra, hogy a fegyelem fenntartása 
érdekében akár Varga vádlott, vagy akár más személy fellépjen. Mellőzte tehát a Legfelsőbb Bíróság 
az ítéleti tényállásból VII. r. vádlottnak tulajdonított azt a magatartást, hogy az üteg beosztottjait, 
akik szolgálati helyüket el akarták hagyni, ettől a cselekménytől visszatartotta. 
A vádlott részéről nem történt egyéb, mint az, hogy a szabályzat értelmében a megsebesült 
parancsnok feladatkörét átvette, és ezt a harc során végig be is töltötte. 
Nyilvánvaló tehát, hogy végeredményben ez a vádlott is, aki rendfokozat nélküli honvéd volt, elöljárói 
utasításai szerint járt el, és vett részt a harcban. Cselekménye mindenben megvalósítja a katonai 
bíróság ítéletében írt bűntettek tényelemeit, és ezek jogi minősítésével is mindenben egyetért a 
Legfelsőbb Bíróság. 
A büntetés kiszabásával kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság észlelte, hogy a katonai bíróság nem vette 
figyelembe, miszerint a vádlott részben elöljárói ráhatásra cselekedett, végeredményben parancsot 
hajtott végre, azonban a parancsnak végrehajtásánál bizonyos öntevékenységet mutatott, amint erre 
már fentebb is rámutatott a különtanács. Figyelembe véve azonban az eset összes körülményeit, ez a 



vádlott is hatása alá került, ha nem is teljes mértékben a bűnös elöljárói parancsoknak, melyek 
korlátozták akaratának megfelelő magatartásában. Ezért a Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy a 
vádlottnál is helye a Btá. 10§. (3) bekezdése, illetve a Btá. 52§.-a alkalmazásának. Egybevetve a 
vádlott osztályhelyzetét, valamint bűnös tevékenységeiben megnyilvánuló bizonyos fokú egyéni 
kezdeményezést, a rendelkező részben megállapított büntetést szabta ki a vádlottal szemben. 
 
 
8. SIMON FERENC 
Szül.: Dad, 1935. február 28. Anyja neve: Nagy Julianna 
Előléptették: 1991. honvéd-őrmester 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem 1991. X. 23. 
Szervezkedés bűntette: Ítélet: 1 év szabadságvesztés 
VIII. r. Simon Ferenc t. honvéd volt. VIII. r. terhelt is a tűzharc ideje alatt a lövegnél tartózkodott, és 
közreműködött abban, hogy egy szovjet harckocsit és egy személygépkocsit kilőjenek. 
VIII. r. Simon Ferenc honvéd paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt gazdasági cseléd 
volt, jelenleg 8 hold juttatott földön gazdálkodik. Hatan vannak testvérek.  Terhelt bevonulása előtt 
rakodómunkás volt. 1955. november 10-én vonult be tényleges katonai szolgálatra az 51-es lgv. tüzér 
osztályhoz, majd a határőrséghez helyezték át, és 1958. febr. 25-én szerelt le a balassagyarmati 
határőrkerülettől. 
Ítélet indoklása I. fokon: 
VIII. r. Simon Ferenc honvéd 1956. november 4-én, mint a 3-as számú közepes lövegraj 4-es kezelője 
10 lövés leadásában vett részt Jutadombnál. Ekkor egy szovjet harckocsit és egy „Hudson” 
személygépkocsit lőttek ki. A személygépkocsiban egy szovjet katona meghalt. 
Ítélet indoklása II. fokon: 
Simon Ferenc VIII. r vádlott csak a tüzelőállások kiépítésében vett részt, a tűzharctól azonban 
tartózkodott, mert a löveg közelében búvóhelyet keresett magának. A Legfelsőbb Bíróság megítélése 
szerint a vádlott cselekménye megvalósítja ugyan a BHÖ 1. pont (2) bekezdésébe ütköző bűntett 
tényelemeit, azonban cselekménye olyan csekély jelentőségű, hogy vele szemben a legenyhébb 
büntetés kiszabása is szükségtelen. Ezért a vádlottat Btá. 56.§. első fordulata értelmében, s Bp. 180.§. 
c. pontjára való hivatkozással az ellene emelt vád alól büntethetőséget kizáró ok fennforgása miatt 
felmentette. 
 
 
9. EGERVÁRI FERENC 
Szül.: Etyek, 1934. július 9.  
Előléptették: 1992. június 30. honvéd-törzszászlós 
Anyja neve: Mester Teréz  
Kitüntetése:1956-os Emlékérem és oklevél 
Letartóztatták: 1958. július 23. Szabadult: 1960. január 23. 
Ítélet: 2 év börtön, 1 év közügyektől eltiltás és 500 Ft vagyonelkobzás 
Ítélet indoklása: A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való 
tevékenység bűntette és többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette és 
kísérlete 
Ítélet indoklása I. fokon: 
IX. r. Egervári Ferenc honvéd mint 5-ös számú kezelő 10 db lövedéket töltött be a 3-as számú közepes 
lövegbe a Jutadombnál, s ezen lövedékek találták el a T-34-es harckocsit, amely kigyulladt, valamint s 
„Hudson” gyártmányú személygépkocsit, amelyben egy szovjet katona meghalt. 



