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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testület 

Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
 
 

Előterjesztés 
közterület nevének megváltoztatására 

 
 
Tisztelt Képviselő –testület! 
 
Kerületünkben nemcsak a Munkásőr utca, de a Ságvári Endréről elnevezett 
utca is a rendszerváltás előtti Kádár-korszak naftalinszagú nosztalgiáját 
idézi. Ráadásul Ságvári Endre történelmi megítélése – politikai 
hovatartozásra tekintet nélkül – nem konszenzusos. Ideje, hogy a kerület 
vezetői is belássák, megérett az idő a cselekvésre, nem lehet tovább 
nosztalgiázni a kommunista rezsim „hősein”, meg kell változtatni a Ságvári 
Endre utca elnevezését. Olyan személyről kell elnevezni a közterületet, akire 
egyértelműen és egyhangúlag büszke lehet kerületünk lakossága, hiszen 
tevékenysége kiemelkedő volt nemzetünk történelmében, személye pedig 
egyöntetű közmegbecsülésnek örvend. 
 
Idén ünnepeltük Gróf Batthyány Lajos születésének 200. évfordulóját, sőt a 
bicentenárium tiszteletére nevezték el 2007 –et Batthyány évnek. . A 
közeljövőben ennél alkalmasabb időpont nem kínálkozik arra, hogy illetékes 
önkormányzatként kezdeményezzük a Fővárosi közgyűlésnél a Ságvári Endre 
utca nevének, Gróf Batthyány Lajosra való megváltoztatását. Ehhez minden 
jogi feltétel adott (halála óta több mint 25 év telt el; ismerjük születési és 
halálozási dátumát, munkásságát; tíz évnél régebbi a Ságvári Endre utca 
elnevezés). 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésünket 
támogatni szíveskedjenek. 
 

 
Budapest, 2007. október 14. 

 
 
 

Németh Szilárd 
frakcióvezető 
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Határozati javaslatok: 
 
1) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 

javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Budapest, XXI. kerület Ságvári 
Endre utca (HRSZ 209360) nevét Gróf Batthyány Lajos utca névre 
változtassa meg. 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
 
2) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a névváltoztatási 
javaslatot egyidejűleg küldje meg dr. Demszky Gábor főpolgármesternek 
és Ughy Attila bizottsági elnöknek. 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: 2007. október 31. 
 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 





Batthyany Lajos - Wikipkdia 1. oldal, osszesen: 2 

A Wikipddiabol, a szabad lexikonbol. 

Nemetlijvhi grof Batthyiny Lajos (Pozsony, 1807. februk 10. - 
Pest, 1849. oktbber 6.): Magyarorszag els6 alkotmhyos 
miniszterelnoke. 

Tartalom jegyzbk 
I 

= 1 ~ l e t ~ i l ~ a j a  I . 2 inisai 
3 Emlekezete 
4 Forrhok I 

I 

~ l e t ~ 8 1 ~ 8 j a  iszerlmztbl 
Batthyhny Lajos grof (Barabas 

~ d e s a ~ j a  grof Batthyhy Jozsef, edesanyja Skerlecz Borbala volt. Mrklos, 1840es evek) 

Apja koran meghalt, ezutin a csaladi birtokon hizitanit0 tanitotta, 
kb6bb anyja Becsbe kiildte a Klinkowstrijm-fele nevelointezetbe, 
amelyet 16 Cvesen fejezett be. Ezutb kadetkent Olaszorszagba 
ment, ah01 a Mi kl b-huszaroknd harnarosan hadnagyi rangot ert el. 
Ekkor komoly tanulmhnyokba kezdett, Zagrabban jogot hallgatott, 
s ott e thrgybol sikeres vizsgat tett. 21 eves koraban 
nagykonisittatta magac elhagyta a katonasagot, es atvette apai 
orokseget. 

1830-ban a forendihk tagj a lett, e min6segiben j elen volt a 
koronbasi orszaggyiilesen, majd kes6bb az 1832-1836-ikin m k  
jelentekeny szerepet toltott be, mint az ellenzek vezere. M k  a 
harmincas evek elej6n azok kozt volt, akik a lonemesitest, majd Minisztereln6ki pecsktje 1848- 

kltalaban az kllattenyesztCst a loversenyek rendezesevel ban 

kezdemenyeztek, es ezzel a magyar gazdasagi egyesulet alapjait 
lerakthk. Szkhenyi Istvh grof pkldajh felkarolta a 
selyemhernyotenyCsztCst is, e celbol sajht birtokh tobb mint 
50 000 eperfat ultetett. Ez id6 tijt alakult meg az 6 kozremiikodCsevel a Va.  varmegyei szombathelyi 
gazdasagi egyesiilet, 1843-ban pedig az 6 elnokskge alatt a cukorgyh-egylet. 

