
RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 87
RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 87

Vizsgálati dosszié Mecséri János 
és társai ügyében

Halmy Kund

Balvégzet
A magyar katonák a huszadik században különösen nehéz és sokszor kibogozhatatlanul
összetett politikai helyzetekben teljesítettek szolgálatot. Ha biztos pontot kerestek,

legtöbb esetben – a hazához való hıségen túl – a kiadott parancsok teljesítése lehetett a
mérv adó. A zırzavaros, sŒt vérzivataros helyzetekben a felettes utasítása volt az egyetlen
stabil orientációs pont. A parancs megszegése csak igen kivételes helyzetben tolerálható a ka-
tonai rendszeren belül. Ilyen írott-íratlan szabály minden korszakban fellelhetŒ, közös pontjuk
a nemzet-, illetve népellenességre, hazaárulásra, tömeggyilkosságra vagy végletesen etikátlan
viselkedésre való utasítás megtagadásának lehetŒsége. Emellett szélsŒséges esetekben a ka-
tonák világnézeti, személyes hovatartozása is döntŒ volt egy parancs megtagadásakor.

Tanulmányomban egy magas rangú katonatiszt belsŒ vívódására kívánom ráirányítani
a figyelmet. Mecséri János ezredes súlyos dilemmáit a külsŒ körülmények gyors válto-

zása okozta. A Rákosi-rendszer által kiképzett, gyors elŒmenetelı katonatiszt, a rendszer
jellegét és logikáját elfogadva, magas beosztású parancsnokként szembesül az 1956-os for-
radalom elemi erejı, igazságkövetelŒ orkánjával. Ideológiai-etikai viták és a hazához, néphez,
nemzethez való viszony okoznak dilemmát tizenkét nap alatt, az utasítások, parancski adások
óráról órára változó szövevényében. 

Mecséri végzetesen centrális helyzetbe kerül: katonái élén mindig az adott felettes
utasításokat kell követnie, ugyanakkor a nép, a nemzet ereje gyorsabban célt ér a hivatali

útvonalaknál. Mire az ezredes megtalálja a helyét az épphogy formálódó rendszerben, már
a civil áldozatok jelentette teherrel kell szembenéznie. Ezt követŒen – szintén utasításra, de
már az új kormányzati irány szerint – katonái felveszik a harcot a szovjetekkel. Vajon szolgál-
hat-e a sorsfordulóban rejlŒ drámai kettŒsség – magyar civil áldozatok és a szovjetekkel szem-
beni harc – végsŒ tanulsággal, vagy az 1958-ban Kádár vérbírósága által kivégzett Mecséri
János életpályája egyedi és ezért nem általános érvényı? 
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ecséri János 1920. április 18-án
született Győrben, édesapja
Mecséri Mihály asztalossegéd,

édesanyja Maár Erzsébet varrónő volt.
Apja az 1945-ös földosztás során jutott
földhöz, először Abán, majd Kiskunha-
lason gazdálkodott, 1948-tól a Kecske-
méti Állami Gazdaság munkaügyi elő-
adójaként dolgozott. Először az MKP,
majd az MDP tagja lett. Anyja 1935–40
között varrónő, majd háztartásbeli, hat
gyermeket nevelt. 1945-től ő is tagja
volt az MKP-nak, majd az MDP-nek. 

Mecséri Jánost 16 éves koráig a csa-
ládi terhek csökkentése érdekében
nagyszülei nevelték, ezért az elemi is-
kola hat osztályát a győrszigeti fiúis-
kolában végezte. 1936-ban került Pest-
szentlőrincre, az ún. Miklós-telepre, az
akkor már itt lakó szüleihez és testvé-
reihez. Testvérei közül Géza honvéd fő-
hadnagy lett, Gyula autószerelő-segéd,
Mihály eltűnt a második világháború-
ban, a két legkisebb, Ilona és István a
forradalom idején még iskolába járt. 

A SZAKMUNKÁSVIZSGÁTÓL
A KATONAI KARRIERIG

Mecséri János 1936-ban lakatostanonc
lett Sóti Zoltán lakatosmesternél, ahol
napi 12 órában tanulta a szakmát. A
szakmunkásvizsga után, 1939 szep-
temberében a Gyömrői úti Siemens
gyárban helyezkedett el, ahonnan 1940
márciusában elbocsátották, mert szem-
bekerült a műhely vezetőségével. 1941-
ben Győrbe költözött, és a MÁ VAG híd-
műhelyében talált munkát. 1941-ben
lépett be a szociáldemokrata pártba,
majd 1943-ban a Vasas Szakszerve-
zetbe. 1944-ben, a gyár szétbombázása
után bevonultatták katonának.

Párkánynánára, az I/1. harckocsi-
zászlóaljhoz vonult be, majd innen egy
páncélos műhelyiskolába került, rádió-
szerelő tanfolyamra. 1944 decemberé-
ben szökni próbált, ez azonban nem
sikerült. Németországban, a Szudéta-
vidéken amerikai fogságba esett. 1946.
februárban érkezett haza Győrbe ha-
difogoly-szerelvénnyel. Korábbi mun-
kahelyén mint csoportvezető kezdett
dolgozni. Ebben az évben lett az MKP
tagja. „Megválasztottak március hóban
szakszervezeti bizalminak, majd az
egyesülésig alapszervi párttitkárnak.” 

1946 decemberében feleségül vette
Németh Etelka szövőnőt, 1948. augusz -
tus 17-én megszületett Ildikó nevű
gyermekük. „Feleségemet már 1941
óta ismertem. 1946–48-ban elvégeztem
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A Forradalmi Katonai Tanács felhívásai

A laktanya elŒtti sortüzet elszenvedŒ busz



a dolgozók esti iskolájában a polgári is-
kola 4 osztályát. Elvégeztem az alap- és
középfokú esti szemináriumot. A mun-
kahelyemen mint műhelyrevizor, majd
mint lakatos csoportvezető dolgoztam.
[…] Az állandó esti iskolába járásom
végett éreztem, hogy e funkciót nem
tudom kellőképpen ellátni. Kértem a
felmentésemet, amit el is fogadtak, de
ugyanakkor megbíztak a káderes
munka elvégzésével. Beiratkoztam a
dolgozók esti fémipari iskolájába.”

Ebben az időszakban a teljhatalmat
megkaparintó kommunista párt elha-
tározta, hogy a hadseregben a „meg-
bízhatatlan”, régi tisztikart munkás–
pa  raszt fiatalokból „gyorstalpaló” tan-
folyamokon kiképzett, új, „néphez
(párthoz) hű” tisztekkel váltja fel. A na-
gyon gyorsan felívelő katonai karrier-
pályák ideje ez, a kommunista hata-
lomnak hálás és végsőkig lojális tisz-
tek kerültek fontos beosztásokba. 1949-
ben, egy egyéves törzstiszti tanfolyam
elvégzése után Mecséri Jánost száza-
dosi rendfokozattal hivatásos állo-
mányba vették. Első tiszti beosztását
az esztergomi harckocsiezrednél kap ta
mint századparancsnok. 1949. augusz -
tus 1-jén Tatára került, ahol a Rákosi
Páncélos Tiszti Iskola egyik századának
parancsnoka lett. 1950-ben visszahe-
lyezték Esztergomba, ahol rövid ideig
a tartalékos kiképzést folytató tanfo-
lyam parancsnoka volt, majd megint
Tatára vezényelték, ahol a Rákosi Má-
tyás Páncélos Tiszti Iskola parancsnoki
beosztását látta el. Május 1-jén előlép-
tették őrnaggyá, május 23-án pedig
soron kívül alezredessé. 