IX. r. Egervári Ferenc honvéd paraszti családból származik. Apja a felszabadulás előtt gazdasági cseléd 
volt. Jelenleg állami gazdaságban dolgozik. Hatan vannak testvérek. Terhelt bevonulása előtt állami 
gazdaságban dolgozott., jelenleg a Kábelgyárban dolgozik. Tényleges katonai szolgálatra 1954. 
november 11-én vonult be Polgárdiba. 1955 decemberében helyezték át az 51. lgv. tüzér osztályhoz, 
ahonnan 1956. november 20-án szerelt le. 
Ítélet indoklása II. fokon: 
Egervári Ferenc IX. r.  vádlott mint adogató kezelő vett részt a Jutadombnál a tűzharcban. 
Cselekménye kimeríti a terhére megállapított bűntettek tényelemeit. 
A büntetés kiszabásánál a Legfelsőbb Bíróság figyelemmel volt arra, hogy a vádlott kizárólag kezelői 
feladatát teljesítette, ezen túlmenően egyéb bűnös magatartás a terhére nem volt megállapítható. 
Ez vezette a különtanácsot, amikor a büntetés mértékét a rendelkező részben írtak szerint állapítható 
meg. 
 
 
10. VASI FERENC PÉTER 
Szül.: Dorog, 1935. január 08. Meghalt: Tata-Agostyán, 1999. június 17. 
Előléptették: 1991. március 15. honvéd – törzszászlós – hadnagy – főhadnagy 
Anyja: Pocker Mária Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. MK Bronz Érdemkereszt 
1992. X. 23. 
Ítélet: Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette. Többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete. 4 év 
börtön. 
Letartóztatták: 1958. július 23. – 1961. március 9. 
X. r. Vasi Ferenc t. honv. mint 6-os kezelő lőszeradagolóként működött a jutadombi tűzharc ideje 
alatt, a 3-as számú lövegnél. Ezen lövegnél jöttek létre azok az eredmények, mely VII.-IX. r. 
terhelteknél szerepelt. Több lövést azért nem tudtak leadni, mivel a löveg felhúzó karja eltört. 
X. r. terhelt saját elhatározása alapján, a Soroksári úton haladó páncélautó irányába is lőtt egyéni 
fegyverrel. Karabéllyal 2 lövést adott le.  
X. r. terhelt a löveg beirányításánál ténykedett, és az egyik beirányítás alkalmával közölte vele VII. r. 
Varga József honvéd, hogy a személygépkocsit eltalálták. 
X. r. Vassi Ferenc honvéd apja a felszabadulás előtt 12 évig szolgált a csendőrségnél, mint 
főtörzsőrmester. Jelenleg a tatai szőnyeggyárban, mint munkás dolgozik. Anyja háztartásbeli. Ketten 
vannak testvérek. Katonai bevonulása előtt X. r. terhelt villanyszerelő átképzős volt. Tényleges 
szolgálatra 1955. október 10-én vonult be az 51.-lgv tüzérosztályhoz. 1957 őszén szerelt le a 
honvédségtől. 
Indoklás az I. fokú ítéletnél. 
X. r. Vasi Ferenc t. honvéd a BHÖ. 1. pont (2) bek.-be foglalt és a BHÖ 11. pont (2) bek. szerint 
büntetendő népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny 
részvétel bűntettével és a BHÖ. 349. pontjában foglalt gyilkosság kísérletének bűntettével, 
mert 
X. r. terhelt 1956. november 4-én a Jutadombnál elhelyezett 3-as számú közepes lövegraj 6-os 
kezelőjeként működött. A tűzharc ideje alatt 10 lövést adtak le, és egy szovjet harckocsit valamint egy 
személygépkocsit lőttek ki.  X. r. terhelt ezenkívül egyéni fegyverrel, karabéllyal két lövést adott le a 
Soroksári úton haladó szovjet harci járművek irányába. 
Ítélet indoklása II. fokon: 
Vasi Ferenc X. r. vádlott lőszeres lövegkezelő volt, amellett azonban kézi fegyveréből is adott le 
lövéseket az úton haladó járművekre. Tény az, hogy Rémiás és Kicska részéről olyan parancs is volt 
kiadva, mely szerint a kézi fegyverekkel is tüzelni kell a járművekre. Mégis egy ilyen további 



magatartás az olyan katona részéről, akinek lövegkezelői beosztásban volt, bizonyos fokú 
öntevékenységet mutat. Így a vádlottal, bár a Btá. 10. §. (3) bekezdése alkalmazásra kerülhet, mégis a 
büntetés kiszabásánál meg kell mutatkoznia annak, hogy parancsra ugyan, de mégis többet tett 
annál, mint azt a kezelői feladatát képezte, valamint származásánál fogva is bizonyos szembeállást 
mutat rendszerünkkel. Ez vezette a Legfelsőbb Bíróságot, amikor a vádlottal szemben a büntetést 
megállapította. 
 