1836-ban felesegiil vette Zichi 6s Vasonkdi Zichy Antonia grofn6t, Zichy Kkoly grof es Batthyhy 
Antonia grofnb lehyat. Az eshvot az ikervari Batthyhy-birtokon ta r tow.  1842-ben megsziiletett 
lehyuk, Ilona (1 842-1929), 1846-ban fiuk, ElemQ (1 846-1932). 

Az 1840 es 1844-iki orszaggy-iilesen a f6rendi szabadelvii ellenzek vezeralakja volt. Reszt vett az 
ipar szinvonalhak emelesere 16tesitett orszhgos magyar iparegyesulet szervezeseben is, itt keriilt 
el6szor kozvetlen kapcsolatba Kossuth Lajossal, aki az egyesulet igazgatoja volt. Kossuth neki 
koszonheti 1 847-es orszaggyiilesi kovettk torten6 megvilasztAsAt. 

Batthyany Lajos 1848-1849-iki parlamenti es politikai szerepe elegge ismert. A csaszk 1848-ban az 
elso magyar miniszterium megalakitbaval bizta meg, 6 az 1848. marcius 23-i ulesen olvasta fel 



miniszterei jegyzeket. Larnberg Ferenc Fulop 1848. szeptember 28- 
i felkoncolasa u t h  BCcsbe utazott, es miniszteri megbizatiisat 
visszaadta a csaszhak. Lemondott egyszersmind orszaggyi.ilesi 
koveti tiszterbl is, es visszavonult a magheletbe. E perctol 
azonban, immar kozpolgtirkent engedett a honvedelmi bizottmany 
parancsanak, fegyvert fogott mint kiizkatona Theodorovich 
tibornok ellen Vidoss Jozsef seregeben Vas megyeben, ah01 
azonban leesett lovirol, es sulyosan megsebesult a karjh. 

Felgyogyulasa u t h  ujra orszaggyiilesi kovett6 valasztotthk, s 1848. 
december 3 1-en 6 tette azt az inditvhyt az orszaggyiilesen, hogy 
kiildottseget inditsanak Windisch-Grtitz tabornagyhoz, 6s ha lehet, - .~ 
Olmiitzbe is a csaszarhoz, hogy beket kerjenek. 0 maga is e 
kiildtittseg tagja volt, arnelynek azonban nem sikeriilt remelt celjat 
elemie. Nehany napig fogva tartotthk, majd szabadon engedtek. 
Visszautazott Pestre, ah01 1849. januQ 6 - h  ujra elfogtkk, s a budai smbra a Nemzeti Torteneti 
laktanyaba ~~. A magyar seregek kozeledtevel Pozsonyba, Emlekparkban 
Laibachba, Olmutzbe, s a foviros visszafoglalasa u t h  ismet Pestre 
ho* ah01 felsegsCrtes miatt kotel dtali haldra iteltek. Ezt az 
iteletet kesabb kegyelemb61 (es a nyakh a maga dtal vagott seb miatt) golyo altal valo kivegzesre 
m6dositott& s oktober 6 - h  kivegeztek. 

Orszaggyiilesi beszedei es irasai a korabeli naplokban Cs politikai lapokban talhlhatoak. A cukorrepa 
termesztesriil szolo szakszed irasa a Magyar Gazda cimu folyoirat 1842. evfolyamhak masodik 
szihaban jelent meg. 

w Holttestet csaladja a pesti ferencesek templomhak kriptajaban rejtette el, majd 1870. junius 9- 
en a nemzet gyasza mellett atvittek a Kerepesi uti temetobe. Sirja fole 1874-ben a 
szekesfi5viros diszes mauzoleumot emelt (Schickedanz Albert muve). 
Arckepet Barabas Miklos festette meg. 
Batthyany-iirokrnecses Budapest V. keriileteben. 

= A Batthyhy ter es a Batthyhy utca Budapest I. keriileteben (a Vizivarosban). 
A Professzorok Batthyhy Kore (2002-ben alakult civil szervezet). 
A Batthyhy Lajos Alapitvany (1991-ben letrehozott maghalapitvhy) . 