„1950 augusztusában ért az az
örömhír, amelyben megtudtam, hogy
a Szovjetunióba mehetek komoly kato-
nai iskolára. Budapestre vezényeltek az
előkészítő tanfolyamra […] majd no-
vember 7-én Moszkvába, a Sztálin aka-
démiára. Itt az iskolát 1951. február 8-
án végeztem el. Közben 1951. telén az
iskola magyar csoportjának PB-a elé
kerültem pártfegyelmiért. Amiatt, hogy
az egyik titkos füzetemet elhagytam az
egyik tanteremben. […] A tanulásnak
komolyan nekifeküdtem. De elkövet-
tem egy pár komoly hibát, először is az
ital kérdésében figyelmeztetett a kato-
nai attasé. […] A PB. feddésben része-
sített, de amit, úgy tudok, hazajövete-
lem előtt eltöröltek. 1952. január hó-
napban fejeztem be az iskolámat átlag
4.4 osztályzattal és február 8-ára haza-
érkeztem.”

Hazajövetele után törzsparancsnoki
beosztásban tevékenykedett, majd 1954

novemberében kinevezték az eszter-
gomi 7. gépesített hadosztály parancs-
nokává, ezt a beosztást töltötte be ez-
redesi rangban 1956. október 23-án,
amikor a budapesti forradalmi esemé-
nyek megkezdődtek. Mecséri tudta,
hogy gyorsan felívelő pályáját főként
párttagságának és a proletárdiktatúra
„belé vetett bizalmának” köszönheti,
ezért hálával és hűséges szolgálattal
tartozik a hatalomnak. Megtanulta,
életelvévé vált, hogy a katona kétkedés
nélkül teljesíti felettesei parancsát.

FELLÉPÉS A FORRADALOMMAL
SZEMBEN

1956. október 23-án az esztergomi vá-
rosi pártbizottságról értesítették Me-
cséri ezredest, hogy Budapesten feszült
a helyzet, egy esetleges lázadás megfé-
kezésére hadosztályával álljon készen-
létben. Emellett az esztergomi helyőr-
ség parancsnokaként a környék kato-
nai biztosításáról is gondoskodnia kell. 

A 23-án este zajló események hatá-
sára alakulatai felsőbb utasításra az éj-
szaka folyamán Budapestre érkeztek,
ahol rendfenntartó feladatokat kellett
ellátniuk. Ilyen típusfeladat volt pél-
dául a laktanyák, fegyverraktárak, hi -
dak őrzése, a rádió épületének biztosí-
tása, ahova már a tüntetés során érkez-
tek. Ettől kezdve Budapest fegyveres
őrzését nagyrészt Mecséri hadosztálya
látta el. Amikor 24-én reggel ő is meg-
érkezett Budapestre, a városban és a
legfelsőbb hadvezetésben teljes fejetlen-
ség uralkodott. Ezért önállóan és hatá-
rozottan irányította Pestre érkezett ala-
kulatait. Alegységei rend- és objektum-
védelmi feladatokat láttak el szerte a
városban. 

Október 26-án délelőtt tíz óra körül
Esztergomban maradt helyettese, Kiss
Sándor őrnagy jelentette, hogy nagy
tüntetés van a városban, és a tömeg
fegyvert követel a hadosztálytól. Me-
cséri későbbi lelki válsága miatt kulcs-
fontosságú, hogy ekkor milyen paran-
csot adott ki. A vallomásában így
idézte fel: „A hadosztály-parancsnok-
ság épületét biztosítsátok! Fegyvereket
nem adhattok a tüntetőknek! Fegyve-
res támadás esetén lőjetek! […] Azon-
nal indulok Esztergomba.”

Mecséri azonban elkésett. Eszter-
gomban drámai események zajlottak
le. Déli 12 órakor három, felkelőkkel teli
busz érkezett a hadosztályparancsnok-
ság épületéhez. Céljuk az ott őrzött po-
litikai foglyok kiszabadítása, az ávósok

kiadatása, a katonaságnak a felkelők
mellé állítása, egyéb vélemények sze-
rint a fegyverszerzés volt. Az egyik busz
az őrszem figyelmeztetése ellenére be-
hatolt az objektum kapuján, ahol tank -
ágyúlövés és sorozatlövések fogadták.
Tizennégyen azonnal meghaltak. A ka-
tonák és az épületben tartózkodó ÁVH-
sok a menekülőkre is tüzeltek.

Az ezredes körülbelül 13 órakor ér-
kezett Esztergomba, ahol szembesült
a történtekkel. Ennek az eseménynek,
illetve a nap folyamán a városban zajló
fegyveres összetűzések sebesültjeinek,
halottainak nyomasztó terhe megha-
tározó jelentőségű volt Mecséri kéte-
lyeinek, majd bűntudatának kialakulá-
sában.

Október végéig az eseményeket úgy
értékelte, hogy a szocialista államrend
védelmében cselekszik ellenforradalmi
erőkkel szemben, ezért teljesen bizal-
matlan volt a kialakuló forradalmi szer-
vekkel, tanácsokkal. Az események vál-
tozása, a hivatalos szervek hangvételé-
nek mérséklődése, az átmeneti káosz,
majd a Nagy Imre október 28-i beszéde
utáni politikai fordulat juttatta Mecsé-
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Mecséri János  
1920–1958

Katonatiszt, 1954-tŒl az esztergomi
7. gépesített hadosztály parancsnoka.
A forradalom idején Esztergomból ok-
tóber 30-án rendelték Budapestre,
ahol Maléter Pál kinevezte a budai
körzet parancsnokának, november 
2-án pedig a KormányŒrség parancs-
nokává és a Juta-dombon állomásozó
csapatok fŒparancsnokává. November
3-án mint a magyar küldöttség kísére-
tének parancsnokát a szovjetek lefegy-
verezték és foglyul ejtették. A ma gyar
hatóságok 1958. augusztus 14-én ál-
lamellenes szervezkedés vezetésének
vádjával halálra ítélték, november 15-
én felakasztották.
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rit arra az álláspontra, hogy hibázott,
valóban ártatlan emberekkel, forradal-
márokkal szemben lépett fel. 

Október 30-ig Esztergomban tar-
tózkodott, itt és a környékbeli telepü-
léseken a rendfenntartó tevékenységet
irányította. Egyre inkább azt tapasz-
talta, hogy a rend tekintetében nincs
mit „helyreállítani”, nincsenek lázadók,
huligánok, fasiszták, pusztán arról van
szó, hogy a lakosság és egyre több ka-
tonai alakulat nyilvánítja ki határozott
véleményét, törekvését a szovjet meg-
szállás megszüntetésére, a független-
ségre és alapvetően az élet normalizá-
lására Magyarországon. 

Ehhez hozzájárult, hogy felsőbb,
honvédelmi minisztériumi utasításra
vissza kellett hívnia csapatait például
Tatabányáról, mivel a Janza Károly
honvédelmi minisztertől kapott utasí-
tás szerint a dolgokat politikai úton,
„vér nélkül” kell megoldani. 

Az esztergomi és a dorogi lakosság
ellenszenve azonban nőtt a helyőrség-

gel szemben, hiszen ha -
mar elterjedt a vérengzés
híre, mindennap tünte -
tések, küldöttségek köve-
telték a tettesek felelős-
ségre vonását, a hadsereg

átállását. Mecsériék 27-én, 28-án, 29-én
ezekre válaszul egyre enyhébb hangvé-
telű, majd békülékeny felhívásokat szö-
vegeztek, s a lakosságot nyugalomra, tü-
relemre intették. Mecséri a lakossági fel-
szólításra, hogy „álljon át”, eleinte még
kitérő választ adott. Közben egyre in-
kább nyomasztotta a sortűz és az áldo-
zatok ténye, érezte, hogy ezért még fe-
lelősségre vonhatják. 

A FORRADALMI MAGYARORSZÁG
SZOLGÁLATÁBAN

Nagy Imre október 28-i, fordulópontot
jelentő beszéde után a laktanya kato-
nái külön felhívást intéztek a lakosság-
hoz, burkoltan jelezve, hogy akár a ve-
zetésnek ellenszegülve is kiállnak a for-
radalom célkitűzései mellett. A Rákosi-
rendszerben kiképzett katonatiszt
elbizonytalanodott, rádöbbent saját té-
vedésére. Megingott a hite a diktatúra
erőszakos, civilek elleni fellépésének
jogosságában. Törzstisztjeivel az új, hi-
vatalos kormányzati irányvonal köve-
tése mellett döntöttek. Ez október 30-
án délelőtt történt. 15 órakor Mecsérit
a HM-ből felrendelték Budapestre. Ezt
szinte megkönnyebbülve vette tudo-

másul, mivel Esztergomban egyre tart-
hatatlanabbá vált a helyzete.