 
11. PAPP GYÖRGY 
Szül.: Nagykanizsa, 1934. június 11. Meghalt Nagykanizsa, 1989. IX. 10. 
Előléptették: 1991. október 23. szakaszvezető-alhadnagy poszthumusz 
Anyja: Kálovics Mária 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és oklevél 
Ítélete: 1 év. Letartóztatták: 1957. november 28.-1958. november 14. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette. Az 1 év börtönbüntetést három évi próbaidőre lett felfüggesztve 
XI. r. Papp György t. szkv. 1956. október 24-én lett felrendelve Budapestre alakulatától. Nevezett a 4-
es számú közepes lövegrajnak volt a parancsnoka, amely löveggel 1956. november 2-án a reggeli 
órákban települt a Jutadomb középső részén, lőirányba Soroksárral. Nevezett mint 
lövegrajparancsnok november 4-én 10 óra körül Rémiás hdgy. tűzparancsát lövegraja felé 
továbbította és a tűzharc alkalmával 4 lövést adtak le szovjet harci járművekre, melynek során egy 
szovjet harckocsit kilőttek. XI.r. Papp György honvéd a Jutadombon lövegraját buzdította, hogy 
szovjet egységekre tüzeljenek. 
 
 
12. MOTIL JÓZSEF 
Szül.: 1935. június 16. Meghalt: 1991. május 19. 
Előléptették: 1991. október 23. honvéd-alhadnagy posztumusz 
Anyja: Bedi Margit  
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Ítélet: 2 év. Letartóztatták: 1957. november 27.-1959. november 27. 
XII. r. Motil József honvéd a 4-es számú közepes lövegraj 1-es számú kezelője volt a kérdéses 
időszakban. 
1956. november 4-én 06:30 órakor egy szovjet harckocsi-vontató haladt el a Soroksári úton Budapest 
irányába. Erre a harckocsi-vontatóra V. r. Rémiás hdgy rálőtt. A lövés ugyan nem találta el a szovjet 
harckocsi-vontatót, azonban a lövedék az ott lévő iskola falába csapódott be, ahol rongálódást 
idézett elő. Ugyanezen lövés leadásánál a löveg beirányítását XII. r. Motil honvéd eszközölte. Ezt 
követő időszakban 10 óra után, a Soroksári úton haladó szovjet járművekre lőttek ki 4 lövedéket, 
amely közül eggyel egy szovjet harckocsit találtak el. 
 
 
13. KLUG ANDRÁS 
Szül.: 1834. június 1. 
Előléptették: 1992. november 18-án honvéd-hadnagy 
Anyja: Heim Anna 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Ítélete: 2 év. Letartóztatták: 1957. november 27.-1959. május 26. 



Vád: 1. népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny 
részvétel bűntette. 
2. többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete. Egy év közügyektől való eltiltás és vagyonának 500 
Ft-ig terjedő részének elkobzása. 
 
 
14. MIKE FERENC 
Szül.: Tata, 1935. 07. 18. 
Előléptették: nem kérte a katonai rehabilitációt. 
Anyja: Nemes Erzsébet 
Ítélet: 1 év. Letartóztatták: 1957. november 27.-1958. augusztus 14. 
II. fokon felfüggesztették. 
 
 
15. HARTMANN JÁNOS 
Szül.: 1935. augusztus 22. 
Előléptették: 1991. március 15. honvéd-zászlós – 1992. XII. 17. hadnagyű 
Anyja: Schneider Erzsébet  
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Ítélet: 3 év. Letartóztatták: 1958. július 23. – 1960. október 23. 
 
 
16. HATOS GYÖRGY 
Szül.: 1935. április 24. 
Előléptették: 1993. szeptember 4. honvéd-zászlós 
Anyja: Enyingi Anna 
Kitüntetése: 1956-od Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Ítélet: 1 év. Letartóztatták: 1957. október 18.-1958. november 13. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette. 
Többrendbeli bűnsegéd minőségben elkövetett gyilkosság bűntettének kísérlete, valamint 
többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete miatt. 
 
 
17. KICSKA JÁNOS 
Szül.: Munkács, 1931. május 22. Meghalt: Budapest, 1958. november 15. 07:53 
Posztumusz előléptették: 1990. július 5. főhadnagy – alezredes 
Sírhelye: Rákoskeresztúri Új Köztemető (Kozma utca) 301. parcella 18. sor 4. sír 
Anyja: Márosi Borbála Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Letartóztatták: 1957. október 18.  
Ítélete: halál. 
Szervezkedés vezetése. Felbujtóként többrendbeli gyilkossági kísérlet. 
 
 
18. HERNÁDI GYULA 
Szül.: Kosd 1931. 08. 08. 
Előléptették: 1990. október 23. hadnagy-alezredes 
Anyja: Léplász Anna  



Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Letartóztatták: 1957. október 18. – 1959. április 1. 1 év 5 hó 15 nap 
Ítélete: 2 év. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel miatt 2 
évi börtönbüntetésre, lefokozásra, 2 évi közügyektől eltiltásra és vagyona fele részének elkobzására 
ítélték. 
 
 
19. VILLI FERENC 
Szül.: Bellye 1934. október 09. 
Előléptették honvéd – zászlós (1990. VIII. 01.) hadnagy (1990. X. 23.) 
Anyja: Klemencz  Katalin  
Kitüntetésse: 1956.-os Emlékérem és lap 
Letartóztatták: 1958. július 25.  – 1965. január 25. 6 év 8 hónap 
Ítélet:  10 év börtön, 10 év egyes állampolgári jogok eltilt telj. vagyonelkobzás. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete. 
 