Nemzeti ~vfordul6k Titkarsaga - Batthyany Emlkkev - Kodaly Jubileum 

Batthyany Lajos grof  (1807-1849) a magyar reformkor kiemelkedo nemzeti 
erzelmu arisztokrataja, akinek ismertsege az 1848-at megelozo evtizedben 
vetekedett Szechenyi Istvari nepszerusegevel. A forradalom kozelmli l t  150. 
evfordulojanak unneplesekor azonban a felelos kormany, s annak elnoke: 
Batthyany Lajos nem kapott figyelmet. Ez egyebkent az unnep 
Cisszetettsegebol (forradalom es szabadsagharc) kovetkezett, hiszen 
Batthyany nem volt forradalmar, sem a szabadsagharc vezeto alakja. 
Kossuth Lajos, ~ n a j d  Deak Ferenc sziiletesenek 200. C.vforduloja az elso 
felelos miniszterelnokot szinte mellckszereplove tette. A Batthyany k o r d  
informacio lhianvat jo l  mi~ ta t ja ,  lhogy a Nemzeti Bank altal 1999-bcn 
krbocsatott Batthyanyemlekermen 1806 szcrcpelt a sziilet6s dStumi~r I ,  
lholott 1982-hen, a s r~~ i le tes  175. Pvford~ilb]6!i a?  ELTE t i rdon?Ar~yni  
Lllcisszakot r c r ~ c l ~ ~ c t t .  s a salt0 is tudositott ai-rbl, Iiogy ez alkalornbcil a 
B a t t h y a n y - m a ~ ~ z h l e ~ l ~ ~ i r i a i  - az Elnoki Tandcs r~!s:\~rl.tiil6vcl - koszoruzas i?  
\jolt. 

A Batthyany szemelyet cs szerepet ovezo nagym6rtekii feledekenyseg nem 
cs~ ipan az elrnirlt feI Pvszazad forradalomkozpont~i torteneti szernleletenek 
a kovetkezmenye. 1849 utan a grofot, az onkenyuralom aldozatat nem 
lehetett nyilvanosan unnepelni. 1870-ben a csalad es a fovaros 
iinnepelyesen ujratemette Batthyanyt, de a korrnany tagjai - nehanyan - 
csak rnaganemberkent vettek reszt. 1867 utan, az alkotrnanyos 
berendezkedes eltdrt 1848-tot, igy az elso felelos m~niszterelnok 
tevekenysege Inem szolgalt precedensul. A kozvelemenyt egyebkent a 
Kossuth-Gorgey vita, pontosabban Gorgey ,,ari~lasanak'' kerdese 

2. oldal, osszesen: 3 

ALKOTOPALYAZAT 2007 

SERKENJ FEL, KEGYES N ~ P !  

FELHIVAS ERDEKES 
EPIJLETEK MEGNYITASARA 

KODALY - PALYAZATI 
EREDMENYEK 

FELH~VAS HADTORTENELMI 
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BATTHYANY - PALYAZATI 
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BATTHYANY LAJOS 
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BATTHYANY LAJOS ES KORA 
KARPAT-MEDENCEI 
VETELKEDO 
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UTMUTATO 

KODALY 
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MUVESZETEK PALOTAJABAN 



Nemzeti ~vfordulok Titkarsaga - Batthyany EmlCkkv - Kodaly Jubileum 

r)?;,?!;,r,;i.?fti!. !I Kossuth-kt11ti.1~:: I?!R u;an a fort-adillr~tat f;,l;i Sz6i l1cny1 
hiviltalos kul t i~szaval  igyckcztek c l lc~isulyozni ,  15145 utan a forracialnil 
je l l r .n ivonasokkI felruhazott K o i s u t l ~ ~  kerult a ~ncge~?i l$kezcsek 
kozel1pontj6ba. A belso arulok ellen1 harc legebel-I felelcsztett ,,Gorgey- 
kerdcs" kovetkezteben az erdeklodes a fegyveres harc esemenyei fel6 
fordult, s igy az 1848 marc~usatol  sreptemberig terjedo ,.bekesn idoszak 
tortenesei teljesen hatterbe szorultak. 