Budapesten, a HM-ben továbbra is
fejetlenséget talált, mintha a helyzet
26. óta nem változott volna, pusztán
az irányvonal módosult: a rákosista fő-
tiszteket eltávolították. Azonban egy -
értelmű volt, hogy nincs határozott
irányítás. Mecséri ezredes tárgyalt Jan -
za Károllyal, a még hivatalban lévő
honvédelmi miniszterrel, akinek kije-
lentése mindennél jobban illusztrálta
a zavaros helyzetet: „Cselekedjék saját
belátása szerint!” 

Aznap este Mecséri a Kilián laktanyá-
ban találkozott Maléter Pállal. A talál-
kozó rövid ideje alatt jelentősen csök-
kent Mecséri vívódása és hezitálása. A
két férfi személyisége lényegi hasonló-
ságot mutatott. A katonás határozott-
ság, a hivatástudat és a szocializmus
iránti elkötelezettség, valamint a szol-
gálati hűség egyaránt jellemezte őket.
Talán nem véletlen, hogy a forradalom
kritikus napjaiban összetalálkoztak,
szövetségeseknek, küzdőtársaknak bi-
zonyultak, bizalmat és rokonszenvet
éreztek egymás iránt. A veszedelemben
egymást segítő bajtársak lettek.

Mit mondott Mecsérinek és tiszttár-
sainak Maléter? Kijelentette, hogy el-
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ismeri a Nagy Imre-kormányt, és elfo-
gadja a független, semleges, szocialista
Magyarország programját. A Jugoszlá-
viáéhoz hasonló semlegességre gon-
dolt, ahol a gyárak és a földek megma-
radnának köztulajdonban. Kijelentette,
hogy ezért a szocialista Magyarorszá-
gért kész harcolni. Mecsériék úgy érez-
ték, jó helyen járnak. Hiszen Maléter
is a Szovjetunióban végzett főtiszt és
hozzájuk hasonlóan a szocializmus
híve volt. Előhozakodtak neki legfőbb
aggályukkal, hogy ők a forradalom
ellen harcoltak. Maléter erre azt vála-
szolta, hogy ő is ezt tette. Tudatta,
hogy létrehoznak majd egy bizottsá-
got, amely kivizsgálja és tisztázza az
ügyeiket. Most azonban a forradalmi
Magyarországot kell szolgálniuk. Végül
megegyeztek az együttműködésben. 

Mecséri támogatásáról biztosította
a rangidősként viselkedő Malétert.
Első feladatként azt kapta Malétertől –
aki már tudott leendő honvédelmi mi-
niszteri kinevezéséről –, hogy ellen-
őrizze a szovjet csapatok kivonulását,
és erről másnap, 31-én jelentsen. Ez
megtörtént, a szovjetek egy-két kisebb
egységet leszámítva elhagyták Buda-
pestet. Időközben kiderült, hogy Esz-
tergom népe nem enyhült meg, Me-

cséri megtudta a helyőrségtől, hogy őt,
Kiss Sándor őrnagyot és Hurai Rudolf
századost, politikai helyettesét a vá-
rosi Nemzeti Tanács örökre kitiltotta
Esztergomból. A városi közhangulat
megnyugtatására újabb nyilatkozatot
adott ki, melyről rövidített formában
a Szabad Kossuth Rádió is hírt adott.

Mecséri a továbbiakban különböző
magas szintű katonai feladatok ellátá-
sára kapott parancsot Malétertől, akit
november 2-án honvédelmi minisz-
terré neveztek ki. Mecsérit 31-én este
a Budai körzet parancsnokává tették,
majd november 1-jén este Maléter őt
bízta meg a Parlament őrzésével.
Ebben a beosztásban teljesített szolgá-
latot egészen november 3. éjjeléig. Fel-
adata a Parlament és a Parlamentben
zajló kormányzati munka zavartalan-
ságának biztosítása volt. November 3-
án délelőtt a szovjet delegációt kellett
biztosítania, melyet a tököli laktanyá-
ból a Parlamentbe, majd Tökölre kísért
vissza. Ez a delegáció tárgyalt a szovjet
csapatkivonás üteméről, részleteiről. 

Tökölről visszafelé jövet Mecséri
megszemlélte a Budapestet védő kör-
körös gyűrű részeként a Soroksári úton,
az ún. Juta-dombnál elhelyezett alaku-
latait, melyeknek a szovjet csapatok

Dél-Pest felőli támadását kellett meg-
akadályozniuk. Megerősítette koráb-
ban kiadott parancsát (mely Maléter
korábbi parancsának megismétlése):
„Akadályozzátok meg, hogy a szovjet
csapatok Budapestre behatoljanak.”
Egyes visszaemlékezések szerint csak
támadás esetén adandó választűzre
volt parancsuk az egységeknek. Me-
cséri korábban kijelentette, hogy el
kell kerülni a háborút a Szovjetunióval,
ezért nem szabad elsőként tüzelni. 

November 3-án este magyar kor-
mánydelegáció indult Maléter vezetésé-
vel Tökölre, hogy ott folytassa a délelőtt
megkezdett tárgyalásokat. Mecséri
velük tartott mint a kormány őrzésével
megbízott parancsnok. A ma gyar dele-
gációt éjfél körül – nem sokkal a tár-
gyalás megkezdése után – a szovjetek
Szerov KGB-főnök vezényletével letar-
tóztatták.

OSZTÁLYÁRULÓVÁ MINÃSÍTVE

A közel két évig húzódó bírósági eljá-
rás során és végül a Mecséri János és
társai per halálos ítéleteinek meghoza-
talánál so kat nyomott a latban, hogy
a Juta-dombi egységek felvették a har-
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cot egy szovjet konvojjal (november 4-
én hajnalban, éppen a Tökölön letartóz-
tatottakat szállító egységekkel), és az
összecsapásnak 11 szovjet halálos áldo-
zata lett. Meglehet, hogy szemet sze-
mért alapon első fokon ezért kellett a
hadbíróságnak 11 halálos ítéletet hoz-
nia, amelyet a másodfokú ítélet után 7
személyen hajtottak végre. 

Mecséri hadosztályából első fokon
52, másodfokon 47 embert ítéltek el.
Az ítéletet első fokon 1958. augusztus
14-én hozták meg. A bíróság a legna-
gyobb 1956-os katonaperben összes-
ségében 364 év börtönt, 1 életfogytig-
lani börtönbüntetést és 11 halálos íté-
letet hozott. Az ítélet kihirdetése után
Mecséri János ezredes fellebbezést
nyújtott be a Katonai Bírósághoz. A
másodfokú tárgyalást a Legfelsőbb Bí-
róság Katonai Kollégiumának Külön-
tanácsa tartotta 1958. november
10–14. között Ledényi Ferenc hadbíró
ezredes vezetésével zárt fellebbviteli
tárgyaláson. 

A vádiratban foglaltak szerint a vád-
lottaknak tizenhét szovjet katona és
öt magyar karhatalmista életéért kel-
lett felelniük. A kegyelmi kérvényt el-
utasították, a főügyészhelyettes az íté-
let súlyosbítását javasolta helytelen mi-
nősítés miatt, mivel a vád szerint az
első rendű vádlott Mecséri bűnössége
vitathatatlan a gyilkosságra való felbuj-
tás bűntettében. Állítása szerint Me-
cséri utasítására szervezték meg a vé-
delmet, és harcoltak a szovjetek ellen.
A főügyészhelyettes szerint ezt a tényt
a bíróság első fokon elmulasztotta
megállapítani. A vád szerint Mecséri
és az egység magasabb rangú tisztjei
lepaktáltak az ellenséggel, szembehe-
lyezkedtek a fennálló renddel, a népi
demokráciával és a szovjet csapatok-
kal. Elsősorban ezek a tisztek tehetők
felelőssé a később bekövetkezett ese-
ményekért, melyeket „védtelen szovjet
katonák ellen elkövetett orvtámadás-
nak” minősített. 