 
20. SZABÓ GYULA 
Szül.: Harsány, 1934. március 11. 
Előléptették: tizedes-zászlós (1990. VIII. 01.) – hadnagy (1990. X. 23.) 
Anyja: Zsámboki Erzsébet  
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Letartóztatták: 1958. július 25.-1960. július 01. 1 év 10 hónap 6 nap 
Ítélet: 3,5 év börtön, 2 év állampolg. jog elt. 500 Ft vagyonelkobzás, lefokozás. 
A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette és többrendbeli gyilkosság bűntette. 
 
 
21. PUCHERT JÁNOS 
Szül.:  Komló 1934. augusztus 02. 
Előléptették: 1990. július 13. szakaszvezető-őrnagy 
Anyja: Franck Erzsébet 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Letartóztatták: 1957. október 18.-1970. március 18. 12 év 5 hónap 7 hét 
Ítélete: halál-életfogytiglan - 20 év 
A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli gyilkosság bűntette valamint többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete. 
 
 
22. BÖSZE KÁROLY 
Szül.: Balatonlelle, 1935. szeptember 8. 
Előléptették: 
Anyja: Koczor Mária 
Letartóztatták: 1857. november 29.-1959. november 23. 
Ítélet: 4 év börtön, 2 év közügy. 1000 Ft 
Szervezkedés és gyilkosság bűntette. 



 
 
23. KÁLMÁN DEZSŐ 
Szül.: Szava 1934. július 8. – 1958. november 15. 07:50-kor 
Anyja: Kálmán Irma 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Posztumusz előléptetve: őrvezető-őrnagy 1990. július 5. 
Sírhelye: Rákoskeresztúri Köztemető (Kozma u.) 301-es parcella 17. sor 1. sír 
Letartóztatták: 1957. november 18. 
Ítélet: Halál. Szervezkedés, többrendbeli gyilkosság. 
 
 
24. JELLENCSIK PÁL 
Szül.: Budapest, 1935. augusztus 03. – 
Anyja: Kovács Anna 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptették: 1991. március 14. honvéd-zászlós 1992. XII. 17. hadnagy 
Letartóztatták: 1958. július 25. – 1961. március 10. 
Ítélet: 3 év 6 hónap börtön, 2 év állp., 500 ft vek. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette 
(BHÖ.1./2). 
Többrendbeli, bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntettének kísérlete, valamint 
többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete BHÖ 349. p. 
 
 
25. ÁRPÁSI FERENC 
Szül.: Bana, 1935. szeptember 27. 
Anyja: Álland Teréz 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptették: 1991. szeptember őrvezető-törzszászlós 
Ítélet: szervezkedés és gyilkosság miatt 10 év szabadságvesztés és 10 évi közügyektől való eltiltás 
Letöltött idő: 1958. I. 03. – 1963. IV. 03. majd 1963. V. 09.-1964. X. 10. Összesen: 6 év 8 hónap 1 nap 
1955. november 11-én Tatára vonult be a 9935. sz. alakulathoz. Az eskü után Esztergomba került 
tiszthelyettesi iskolára. 1957. III. 11-én a határőrséghez helyezték és 1957. VIII. 11-én szerelt le. 
Rendfokozata őrvezető. 
 
 
26. MAGYAR JÁNOS 
Szül.: Révfalu 1934. január 02 – 1958. november 15. 07:48-kor 
Anyja: Hompó Anna 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Poszthumusz előléptették: 1990. július 5. honvéd-őrnagy 
Sírhelye: Rákoskeresztúr Köztemető (Kozma u.) 301. parcella 18. sor 1. sír 
Letartóztatták: 1958. január 03. 
Ítélet: halál. Szervezkedés és többrendbeli gyilkosság. 
 
 
 



27. MOLNÁR SÁNDOR 
Szül.: Dörgicse, 1933. július 4. Meghalt: 1974. augusztus 8. 
Anyja: Sövény Katalin 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. 
Sírja: Dörgicse. Öngyilkos lett. Permetmérget ivott. 
Ítélet: népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétel miatt 2 év 
szabadságvesztés, 1 év állampolgári jogoktól megfosztás, lefokozás és vagyonának ¼ részének 
elkobzása. 
Börtönben töltött idő: 1968. február 10-1959. május 12. 
Alakulata: Pf. 2960 
 
 
28. MOLNÁR GÉZA 
Szül.: 1934. 
Anyja: 
Előléptetés: 
Ítélet: Halál. Külföldön tartózkodása miatt az ítéletet nem hajtották végre. 
 