A Batthyanyrol alkotott kep lhornalyossagahoz egyebkent az is hozzajarult, 
lhogy a grof nem vezetett naplot, s nem volt kiterjedt levelezese sem, am i  
segitette volna tevekenysegenek jobb megismereset. 1932-ben rnegjelent 
ugyan porenek feldolgozasa, de a szerzo nagy hangsulyt helyezett arra, 
hogy kiemelje Batthyany es Kossuth ellentetet, arnit vedekezese soran a 
grof tobbszor hangsulyozott. A marxista igenyii tortenetiras igy - ujabb 
kutatasok nelkul - egy ideig a forradalom ellensegenek, s az udvarral 
minden aron kiegyezni akai-6 szemelynek tekintette Batthyanyt. 

A kutatas bebizonyitotta, hogy az 1848. evi torvenyek ertelmeben 
szervezett nemzetorseg felallitasa, valamit a honvedek toborzasanak 
rneginditasa Batthyany hataskore volt. Ez az 1970-es evek elejen v61t 
isrnertte a szakma szarnara. Azonban evek teltek el, amig az akkor 
egyseges kozepiskolai tortenelemkonyv szerzoje a volt rniniszterelnoknek 
errol a tevekenysegerol egy-ket mondatot beiktatott a szovegbe. Mivel ez 
igy nem kapott kulonosebb hangsulyt, a tanarok tobbsege a tananyag adott 
felepitese mellett erre az egy-ket niondatra erthetoen nem forditott nagy 
figyelmet. A diakok, ha tobbletinformaciot igenyeltek, az a Gorgey kerdes 
kapcsan tettek. Batthyany besorolt oktober 6-a aldozatai koze, s 
miniszterelnoki tettei helyett inkabb az maradhatott meg a tanuk 
emlekezeteben, hogy ongyilkossagi kiserletevel mikent sikerult elkerulnie az 
akasztast. 

Batthyany Lajos ( W i k i p e d d  -- 

Batthyany Lajos (Magyar ~ l e t r a j z i  Kalauz) 

Fonldalra Myomtathat6 Kijldes 

Webmesterl Impresszum 'C .uSII. ..,. 
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ü let es Irodalom 1 .  oldal, osszesen: 6 

3.3~. 

ES IRODALOM 

UngvAry Krisztidn 

Egy eml8kt6bl6r61 

A magyar antifasisztik szdmdra Sdgvdri Endre egyfajta vonatkoztatisi 
pont. A SzCpilona vendCgl6 faldn elhelyezett emlektablaj5t nemcsak 6k, 
hanem magas rangli politikusok is megkoszor6uak1 mint pl. Hiller Istvdn, 
a Magyar Szocialista Part elnoke. A koszorlizds kapcsan tavaly kritikus 
hangok is megszdlaltak (Idsd Hahner Peter es Papp Liszl6 Tamds, ES, 
2004/33., 34.), mondvEin, Sagvari Endre antifasiszta ellenill6 
tevCkenysCge nem demokratikus, hanem diktatorikus celt kovetett, amit az 
is bizonyit, hogy kommunista politikuskent helyeselte a Molotov- 
Ribbentrop-paktumot Cs a sztalini part intezkedeseit. 

Nem tudhatjuk, hogy Sagv6ri mit tett volna 1945 utdn. Csalddjdnak 
tobbsege kommunistasaga miatt 1945 el6tt megtagadta, de a haborli ut6n 
kozuluk tobben is akadtak, akik a totalis diktatura szolgilatdra adtak 
magukat, hliga pClddul az MDP Kozponti Vezet8segCnek munkatdrsa, majd 
1956 utdn az MSZMP KB tagja is volt. A sor folytathat6 volna, de a Sagvari- 
tortenetben sokkal fontosabbak azok a szblak, amelyek miatt a SzCpilona 
kocsiszin mellett a Remiz vendCgl6 falan mCg egy marvinytabldnak volna 
helye ... Minden jel szerint err61 a Sagvari-ugyben az antifasiszta 
emlekkultlirat szorgalmaz6k mit sem tudnak. Fencsik F16ra azt emelte ki, 
hogy Sdgvdri "legal6bb visszal6tt", Donath Ferenc szerint "nyilasokkal 
vivott kezitusdt", Sandor Ivdn szerint "Sagvdri elpusztit6i gyilkosok". 

Mindegyik illitas slilyos tdrgyi tevedes. S6gvdri ugyanis nem visszal6tt, 
hanem 8 l8tt el6szor. Letart6ztat6i kozul egyik sem volt a nyilas part tagja. 
A kirobbant tkharcban a nyomoz6k szolgalati kotelessCguket teljesitettek, 
nem nevezhet6ek gyilkosoknak. 