A vád szerint tehát az, hogy Me-
cséri az utolsó pillanatban visszavonta
a parancsot, nem jelenti azt, hogy ne
lenne felelős a kialakult helyzetért. Az
ügyész annak ellenére erre a megálla-
pításra jutott, hogy a vizsgálat igazolta
a tűzparancs visszavonásának körül-
ményeit. A november 3-ról 4-re virra-
dóra, hajnali 1-2 óra
tájban Tökölön letar-
tóztatott Mecséri a
szovjet főparancsnok-
ságról távbeszélőn ke-
resztül visszavonta a

tűzparancsot, és megparancsolta,
hogy hadosztályának egységei harc
nélkül tegyék le a fegyvert a szovjet
csapatok előtt. Mindezt saját elhatáro-
zásából tette. 

Az ezredest osztályárulónak tartot-
ták, munkásszármazása, pártmúltja
miatt különösen kérlelhetetlenül jár-
tak el vele szemben. Karakán és eltö-
kélt kiállása a felvállalt forradalom
ügye mellett Maléteréhez hasonlóan
különleges dühöt váltott ki bírái köré-
ben. A rendszer működési logikájából
következően nem kerülhette el a leg-
súlyosabb ítéletet. Bűnbakot kerestek,
a kommunisták és a szovjetek ellen
harcoló főtisztet, akinek sorsával pél-
dát lehetett statuálni. November 13-
án másodfokon tetteit a népi állam-
rend megdöntésére irányuló mozga-
lomban való tevékeny részvétel bűn-

tettének minősítették, és ismételten
halálra ítélték. Az ítéletet 1958. novem-
ber 15-én végrehajtották.

MECSÉRI SORSTRAGÉDIÁJA

Sorsa drámai „szerkesztettségét”, szim -
metriáját jelzi, hogy letartóztatása
után történtek azok az események,
amelyek miatt – a hivatalos indoklás
szerint – leginkább rászolgált a halálos
ítéletre. A Mecséri parancsa alapján a
Soroksári úton (a „Juta-dombnál”) tü-
zelőállást kiépítő tüzérek november 4-
én reggel felvették a harcot egy szovjet
konvojjal, aminek következtében 11
szovjet halálos áldozat maradt a dél-
pesti úton. Az összecsapásban jórészt
az 51. légvédelmi tüzérosztály katonái
vettek részt, mely a Mecséri parancs-
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noksága alatt lévő 7. gépesített hadosz-
tály része volt. Az ezredes hiába vonta
vissza bizonyítottan a tűzparancsot –
mely csak a választűzre adott volna
utasítást – már az összecsapás előtt, el-
sősorban őt tették felelőssé a tűzharc
kimeneteléért is, ezért elsőrendű vád-
lottként kellett viselnie a terhet.

Mecséri tragédiájának kettősségét
nem nehéz kitapintani. Míg az egyik
pólust az esztergomi tűzparancs, a sor-
tűz és a legalább tizennégy áldozat je-
lenti, a másikat a Juta-dombi összeüt-
közés. A két esetben nagyságrendileg
hasonló a halálos áldozatok száma. A
legfontosabb kérdés áldozatok eseté-
ben általában a felelősség kapcsán
merül fel: ki, kik a felelősök? A hadse-
reg szerepe esetén a kérdés még in-
kább egyértelmű lehet: mi a helyzet a
parancskiadással? Ennek a kikutatása

sok tekintetben közelebb vihet a nyug-
vóponthoz.

Élettörténetével, sorsával kapcsola-
tos alapkérdéseim a következők: Hős
volt, csupán mert kivégezték? Mártír
volt, mert a megszállók kiszolgálói ha-
lálra ítélték, vagy csak áldozat, mert
akaratán kívül, vállalás nélkül jutott
erre a sorsra? Bűnös volt, mert ártatla-
nok vére tapad parancsához? És ezt
semmilyen későbbi belátás, fordulat, új
irány nem tudja jóvátenni?! Vagy egy-
szerre volt bűnös és ártatlan az egy-
másnak ellentmondó parancskiadások
szövevényében? Tehetetlen és sod-
ródó? Bűnös volt Esztergom miatt, de
hőssé lett a védekező harc miatt? Már-
tír a kivégzése miatt? (Noha a bírósá-
gon nem vállalta egyértelműen a felke-
lés alapértékeit, az októberi esemé-
nyekről ellenforradalomként beszélt.)

Jelen helyzetben úgy tűnik, hogy
egyik kérdésre sem lehet igennel vála-
szolni. A legvalószínűbb az, hogy egyik
atrocitásért sem volt igazán felelős. Az
esztergomi hadosztály-parancsnokság
védelmének vezetését helyettesére,
törzsfőnökére, Kiss Sándor őrnagyra
bízta. Kiss telefonon értesítette, hogy
fenyegetik a laktanyát. Mecséri kiadta
a parancsot: fegyveres támadás esetén
lőjenek. A fő kérdés: mi minősül fegy-
veres támadásnak, mire gondolt Me-
cséri? Lőfegyver nem volt a befelé törő
tüntetőknél. Ez alapján – különösen a
fellépés aránytalanságáért – eszter-
gomi helyettesének, Kiss őrnagynak és
alárendeltjeinek is viselnie kell a fele-
lősséget. (Kétségtelen, hogy akkor is
érvényben voltak az általános katonai
objektumvédelmi rendszabályok, tör-
vények, melyek megszabták a védők
kötelességeit.)

Döntő probléma az arányosság kér-
dése. Az esztergomi hadosztály-pa-
rancsnokságra behatoló felkelőkre fi-
gyelmeztető lövés nélkül tanklövést és
sortüzet vezényelni súlyosan arányta-
lan katonai fellépésnek minősül. A fi-
gyelmeztetés szabályos sorrendje: le-
vegőbe lövés, láb elé lövés (porzó
lövés), térdmagasságú lövés. Ezek
ebben az esetben (és általában az öt-
venhatos sortüzeknél) teljesen kima-
radtak. Így viszont a felelősség egyér-
telműen a tűzparancsot közvetlenül
kiadó Kiss Sándor őrnagyé, Mecséri
Esztergomban tartózkodó helyetteséé.
Az ő utasítására lőttek a katonák és az
épületben tartózkodó államvédelmis-
ták. (A T–34-es páncélos parancsnoka
Juhász József százados. Ha – mint azt
feltételezik – a páncélos lövése a busz
mellett robbant, a lövés akkor is indo-
kolatlan!) A helyzet ellentmondásossá-
gát azonban fokozza, hogy Mecséri a
kezdetektől elismerte egyértelmű fele-
lősségét a történtekért. A per XXI.
rendű vádlottja, Puchert János vissza-
emlékezésében idézi Hegyi Gyula ve-
zérőrnagyot, aki szerint 1956. október
30-án „Mecséri elkeseredett hangulat-
ban volt, jól megcsináltam a jövőmet –
mondta –, felkelőkre lövettem, a felelős-
ségre vonást nem kerülöm el”. 

A juta-dombi összecsapás esetében
is az „ártatlanság vélelméhez” kell ra-
gaszkodnunk. Mecséri csak közvetve

volt felelős a halálos ál-
dozatokat követelő ösz-
szecsapás megtörténté-
ért, de így nem lehetett
a Budapestet „fegyve -
resen védő hős” sem.
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A Budapest sugárirányú útjain elhe-
lyezkedő, védelmi célzattal felállított
egységeknek választűzre volt paran-
csuk, melyet a felsőbb parancsnokok,
köztük Mecséri is, nagy óvatossággal
adtak ki. Ezt a parancsot az alárendelt-
ségébe tartozó alakulatokhoz küldött
üzenetében Mecséri november 4-én haj-
nalban visszavonta. A parancsvisszavo-
nás a parlamentből nem jutott el a so-
roksári ütegekhez, amelyek az eredeti
parancs értelmében felvették a harcot
a szovjetekkel. Ezért azonban büntető-
jogilag és a logika elemi szabályai sze-
rint az összecsapás nem terhelhető Me-
csérire, aki előbb (teljes körűen) lefújta
az ellenállást, ráadásul este 10 órától
fogságban volt. Hozzá kell tenni, hogy
a bírói döntésben kiemelten a védelmi
rendszer létrehozásáért ítélték el.