 
29. KOCSIS ZOLTÁN 
Szül.: Kiskundorozsma 1934. október 16. 
Anyja: Berta Rozália 
Kitüntetés: 1956-os Emlékérem és lap  
Előléptetés:  1956. szakaszvezető- 1990. zászlós 1990. hadnagy 
Ítélet: 7 év. 
Letartóztatták 1957. november 28.-1962. július 28. Négy év 8 hónap. 
A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének bűntette és 
többrendbeli felbujtói minőségben elkövetett gyilkosság büntette, illetve kísérlete miatt 7 (hét) 
börtönre, 5 évre egyes állampolgári jogoktól való eltiltásra, teljes vagyonelkobzásra és lefokozásra 
ítélték. 
1956. november 4-én 10 óra után a Soroksári úton egy szovjet egység haladt át, amelyre 25 lövést 
adtak le páncél- és repeszgránáttal. A lövések leadására rajának Kocsis szkv. is parancsot adott. A 
tűzharc során egy szovjet sorozatvetőt kilőttek. Ezen a helyen terhelt egyéni fegyveréből, 
géppisztolyból is lövéseket adott le a Soroksári út irányába. 
November 4-én a délutáni órákban az egyes számú könnyű lövegraj áttelepült a Határ útra. Ezen a 
helyen 10 lövést adtak le terhelt parancsa alapján. A lövések az egyik harckocsi benzintartályát is 
eltalálják, amely kigyulladt. A harckocsi a kérdéses helyről azonban el tudott menni. 
 
 
30. SCHOR ANDRÁS 
Szül.: Dunaszentmiklós, 1935. február 16.-1991. augusztus 12. 
Sírja: Dunaszentmiklós Halál oka: baleset 
Anyja: Buzer Katalin 
Kitüntetés: 1956-os Emlékérem és lap 1991. október 23. 
Előléptetés: 1956. őrvezető 1991. III. 15. törzszászlós – posztumusz 1992. III. 17. hadnagy 
Ítélet: 3,5 év, börtön, 2 év áll. elt. 
Letartóztatták: 1958. július 24.- 1961. március 09. 
BHÖ 01.p (2) BHÖ 349.p. 



Ítélet: I. fokon: 
XXX. r. Schor András t. honvéd az ellenforradalom ideje alatt Jutadombnál az 1-es számú könnyű 
lövegraj 1-es kezelője volt. 
10 óra után a Soroksári úton haladó szovjet egységgel harcba bocsájtkozott és 25 lövést adtak le, 
melynek során egy szovjet sorozatvetőt eltaláltak. 
Ezen a napon a délutáni órákban áttelepültek a Határ útra, ahol egy harckocsira adtak le 10 lövést, 
amely közül egy lövedék a harckocsi benzintartályát találta el, amely kigyulladt.  
Ítélet II. fokon: 
Schor András XXX. r. vádlott mint irányadó és elsütő kezelő tevékenykedett a Jutadombnál és a Határ 
útnál. 
A vádlott büntetését a Legfelsőbb Bíróság arányosan leszállította. Tény az, hogy az üteg, amelynek 
beosztottja volt mindkét helyen részt vett a harcban és több találatot is értek el. A vádlottnál 
azonban semmiféle öntevékenység nem volt észlelhető. Kizárólag a bűnös parancsra cselekedett, 
azonban ezt igyekezett katonai tudásának megfelelően végrehajtani. Erre való tekintettel is a 
Legfelsőbb Bíróság a büntetés mértékét 3 évi és 6 hónapi börtönben állapította meg. 
 
 
31. NAGY II. ISTVÁN 
Szül.: Környe, 1935. február 18. 
Anyja: Vízkelety Aranka 
Kitüntetés: 1956-od Emlékérem és lap 1991. 
Előléptették: honvéd-törzszászlós 1991. III. 15. hadnagy 1992. III. 17. 
Ítélet: 3 év, 1 év közügyektől eltiltás 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1960. október 24. feltételesen, majd 1961. január 27. – 1962. április 
27. Össz.: 3,5 év 
Ítélet: szervezkedés 
XXXI. r. Nagy II. István honvéd az egyes számú közepes lövegrajnál 3. számú kezelő volt. Terhelt 
eszközölte a sebesség- és távolság beállítását. Nov. 4-én a Jutadombnál egy szovjet sorozatvetőt 
lőttek ki. Ugyanazon napon a Határ útnál egy szovjet harckocsi benzintartályát találták el. Terhelt 
egyéni fegyveréből lövéseket nem adott le a Soroksári útnál, valamint Pesterzsébeten a Határ útnál. 
Ítélet II. fokon: 
Nagy II. István XXXI. r. vádlottnak a tűzharc során az ütegnél beosztása nem volt és így elöljáróinak 
határozott utasítására kézifegyveréből tüzelt a Jutadombnál és a Határ útnál.  
A vádlott is csak arra hivatkozott, hogy tettét elöljárói parancsára követte el. 
A helyes tényállás alapján törvényszerű volt a vádlott bűnösségének a kimondása és a 
bűncselekmények jogi minősítése is. A büntetés kiszabásánál a Legfelsőbb Bíróság megfelelően 
figyelembe vette ezt a körülményt, hogy a vádlott parancsra cselekedett és erre tekintettel 
állapította meg a büntetés mértékét. 
 
 
32. RÁCZ FERENC 
Szül.: Környe, 1935. március 17. 
Anyja: Dortmann Anna  
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptetés: honvéd-1991. III. 15. zászlós – 1991. XII. 17. hadnagy 
Ítélet:  3 év. börtön, 1 év államp. jog eltilt. 500 Ft vagyonelkobzás 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1960. október 23. 2 év 3 hónap 



népi demokrtaikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete, 
valamint többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete 
XXXII. r. Rácz Ferenc az 1-es számú könnyű lövegrajnál 4-es kezelőnek volt beosztva. 1956. nov. 4-én 
a tűzharc alkalmával a lövések leadásánál részt vet, melynek során egy szovjet sorozatvetőt lőttek ki. 
Jutadombnál XXXII. r. terhelt egyéni fegyveréből, karabéllyal 4 lövést adott le kilőtt járművek felé. 
November 4-én a délutáni órákban a Határ útra települtek át, ahol 10 lövést adtak le szovjet 
járművekre. Ennek során egy harckocsi benzintartályát kilőtték, amely kigyulladt. 
XXXII. r. Rácz Ferenc t. honvéd a BHÖ 1. pont (2) bek.-ben foglalt és a BHÖ. 11. pont (2) bek. szerint 
büntetendő népi demokratikus államrend megdöntésére szervezkedésben való tevékeny részvétel 
bűntettének és a BHÖ. 349. pontjába foglalt gyilkosság kísérletének bűntettével. – 
Mert XXXII. r terhelt 1-es számú könnyű lövegraj 4-es kezelője volt az ellenforradalom ideje alatt 
Jutadombnál. A 25 lövés leadásánál terhelt ténykedett és egy szovjet sorozatvetőt lőttek ki. 
November 4-én a délutáni órákban áttelepültek a Határ útra, ahol 10 lövés leadásában vett részt 
XXXXII. r.  terhelt. Ezen helyen egy szovjet harckocsi benzintartályát találták el. 
Jutadombnál a tűzharc ideje alatt XXXII. r. terhelt 4 lövést adott le kilőtt járművek irányába, ahol 
ebben az időszakban menekülő államvédelmisták és szovjet katonák voltak. 
Ítélet II. fokon: 
Rácz Ferenc  XXXII. r. vádlott mint lőszeradagoló vett részt a Jutadombnál és a Határ úti harcoknál. 
Ezen túlmenően más cselekményt nem állapított meg terhére az elsőfokú bíróság. 
A vádlott beismerte a bűncselekménye elkövetését és beismerését az ügy egyéb adatai is 
alátámasztották. Nem tévedett a katonai bíróság a tényállás megállapításánál, sem pedig a vádlott 
bűnösségének kimondásánál, illetve a bűncselekmények jogi minősítésénél, tekintettel arra, hogy a 
vádlott tevékenysége is kizárólag a parancs végrehajtására irányult. A Legfelsőbb Bíróság a büntetés 
mértékét 3 évi börtönre leszállította. 
 
 
33. VÉRTES JÓZSEF 
Szül.: Gyód, 1934. november 11. 
Anyja: Plank Magdolna 
Előléptették:  
Ítélet: 2 év börtön. 1 év állampolg. jog. eltilt. 500 Ft vagyon elk. 
Letartóztatták: 1958. július 24.-1959. július 31. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette 
BHÖ.1.p. (2), többrendbeli, bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete 
BHÖ. 349.p. 
XXXIII. r. Vértes József t. honvéd az 1-es számú könnyű lövegrajnál 5-ös kezelőként volt beosztva a 
Jutadombnál.  Nevezett végezte a könnyű löveg betöltését. November 4-én a tűzharc során 25 lövést 
adtak le a löveggel és egy szovjet sorozatvetőt lőttek ki.  Terhelt egyéni fegyverből lövéseket nem 
adott le.  Ezen a napon a délutáni órákban áttelepültek a Határ útra. Az ekkor leadott lövéseknél 
azonban XXXIII. r. terhelt már nem volt jelen, mivel a lövések megkezdése előtt a Salakdomb háta 
mögé szaladt. Vértes honvéd erről a helyről nem adott le egyéni fegyverével lövéseket. 
 
 
 
 
 
 



34. JAKAB AMBRUS 
Szül.: Hadikfalva, 1934. augusztus 27. – 1986. május 23. Somberek 
Anyja: 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. XI. 03. 
Előléptették: 1956. honvéd – 1991. május 24. zászlós 
Ítélete: 1 év felfüggesztve 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1958. november 13. 
 
 
35. DÉKÁNY JÓZSEF  
Szül.: Pécs, 1934. május 7. 
Anyja: Tomosics Mária 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Előléptették: 1956 szakaszvezető, 1990. zászlós, 1990. hadnagy 
Ítélete: 6 év börtön, 4 év állampolg. telj. vagy. elk. lefokozás 
Letartóztatták: 1957. november 28. – 1962. június 03. 4 év 6 hónap 
A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli felbujtói minőségben elkövetett  gyilkosság bűntettének kísérlete, valamint 
többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete. 
 
 
36. SENKÁR LAJOS 
Szül.: Tata, 1935. december 11 – 1967. január 18. Naszály betegség 
Anyja: Bencsik Ilona 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptették: 1956. tizedes, 1991. március 15. zászlós, 1992. december 17. hadnagy 
Ítélete: 2 év 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1959. augusztus 01. 
Ítélet indoklása: népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny 
részvétel bűntette. 
 