Mecséri inkább sodródó, de semmi-
képpen sem hősi áldozat volt. (Hozzá-
tartozik a tényekhez, hogy Mecséri a
szovjet fogság első napjaiban megmu-
tatta a magyar katonai objektumokat
és a csapatok elhelyezkedését.) Sorsa
sokban hasonlít Maléter Pál tragédiá-
jához. A megtorló szándék szerint va-
lószínűleg szükség volt egy magas
rangú, aktív főtiszt felelősségre voná-
sára, bűnbakra, aki „harcolt” a szovjet
hadsereg ellen. Az első fokon tizenegy
(másodfokon hét) halálos ítéletből
talán megfelelési kényszert is kiolvas-
hatunk: a soroksári jutagyárnál elesett
tizenegy szovjet katona haláláért a
szovjet megszállók elégtételt követel-
tek. Szemet szemért.

Mecséri sorsának történelmi tanul-
ságát a helytállás és megingás kérdése,
nevezetesen a kötelességtudat, a rend-
szer szolgálata, valamint a megrázkód-
tatás, a fordulat bekövetkeztének
problémái jelentik. Ezt a folyamatot
nem lehet egyetlen kifejezéssel, tömö-

ren leírni: további lényeges feladat lesz
Mecséri október végi meghasonlásá-
nak többrétegű elemzése.

NÉHÁNY ADALÉK MECSÉRI
JELLEMRAJZÁHOZ

Mecsérit felettesei jól képzett tisztnek,
„jó katonának” ismerték. Szücs Miklós,
aki 1956-ban vezérkari ezredes volt,
így írt róla: „tehetséges fiatal főtiszt-
ként ismerte a hadseregben mindenki.”
Maléter Pál a bírósági (ügyészi) sza-
kasz egyik vallomásában határozottan
fogalmazott: „A Parlament őrzésével
azért bíztam meg Mecséri János ezre-
dest – a kormány felhívása után –,
mert több ízben volt alkalmam képes-
ségeiről tudomást szerezni, és a páncé-

los csapatok legkiválóbb parancsnokai -
nak egyikét ismertem meg benne." 

A pártvezetés számon tartotta és
számon is kérte, hogy ezek a fiatal tisz-
tek a párt jóindulatából futottak be ka-
tonai karriert. (A forradalmat követő
megtorlásban elítélt katonák ellen fel-
hozott egyik legfőbb ideológiai alapú
vádpont az „osztályárulás” volt.) Nincs
nyoma annak, hogy Mecséri ne értett
volna egyet a Rákosi-rendszer műkö-
désével. Nem foglalkozott politikával
aktívan, de katonaként, egy erőszak-
szervezet tisztjeként óhatatlanul a
rendszer támasza volt. 

Mindemellett fel kell hívni a figyel-
met a hadseregben szolgáló elhárító-
tisztek hatására elterjedt bizalmatlan
légkörre. A feljelentések, besúgások
mindent átszövő korszakában a legár-
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tatlanabb kérdésben sem lehetett po-
litikailag megnyilvánulni. Ha maradt
volna ilyen, a hivatalostól eltérő, rend-
szerellenes kijelentést rögzítő feljegy-
zés, az azt jelentené, hogy Mecséri va-
lószínűleg nem kerülte volna el a fele-
lősségre vonást 1956 előtt. Nem tu-
dunk ilyen jelentésről, beszámolóról.
Annyit azonban lehet tudni, hogy Me-
cséri elsősorban a szakszerűtlenségek
miatt néha „morgott”, sőt katonái
megjegyezték, hogy „a mi parancsno-
kunk nem pártember”, „nem hajlandó
elvtársnak szólítani a katonákat”. Ezek
fontos utalások a gondolkodásmód-
jára, és azt is elmondják, hogy hadosz-
tályában kifejezetten sok tiszthelyet-
tes szolgált 1945 előtt is a hadsereg-
ben, és ez meghatározhatta az alegy-
ségek hangulatát. 

A beszámolók szerint határozott,
„katonás” embertípus volt, személyisé-
géhez illeszkedett a hivatása. Egyenes,
karakán, erőteljes fellépésű, néha
durva megnyilvánulásra hajlamos pa-
rancsnokként írják le. Változékony han-
gulatú, aki egyszer lazán, oldott stílus-
ban viccelődik tiszttársaival, beosztott-
jaival, máskor – hektikus váltással – go-
rombán, nyersen kezeli alárendeltjeit.
Erről eltérő véleményeket is találtunk.
Emberségéről nyilatkozik elég érzékle-
tesen Marcell György, aki Mecséri alatt
szolgált mint újonc riadósofőr: „A ko-
csinak is, és nekem is minden pillanat-
ban rajtra készen kell lennie. »Világos«
tehát, hogy délután ra bedöglik. […] Fe-
jest ugrottam a motorba, már estele-
dett, mire rendbe hoztam. Gimnasztor-
kám ujja feltűrve, kezemből csöpög a

fekete olaj. A homályból előlép Mecséri:
Látom katona, megjavította a kocsit.
Haza tud vinni? Talán nem is ismer: Me-
cséri ezredes vagyok – és nyújtja a
kezét!! Azt hittem elsüllyedek. Nyújtot-
tam az olajos praclimat, meg visszakap-
tam. Megint nyújtottam, megint vissza-
kaptam. Mecséri hangosan nevetve el-
kapta a kezemet, kutyakeményen meg-
szorította, úgy mondta: annyit már
tudhatna rólam, hogyha én valakinek
nyújtom a kezem, akkor a kezét akkor
is elfogadom, ha könyökig sz…os! Na,
adjon egy kéztörlő rongyot!” 

Büszke, harsány ember, de jó baj-
társ lehetett. A katonahagyományok
szerint amelyik főtiszt bensőséges vi-
szonyt tud kialakítani beosztottaival,
fel tud oldódni körükben és osztozni
képes sorsukban, azt a szereteten túl
mindhalálig tartó hűséggel követik ka-
tonái. Nem lehet biztosan állítani,
hogy Mecséri az a típus lett volna, aki-
ért, akivel „a pokolra is elmennek” har-
cosai, de ezek a jelek valami hasonlóra
utalnak. A szigorúsága ebbe a képbe
belefér, viszont a gorombaság, az arro-
gancia már kevésbé. Mecséri durva ol-
dalát mutatja, hogy egy-egy mulasztás
esetén lelövéssel fenyegette alárendelt-
jeit a vészterhes októberi napokban.
Nem csak katonai környezetben for-
dult elő ilyesmi: „Amikor Szalay Ferenc,
az Esztergomi Munkás-Paraszt-Katona-
tanács elnöke bizalmasan megkérdezte
tőle: – Ezredes úr, mit tenne, ha egy esz-
tergomi dolgozó hitvány gazembernek
nevezné? Mecséri gondolkodás nélkül
rávágta: Azonnal keresztüllőném.”
(Mindez a sortüzet követő napokban
hangzott el.) 
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és államvédelmistákra.” (Puchert János)

LENT:„1956. november 4-én a fotókópián látható
fekvŒ helyzetbŒl, géppisztolyommal tüzeltem 
a Soroksári úton haladó tehergépkocsikon 
lévŒ szovjet katonákra és államvédelmistákra.
TŒlem pár méterre feküdt Árpási Ferenc 
ŒrvezetŒ, Jelencsik Pál és Vili Ferenc honvéd,
akik szintén tüzeltek a géppisztollyal és kara-
béllyal a szovjet csapatokra.” (Kálmán DezsŒ)
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Amellett, hogy az idegfeszültségtől
terhes napok extrém történései a nor-
mális viszonyoktól eltérően értékelen-
dők, ezekből a megnyilvánulásokból
lehet Mecséri személyiségének voná-
saira következtetni. Főtisztként tuda-
tában volt hatalmának, és hirtelen
ember lévén büszkesége és arroganci-
ája miatt gyakran ragadtatta magát
ilyen fenyegető kijelentésekre. Feltéte-
lezhető, hogy a kemény fenyegetést
nemcsak ösztönszerűen, habitusából
fakadóan használta, hanem inkább ha-
tásos didaktikai, parancsnoki eszköz-
ként, mely a korabeli hadsereg viszo-
nyai közepette ismert módszer volt. 

Az 1956-os esztergomi események
egyik kutatója, Fakász Tibor ezt írja
Mecséri jelleméről: „Megtanulta, élet-
elvévé vált, hogy »a katona kétkedés
nélkül teljesíti felettesei parancsát«.”
Ezt beosztottjaitól, tisztjeitől és köz-
katonáitól egyaránt megkövetelte. El-
lentmondást nem tűrő, katonás szigo-
rúságáért jó parancsnoknak tartották.
Katonai, szakmai felkészültségét elis-
merték. Sikerességéhez hozzájárult
magabiztossága és céltudatossága is.
Ezek mellett azonban voltak olyan jel-

lemvonásai, tulajdonságai, amelyek
miatt többször elmarasztalták, fenyí-
tették, s amelyeket személyzeti anya-
gában (káderjelentéseiben) is szüksé-
gesnek láttak feljegyezni. Mecséri
János nem mindig tudott uralkodni
magán, nem volt elég fegyelmezett. A
tanfolyamokon a tanárokkal vitába
szállt, a tananyagot felületesen dol-
gozta fel. Néha mértéket veszítve fo-
gyasztott szeszes italt, s fesztelenül,
közönségesen viselkedett. 

Valószínűleg vezető pozíciója is hoz-
zájárult önteltségéhez, elbizakodottsá-
gához, sértődékenységéhez és agresz-
szív durvaságához. Nagy szigorral irá-
nyított, beosztottait ledorongolta, le-
csürhézte. Azt vallotta: „A parancsnok
inkább legyen rideg, mint engedé-
keny!” Nem volt képes „megütni a
megfelelő elvtársi hangot”, tiszttársait
nem vonta be eléggé a vezetésbe, „a
nevelőmunkát elhanyagolta”. Hibáira,
rossz természetére többször figyel-
meztették. Erre ilyeténképpen „önkri-
tikát gyakorolt”: „Bizony nekem is lát-
nom kell, hogy a XX. Kongresszus volt,
és másképpen kell beszélnem az embe -
rekkel.” Mindamellett alapvető tulaj-

donsága volt a nyíltság, az őszinteség,
a bátorság, a tettre kész határozottság.
A katonás, tömör, világos beszédstílus
a bírósági perének irataiból lépten-
nyomon elénk tűnik. 

Mint minden másodlagos forrást és
értékelést, az előbbit is óvatossággal
kezeljük, ám a jellemvonások, amelye-
ket Fakász feltárt, hasonlatosak a többi
beszámolóban szereplőkhöz. Az egyér-
telmű, hogy tiszttársai és feljebbvalói
közül sokan kedvelték, respektálták.
Elég a már idézett Szűcs Miklóst és Ma-
léter Pált említeni, de ezt igazolja a kö-
vetkező eset is: Hegyi László és Róka
Mihály vezérőrnagyok a bírósági tár-
gyaláson először Mecsérit üdvözölték
baráti kézfogással, figyelmen kívül
hagyva a tanácsvezető bíró felháboro-
dását. Ez az esemény a két főtiszttel
szembeni feljelentést vont maga után.

Több letartóztatott katona a bör -
tön évek alatt került ismeretségbe volt
hadosztályparancsnokával. Puchert
János elmondása szerint életében elő-
ször a másodfokú tárgyalás előtt a rab-
szállító gépkocsiban találkozott Mecsé-
rivel. Az íratlan szabályok szerint a po-
litikai fogvatartottak közötti rangok,
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1956. november 2-án a jugo -
szláviai Brioni szigetén, Hruscsov
és Tito titkos találkozóján már
elŒtérbe került a magyarországi
„helyzet konszolidálása” utáni
megtorlás igénye. A Zinner Ti bor
által közölt dokumentumok sze-
rint a leglényegesebb kitételeket
1956. november 21-én a már
napok óta folyó budapesti ma-
gyar–jugoszláv tárgyalásokon
Dobrivoje Vidić jugoszláv kül  ügyi
államtitkár-helyettes ismertette
Kádár Jánossal. Az államtitkár-
helyettes – aki a ju gosz láv kö-
vetségen tartózkodó Nagy Imre-
csoport ügyérŒl tárgyaló delegá-
ció munkáját irányította – kö-

zölte: „A szovjet elvtársakkal no-
vember 2-án foly tatott megbe-
szélésen a kérdéssel kapcsolat-
ban arra törekedtünk, hogy meg-
könnyítsük a Nagy-kormány lik-
vidálását és utat nyissunk egy
munkás-paraszt kormány meg-
alakításának.” 

Az új párt, az MSZMP legfel-
sŒbb vezetése nemhogy zöld
utat, de felszólítást kapott a
megtorlásra. A katonai – mint
rögtönítélŒ – bíróságok már
1956. december 15-én megkezd-
ték mıködésüket. 1956 decem-
berének–1957 januárjának for-
dulóján, az MSZMP jóváha-
gyása után véglegesítették a

kormányprogramot, melyet a
tárcák külön-külön készített
elŒterjesztéseibŒl állítottak
össze. Az Igazságügyi Miniszté-
rium elŒterjesztése szerint a
kormány „A büntetŒ eljárásjogi
szabályok megfelelŒ módosí-
tása útján gondoskodik arról,
hogy méltó büntetését vegye el
az, aki szocialista államunk, tár-
sadalmi rendünk, a szocialista
tulajdon, a polgárok javai, békéje
és nyugalma ellen tör. […] A tör-
vények következetes alkalmazá-
sával védjük meg szocialista tár-
sadalmi rendünket. [… a] kor-
mány biztosítja a bíróságok
számára a független, minden il-
letéktelen külsŒ befolyásolástól
mentes ítélkezés feltételeit.” 

Kádár az MSZMP KB 1956.
december 28-i ülésén említette
elŒször a „gyorsított bírásko-
dást” mint a bevezetendŒ rep-
resszív intézkedések egyikét,
mely 1957. január 15. és június
15. között volt hatályban.

Nyomon követhetŒ, hogy a
párt megtorlással kapcsolatos
döntéseit az Igazságügyi Minisz-
térium és a LegfelsŒbb Bíróság
munkatársai helyezték „szak-
mai” alapokra. (Az Igazságügyi
Minisztérium megbízott veze-
tŒje 1956. december 29-tŒl: dr.
Nezvál Ferenc – 1957. május 9-
tŒl igazságügy-miniszter –, a
Leg felsŒbb Bíróság elnöke, dr.
Domokos József, a politikai dön-
téshozók közül a legfonto -
sabbak: Kádár János, Münnich
Ferenc, Biszku Béla, Marosán
György, Apró Antal.)

Az 1957 elején felállított Leg-
felsŒbb Bíróság Népbírósági Ta-
nácsa, valamint a népbíróságok
jelentették a megtorlás legfon-
tosabb „igazságszolgáltatási”,
valójában felsŒbb döntéseket le-
vezénylŒ, végrehajtó szerveit.
Kádár a felállításuk szükséges-
ségét egyebek mellett a követ-
kezŒkkel indokolta: „Az ország-
ban aktivizálódtak, felléptek, 

A megtorlások háttérmechanizmusa

A Mecséri János ezredes elleni – különbözŒ ügyek egyesíté-

sét követŒ – nyomozás fokozatosan kialakuló koncepciója

illeszkedett a legfelsŒbb politikai vezetés által vezényelt, az

igazságügy eszközeit igénybe vevŒ megtorlás folyamatába,

és igazodott annak céljaihoz. Tekintsük át vázlatosan a ká-

dári bosszúhadjárat hátterének lényegesebb elemeit!



tekintélybeli különbségek eltűntek, va-
lódi bajtársi, tegező viszony alakult ki
közöttük. 