 
37. PAPP KÁROLY 
Szül.: Vértesboglár, 1935. január 26. – 1990. december Dunaalmás, betegség 
Anyja: Büki Mária 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptetése: 1956. honvéd. 1991. március 15. zászlós 1992. december 17. hadnagy 
Ítélete: 2 év, 1 év áj. 500 v., lefok. 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1960. január 24. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli, bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntettének kísérlete 
 
 
38. RÁCZ FERENC 
Szül.: Kozármisleny 1934. január 1. Anyja: Galamb Teréz 
Előléptették: 1956. honvéd 
Ítélet: I. fok: 1 év, II. fok: felmentve 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1958. november 13. 



 
 
39. SCHMELLHAUSZ JÁNOS 
Szül.: 1934. július 28. 
Anyja: Németh Mária 
Előléptették: 1956. honvéd 
Ítélet: 1 év 
Letartóztatták: 1958. július 24. - 
 
 
40. PASKA ELEMÉR 
Szül.: Bácsboglár, 1934. november 25. 
Anyja: Blazsonik Etel 
Előléptették:  
Ítélete: halál. életfogyt. 20 év. lefok. telj. vagy. elk. rend és dísz. j. 
Letartóztatás: 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli felbujtói minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve gyilkosság 
bűntettének kísérlete és orgazdaság bűntette. 
 
 
41. DOBROSSI LAJOS 
Szül.: Derecske, 1934. december 28. 
Anyja: Varga Piroska 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Előléptetése: 1956. szakaszvezető, 1990. őrnagy 
Ítélet: halál. – életfogytiglan – 20 év 
Letartóztatták: 1957. október 18. – 1970. március 26.  12 év 5 hónap 2 nap. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette, többrendbeli felbujtói minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete, 
valamint többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérlete. 
 
 
42. HATAIER JÁNOS 
Szül.: Környe,  1935. október 31. 
Anyja: Geint Anna 
Kitüntetése: 1956 honvéd, 1991. március 15. zászlós, 1992. december 17. hadnagy 
Ítélete: 3 év, 6 hónap, 2 év közügy, 500 ft. vagy. elkobz. 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1960. április 24. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette 
BHÖ. 1.p. (2) 
Többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete BHÖ 349.p. 
 
 
 
 
 
 



43. KISS BALÁZS 
Szül.: Jászárokszállás, 1935. szeptember 09. 
Anyja: Bodor Mária 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptetése: 1956. honvéd 1991. március 15. zászlós, 1992. december 17. hadnagy 
Ítélet: 1 év. 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1958. december 23. 
Ítélet indoklása: népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny 
részvétel bűntette 
 
 
44. SZEDLÁK ISTVÁN 
Szül.: Oroszlány, 1935. július 20. – 1989. augusztus 26. Oroszlány 
Anyja: Kiss Katalin 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem 
Előléptetés: 1956. honvéd 
Ítélet: 3 év. 
Letartóztatták: 1958. július 24. – 1959. szeptember 09. 
Ítélet indoklása: népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való 
tevékeny részvétel bűntette BHÖ. 1.p. (2) bek. Többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett 
gyilkosság bűntette, illetve kísérlete. BHÖ 349.pont. 
 
 
45. SIPOS SÁNDOR 
Szül.: Pécs, 1934. augusztus 11. 
Anyja: Németh Erzsébet 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 
Előléptetése: 1956. tizedes 1990. zászlós 1990. hadnagy 
Ítélet: 3 év. 1 év államp. j.  500 Ft v. elk. lefok. 
Letartóztatták: 1957. november 28. – 1960. május 1. 2 év 3 hónap 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétel bűntette és 
többrendbeli felbujtói minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete. 
 
 
46. LAND JÁNOS 
Szül.: Kispest, 1935. december 15. 
Anyja: Land Katalin 
Előléptették: 1993. december honvéd-törzszászlós 
Ítélet: a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel 
bűntette, valamint többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve 
kísérlete. 2 év börtönre, 1 évre az egyes állampolgári jogoktól való eltiltásra és vagyona 500 ft-ig 
terjedő részének elkobzására. 
Börtönben töltött ideje: 1958. VII. 25. – 1960. VII. 25. 
 
 
 
 
 



47. SZÖLLŐSI SÁNDOR 
Szül.: Naszály, 1935. november 26. 
Anyja: Németh Lídia 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptetése: 1956. tizedes, 1991. március 15. zászlós, 1992. december 17. hadnagy 
Ítélet: 2 év börtön, 1 év államp. j. 500 Ft v. elk. 
Letartóztatták: 1958. július 25. – 1960. január 25. 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel bűntette 
BHÖ 1.p. (2). többrendbeli gyilkosság bűntette, illetve kísérlete BHÖ 349.p. 
 
 
48. FINK MÁTYÁS 
Szül.: Lánycsók, 1934. augusztus 26. 
Anyja: Keller Éva 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1993. 
Előléptetés: 1956. honvéd 1991. november 11. főtörzsőrmester 
Ítélet: I. fokon 1 év, II. fokon felmentés 
Letartóztatták: 1958. július 25. – 1958. augusztus 14. 
 