A bíróságon a következő hivatalos
jellemzés született Mecséri ezredesről:
„Jó felfogóképességű, kellő műveltséggel
rendelkező, energikus, kissé erőszakos
alaptermészetű ember. Katonai tu-
dását fokozatosan gyarapította, egy-
más után különböző magasabb beosz-
tásokba került. Szolgálati ideje alatt ki-
fogás ellene nem volt, több dicséretben
és kormánykitüntetésben részesült, az
ellenforradalom idején szilárdan meg-
állta a helyét, csak a második részben
valósított meg bűnös tevékenységet, bű-
nösségét nem ismeri el, a mindenkori
kormány utasításait hajtotta végre.” 

Ha keménysége miatt Mecsérit el-
lenszenves személyiségnek tartották
volna katonái, nem játszódhatott vol -
na le a következő jelenet: „Mecséri ez-
redes, a fővádlott négy-öt napon át vá-
laszolt a bíróság kéréseire. Bátran el-
lentmondott, mire Mátyás hadbíró föl-
ugrott, s magából kikelve ordította:
»Maga ötszörösen halálra van ítélve!«
– »Tudom, elnök úr – válaszolta Me-
cséri nyugodtan. – Büszkén vállalom,

amit tettem – mondta Mecséri a bíró-
ságnak. – Engem elítélhetnek, de baj-
társaimat, katonáimat, akik csak az én
parancsaimat teljesítették, nem ítélhe-
tik el. Engedjék őket szabadon, mert ők
nem bűnösök.«” Mecsérinek, akit ha-
lálra ítéltek, az volt az utolsó kíván-
sága: hadd búcsúzzon el társaitól. A bí-
róságnak ezt teljesítenie kellett. „Be-
jött a terembe rengeteg fegyveres őr, a
bilincseket levették rólunk. Sorban ösz-
szeölelkeztünk.”

PSZICHOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY

Mecséri pszichés állapotáról törvény-
széki elmeszakértői vélemény készült.
Ez az egyetlen, összesen harmincnégy
soros dokumentum, mely szakmai
(akár orvosi) szempontból adalékot je-
lenthetne. Ám sematikussága, vala-
mint a cselekményeket leíró – s nem
elemző – jellege miatt Mecséri pszi-
chés állapotáról semmilyen érdemle-
ges információt nem nyújt, még a leg-
feszültebb, általunk vizsgált időszakról
sem. Mecséri állapotát teljesen normá-
lisnak tekinti. 

„[Mecséri] előadja […], hogy az éven-
kénti tiszti szűrővizsgálaton idegessé-
get állapítottak meg nála, gyomorsav
túltengése van. Egyéb betegségről nem
tud, kórházi kezelés alatt nem állott.
Panasza nincs, egészségesnek érzi
magát. […] A vádbeli cselekményeket
1956. október 30 – november 3. között
hajtotta végre. Előzetesen október 23-
a óta több napon át nem aludt, ál-
landó idegfeszültségben élt. Az akkori
eseményekre, saját cselekmé nyei re
megfelelően visszaemlékezik, bár ke-
vésbé fontos időpontokra vonatkozólag
helyenként már nem pontosak az em-
lékképei. 

A kimerültségen kívül nem érezte,
hogy egyéb idegrendszeri vagy elmebeli
rendellenessége lett volna a kérdéses
időszakban. Terheltnél szervi, idegrend-
szeri eltérés nem mutatható ki, monda-
nivalóját értelmesen adja elő, magatar-
tása rendezett. Tudati állapota tiszta,
figyelemösszpontosító képesség rend-
ben. Társítási műveletek sem alaki, sem
tartalmi zavart nem mutatnak. Ér-
zelmi, hangulati állapota helyzetének
megfelelő. Észrevevési kör zavarára
utaló jel nem vehető.” 
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hatalmat ragadtak a kezükbe
horthysta katonatisztek, csend -
Œrök stb. Ezeknek az ügyét is ko-
molyan kézbe kell venni és na-
gyon tárgyalni nem is kell. Meg
kell csinálni és ahol csak olyan
volt horthystákkal találkozunk,
akik vették maguknak a bátorsá-
got és disznóságokat csináltak,
körmenetben kell bíróság elé ál-
lítani, halálra ítélni és kivégezni.
Ha ez nem történik meg, akkor a
népnek nyugalma itt soha nem
lesz. Ezeket az ítéleteket nem
kell az újságokban hozni.” 

Az MSZMP IKB, majd KB, az
Adminisztratív Osztály, a PB, a
LegfŒbb Ügyészség, a Legfel-
sŒbb Bíróság és az Igazságügyi
Minisztérium értekezletein ösz-
szehangolták és konkrétan
meghatározták, hogy az „ellen-
forradalomban” részt vevŒk
közül kiket, milyen kategóri-
ákba sorolva kell megbüntetni.
Az 1956 utáni megtorlások fŒ
felelŒseinél természetszerıleg
nem találjuk meg a politikai
gyilkosságokra történŒ közvet-
len, pláne írásbeli utasítást. Aki

ezt keresi és ennek alapján pró-
bálja eldönteni, volt-e közvet-
len felelŒs (illetve ki vagy kik
voltak azok), az tévúton jár, il-

letve nincs tisztában a korszak
döntési mechanizmusaival. 

Az 1944 és 1963 közötti, po-
litikai okokból történŒ kivégzé-

sekre nem kerülhetett volna
sor a szovjet hadsereg magyar-
országi jelenléte nélkül. A szov-
jetek kezére játszó kommu-
nista pártvezetés, a legfŒbb
pártfunkcionáriusok, politikai
bizottsági tagok, a Titkárság
vezetŒi, a miniszterek, a leg-
fŒbb bírák és ügyészek együt-
tesen felelŒsek a kivégzésekért,
sortüzekért, agyonveretése-
kért. Mindezeket a döntéseket
szık körben, „bandaszerıen”,
bolsevik módszerekkel hozták
meg. A közvetlen, döntŒ utasí-
tásokat írásban soha nem
adták ki. Így egyértelmı, hogy
a politikai és köztörvényes fele-
lŒsség a felelŒs pozícióban lévŒ-
ket anélkül is terheli, hogy a
döntéseik nyomon követhe-
tŒek lennének. A pozíció fele-
lŒsségvállalással jár. A szovje-
tek támogatásával teljhatalmú
diktatúrát kiépítŒ kommunista
vezetést helyzeténél fogva tel-
jes felelŒsség terheli a Magyar-
országon történtekért, kiemel-
ten a fent említett funkciókat
ellátó személyeket.

„A pártnak és a kormánynak az ellenforradalom felszámo-
lását célzó büntetŒpolitikai irányelvei kezdetben a kormány-
zattól, majd az MSZMP aktivizálódásával párhuzamosan
egyre inkább a pártvezetéstŒl származtak. A rendszerbe fog-
lalás, a hosszú távú büntetŒpolitikai gyakorlat kialakítása
már csak az MSZMP irányítóinak jóváhagyásától függött.
Mind a törvényerejı rendeletek, mind a személyi feltételek,
mind az ítélkezés osztályszempontokat elŒtérbe állító, sŒt
még egyfajta ítéleti mértéket is rögzítŒ kialakítása elválaszt-
hatatlan az MSZMP vezetŒ testületeitŒl, a KB Adminisztra-
tív Osztályának illetékeseitŒl, valamint a velük együttmı-
ködŒ igazságügyi vezetŒktŒl. Ez utóbbiakat pedig Œk nevez-
ték ki vagy állították vissza vezetŒ pozícióba. Ez a szorosan
együttmıködŒ grémium alakította ki a jogpolitika kádárista
gyakorlatát, amely mértékét tekintve tragikus következmé-
nyekkel járt nem csupán a »fizikai megsemmisítéseknél«,
hanem az egyéb büntetéseket tekintve is.”

(Zinner Tibor Az igazságszolgáltatás irányítása 
és az 1956–1963 közötti büntetŒ igazságszolgáltatás. 

In: Sortüzek–1956 III. jelentés, Lakitelek, Antológia, 1996)





A Csorba Antal orvos alezredes által
készített szakvélemény végezetül meg-
állapítja: „Fentiek szerint terhelt jelen-
leg elmebetegségben vagy elmegyenge-
ségben nem szenved. A vádbeli cselek-
mények végrehajtásának időszakában
az általa szolgáltatott adatok szerint
kimerült idegrendszeri állapotban volt,
azonban kimerültségi fokának megál-
lapítása, illetve annak eldöntése, hogy
ez befolyásolhatta-e a cselekmények
társadalomveszélyességének [sic!] fel-
ismerésében, utólag egyéb adatok hiá-
nyában nem lehetséges.” A cselekmé-
nyek „társadalomveszélyességének”
jogi, sőt ez esetben orvosi fogalommá
válása jól kifejezi a vádlottak tetteiről
és helyzetéről alkotott korabeli hivata-
los felfogást.

Áttanulmányozva a per többi vád-
lottjáról készült szakvéleményt is,
megállapíthatjuk, hogy egyikük sem
próbált semmiféle mentális zavart szi-
mulálni vagy az eseményekre visszate-
kintve ilyesmivel mentegetőzni. A ki-
alvatlanságra, fáradtságra, idegkime-
rültségre való utalás szinte minden
vádlottnál előfordul. Az biztosan állít-
ható, hogy az orvos tisztek szakvélemé-
nyében nem találunk arra utaló jelet,
hogy a kimerültséget kiemelve mentő-
övet dobtak volna a terhelteknek, or-
vosi szempontból felvetve azt, hogy az
extrém periódus során esetleg – egész-
ségügyi okokból – nem megfelelő mér-
legelés után hozták meg döntéseiket
az érintettek. Sokkal inkább a kötele-
zően elvégzendő – egyáltalán nem ala-
pos – vizsgálat után gépiesen, sorozat-
ban készült jelentéseket találhatjuk
meg ezekben a dokumentumokban.

Egy vádlott esetében történt meg
az elmeorvosi véleményezés alapján a
büntetés mérséklése. Bár Mecséri sze-
mélyét nem érinti, talán érdemes az
ítélet részletes indoklásából ezt a részt
kiemelnünk, mert egyedül itt történik
utalás a vádlottak idegállapotára: „A
büntetőper tárgyalása során több vád-
lott vonatkozásában mind a vádlottak,
mind a védők részéről olyan irányú cél-
zások is történtek, miszerint egyes vád-
lottak a cselekményük elkövetésének
idején olyan idegállapotban lettek
volna, mely esetleg büntetőjogilag te-
kintetbe jöhetne. Éppen ezért a katonai
bíróság az eljárás során több vádlottat
az ideg és elmeorvosi vizsgálat alá bo-
csátott, azonban egy vádlott, Schmell-

hauz János XXXIX. terhelt kivételével
az elmeorvosi szakvélemény szerint
egyetlen megvizsgált vádlott sem volt
a cselekmény elkövetése idején olyan
ideg és elmeállapotban, s jelenleg sincs
ilyenben, mely büntetőjogilag a legki-
sebb mértékben is figyelembe vehető
volna. Míg nevezett vádlottnál a szak-
vélemény ugyan elmebetegséget, vagy
kóros idegrendszeri elváltozást nem ál-
lapított ugyan meg, azonban az orvosi
vélemény szerint nevezett alacsonyabb
szellemi képességű, primitív, gondolat-
szegény, kissé beszűkült tudatú személy,
akit ez a körülmény némileg korlátoz-
hatott abban, hogy adott helyzetben
akarat és elhatározó képességeinek tel-
jes birtokában, az érvek és ellenérvek
hatása után cselekedjen. Ezen körül-
ményt a bíróság figyelembe vette és a
vele szemben alkalmazott büntetés
mértékét a korlátlan enyhítési jog foly-
tán lényegesen mérsékelte és büntetését
a vele szemben alkalmazott büntetés-
hez mérten annak kb. fele arányában
állapította meg.” 

Ezzel a passzussal a bíróság elinté-
zettek tekintette mind az elmeorvosi
vélemények, mind az ügyvédek és a
vádlottak ilyen irányú kérelmeinek
megtárgyalását.

ÖSSZEGZÉS

Nem könnyű elképzelnünk, milyen fo-
lyamat zajlott le Mecséri János lelkiis-
meretében: egy olyan személyiségben,
aki pályája túlnyomó részében – mint
katona – meggyőződéssel követte a
Rákosi-rendszer irányvonalát, hűség-
gel szolgálta azt, egyetértett politiká-
jával. Nem pusztán családi helyzetéből
fakadóan. Szinte mindent a kommu-
nista hatalomátvételnek köszönhetett,
fiatalkorától kezdve baloldalinak, kom-
munistának vallotta magát, gyors kar-
riert futott be a hadseregben. A felső
vezetéssel azonos alapon állt világné-
zeti szempontból, ezen a téren koráb-
ban nem voltak konfliktusai. Tűzpa-
rancsot adott ki a felkelők ellen, kemé-
nyen, határozottan fellépett a rend-
szer védelmében. 

Az események sodrásában és saját
lelkiismeretének egyre szorító béklyó-
jában meghasonlott, de a zavaros hely-
zetben nem azonnal látta a helyét, sze-
repét s a kivezető utat. A forradalmi
események hatására azonban képes
volt felmérni tévedését, vétkét. Vál-
lalta, amit korábban tett, és ezzel
együtt lépett a Nagy Imre-kormányt

követve a függetlenség irányába. Me-
cséri nem volt érzéketlen: a forrada-
lom katarzisa rá is hatott. Bűnösnek
érezte magát a civil forradalmárok ha-
lálában, megrázta a sebesültek nagy
száma is. Rádöbbent, hogy személyes
felelőssége van mind az elnyomó rend-
szer működtetésében, mind a nemzeti
függetlenség kérdésében. A döntő pil-
lanatban az, aki előtte vakon hitt a
pártnak, a forradalmi Magyarország
mellé állt.

Bírái előtt az átállását megelőző idő-
szakról úgy számolt be, mint aki híven
kitartott a párt és a kormány irányvo-
nala mellett, majd ezzel látszólag ellent-
mondásba kerülve, az október 30. utáni
eseményekről tett vallomása során tö-
retlenül a Nagy Imre-, illetve Maléter-
vonal melletti határozott, törvényes ki-
állását hangsúlyozta. Ezt az érvelést
más vádlottak védekezésében is meg-
találjuk: nem az átállást hangsúlyozták,
hanem a felső, törvényes, hivatalos
irányvonal változásának követését. 

Az ezredes mindvégig lojális volt a
hatalomhoz. A „törvényes kormány”
többször hangsúlyozott követése azon-
ban csak súlyosbította helyzetét a for-
radalom leverői szemében: a proletár-
diktatúra, a párt és a szovjethatalom
„árulóját” látták ben ne. Mecséri vagy
nem volt tisztában bírái, hóhérai eltö-
kéltségével, kérlelhetetlenségével (ezért
úgy gondolta, ha tisztán, egyenesen be-
számol a történtekről, talán megértő
ítélkezőkre talál), vagy továbbra is bi-
zonytalan volt önmaga korábbi, illetve
forradalmi szerepének megítélésében.
Ezt a lélektani helyzetet nehéz átlátni,
kibogozni. Az bizonyos, hogy katonáit,
beosztottait menteni akarta a végsőkig.

X
Mintha történetének utóéletét is jelle-
meznék ezek az ellentmondások.
Sokan a juta-dombi események, a hon-
védelmi helytállás miatt a forradalom
katonai hősének tekintik, díszsírhelye
van a 301-es parcellában, 1990-ben
posztumusz altábornaggyá nevezték
ki. Ugyanakkor Esztergomban – ahol
él a véres események emléke, hiszen
élnek a meggyilkoltak hozzátartozói,
s a város méltóképpen őrzi múltját –
érthető módon nem tartozik a város
köztiszteletben álló történelmi szemé-
lyiségei közé. Mecséri János mégis –
éppen belső drámája, nehéz döntései
miatt – a 20. század közepi, vészter-
hes, ellentmondásos időszak izgalmas,
figyelemre méltó alakja.
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