 
49. SZITA BÁLINT 
Szül.: Szécsény, 1935. július 07. – 1992. június 06. Baj 
Anyja: Francis Mária 
Kitüntetés: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptetés 1956. honvéd, 1991. március 15. zászlós, 1992. december 17. hadnagy 
Ítélet: 2 év 
Letartóztatták: 1958. július 25. – 1960. január 25. 
 
 
50. NIZNER GYÖRGY 
Szül.: Tarján, 1935. április 24. 
Anyja: Tebele Anna 
Kitüntetése: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 23. 
Előléptetés: 1956. tizedes, 1991. március 15. zászlós, 1992. december 17. hadnagy 
Ítélet: 2 év. 1 év közü. 500 Ft v. elk. 
Letartóztatták: 1958. július 25. – 1960. február 25.  1 év 7 hónap 
Népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel 
bűntette. 
Többrendbeli bűnsegédi minőségben elkövetett gyilkosság bűntette, illetve kísérlete. 
 
 
51. GRÓF MIHÁLY 
Szül.: Vértestolna,  1935. október 10. 
Anyja: Schaffer Mária 
Előléptették: 1991. március 14. honvéd – zászlós 1992. december 17. hadnagy 
Börtönben eltöltött idő: 1958. július 25. – 1960. január 25. 
„Október 23-án hajnalban tehergépkocsikkal vittek fel bennünket a Budai Nagy Antal laktanyába, 
ahonnan harckocsikra szálltunk, mint deszantosok, 3-4 fő egy-egy harckocsira. A város felé haladtunk, 



félve a kiabálásoktól és fenyegetésektől. A városba érve a Margit-híd budai hídfőjénél beálltunk egy 
mellékutcába, és azt a parancsot kaptuk: Senkit sem szabad közel engedni a harckocsikhoz. Közben 
nagy tömeg gyűlt össze és elzárta a hídon a közlekedést. Ekkor már lehetett hallani Pest felől a 
lövéseket. A délutáni órákban mentünk át harckocsikkal a hídon. Duna-parti mellékutcában 
megálltunk, ott kiosztották a vacsorát. Szerencse, hogy a harckocsi mögött ültünk, különben lelőttek 
volna minket. A Szemere utcai 4-ik emeleti ablakokból tüzeltek ránk. Megint harckocsira ültünk és a 
HM felé haladva azt figyeltük, melyik ablakból lőnek ránk. Közben jött egy tiszt, aki magával vitt 
bennünket egy HM tiszti lakásból. Onnan figyeltük egy üvegajtón át, hogy honnan lőnek. Ott a 
környéken, közelünkben, két alkalommal utcai harcok voltak. Az előtérben a márványoszlopok védtek 
meg bennünket, hogy életben maradtunk. 
November elején csapatösszevonási parancsot kaptunk, s így kerültünk a Mátyás laktanyába.  Majd 
újabb parancsra az Éleskanyarhoz, ott nagyon lőttek bennünket fényjelzős lövedékkel. Szerencse, 
hogy közelünkben egy salakdomb volt, ott bújtunk meg Ezután kerültünk a Jutadombra, ahol 
parancsot kaptunk a lövegek beásására és ezután keletkezett a tűzharc a Pest felé vonuló szovjet 
csapatokkal. A Finommechanikai gyárnál letettük a fegyvert, mindenki ment, amerre látott.” 
„Piliscsabai vagy pilisszentiváni lőszerraktárnál megálltunk, azért mert megtámadták a felkelők. Ott 
álltunk vagy ½ órát és ott osztották ki a lőszert, 30-60 db-ot. Lőni csak parancsra volt szabad. Ha jól 
emlékszem, a HM-hez 2-3 harckocsival mentünk. Arra, hogy kik voltak velem a harckocsin, csak egyre 
emlékszem, Vértes József öregkatonára, aki Baranya megyei volt. 
A Szemere utcából a vacsora elfogyasztása után, szürkületkor indultunk a HM-hez. A HM-nél addig 
voltunk, míg a Mátyás laktanyába nem vezényeltek bennünket. Akikkel együtt voltam, nem lett 
sebesülés vagy halott. Csak Vértesre emlékszem, többire nem. 
Én nem voltam a lövegekért Esztergomban. A Mátyás laktanyába és a Jutadombra teherkocsival 
szállítottak bennünket. A Jutadombon a 4. könnyűlövegrajba voltam beosztva, mint 6-os kezelő. A 
többi beosztottra nem emlékszem, mert én géppuskás voltam. 
A Finommechanikai gyárból és Pesterzsébetre mentem, ahol egy jó barátom nővére lakott, ott 
tartózkodtam egy hétig, és azután indultunk el a barátom bátyjával, aki Budapesten volt 
szívvizsgálaton. Közben kitört a népfelkelés. Pont egy éves katona voltam, mikor hazakerültem, 
november 10-én. 
 
 
52. HAÁSZ MÁRTON 
Szül.: Kecskéd, 1935. február 02. – 1985. november 29. Budapest öngyilkos 
Anyja: Jacobi Katalin 
Kitüntetés: 1956-os Emlékérem és lap 1991. X. 28. 
Előléptetés: 1956. honvéd 199x  zászlós 
Ítélet: 2 év 
Letartóztatták: 1958. július 25. – 1960. január 25. 