Ezek a tevedesek is slilyosak, de eltorpulnek amellett, hogy Szigv6ri 
szemelye elvalaszthatatlan azoktdl a gyilkoss6goM61, amelyeket neveben 
6s nevevel kovettek el. Haldla 1945 utan azonnal politikumma, 4s tobb 
perben is justizmord forr6sav6 v61t. Az illegalis kommunista part tlilCl6i 
erthet6 m6don szerettek volna felel6ssbgre vonni azokat a rendGr6ket Q 
csend6roket1 akik 1945 el6tt kihallgatasaikon 6s kinzasaikban &szt vettek. 
Sokan reszben ezCrt Ieptek be a politikai rend6rsCg, a kCs6bbi AVH soraiba. 
Itt kezdett6l fogva ugyanazokat a m6dszereket haszndltak, mint az 6ket 
korabban kihallgat6k. Ldnyeges kulonbseg volt azonban, hogy a Horthy- 
rendszer rendvedelmenek nem volt szuksCge prekoncepci6k gydrtasira 
ahhoz, hogy a kommunistdkat uldozze, mig a kommunistak szdmdra a 
folyamatos koncepci6gyartds hatdrozta meg a felel8ssCgre vonast, 
amelynek soran ugyanazt a buntetest kapta bfinos 6s drtatlan. Erre pClda a 
Sdgvdri-ugy is. 

A kCs6bbiek megCrtCsChez szukseges elbszor vazolni, mi is vezetett 1944. 
jlilius 27-en Sagvari haldldhoz. Rend6myomoz6k mar regebben figyeltek 



ü let es Irodalom 2. oldal, osszesen: 6 

Sdgvari egyik kapcsolatat, reszben azert, mert azt hittek, hogy az illet8 
nyoman Kadar Janost is le tudjAk tartoztatni. Kadar helyett azonban 
Sagvari nyomara bukkantak, akit julius 27-en reggelt6l kovettek, majd 
amikor Sagvari egy elvtarsaval, Szabados Lajossal talalkozott a mai 
Szepilona vendeglaben (akkor Nagy cukraszda), utasitast kaptak 
letartoztatasara. Gondot okozott, hogy nern volt mindenkinel pisztoly, 6s 
csak egy kotozdszij allt rendelkezesre. Sagvari a kerthelyisegben, a 
leghatso asztalnal foglalt helyet. Negy polgari ruhas rend8rnyomozo, 
Palotas Ferenc torzs6rmester1 Krist6f Laszlo drmester, Cselenyi Antal 
rillamrenddrsCgi detektiv 6s Petervari Janos drmester, gepkocsivezet6 vett 
reszt a letartoztatasi akcioban. Szabadost Palotas es Kristof, Sagvarit 
Cselenyi es Petervari fogta kozre. Harman pisztolyukat is elavettek, 
mindkettejuket megmotoztak, es Kristof egy nala lev6 szijjal el is kezdte 
kotozni Szabadost. Hallotta, hogy motozds kozben Cselenyi odaszolt 
Sagvarinak "kar a gdzert, Endre". Ez azonban nern hatott nyugtatoan, mert 
Sagvari a taskajahoz kapott, onnan kirantott egy pisztolyt majd azonnal 
1ovoldozesbe fogott, es az eleje a116 CselCnyivel osszeverekedett. Kristof 
Cselenyi segitsegere sietett, es lefogta Sagviri kezbt. Palotas lovdldozni 
kezdett, de a nagy tumultusban Sagvari helyett Kristbf felka rjat talalta el, 
ami miatt az kenytelen volt elereszteni Sagvari kezet, aki ezt kihasznalva 
kiszabadult 6s elfutott. Mar a lovo1dozes kezdeten Cselenyit a vallan, 
Petervarit a hasan, Kristdfot a combjdn sebesitettek meg Sagvari golyoi, 
Kristofnak a dulakodas kozben combcsontja is eltort. Sagvari eldobta a 
kiurult tarlj pisztolyt, 6s kiszaladt a kerthelyisegbdl. Az utana rohano 
Cselenyi kiabalasara "fogjak meg, tolvaj!": a kapuban egy beszkartos es 
egy feltuzott szuronyu puskAs katona allta Sagvari Qtjat, egyik el is 
gancsolta, de Sagvari tovabbfutott. A Budakeszi irton, a bejarattol nern 
messze erte utol Cselenyi golyoja. Sagvari osszeesett, a serult renddrokkel 
egyutt korhazba szallitotta k, de utkozben Petervarival egyiitt meghalt. 

1945 utan azonnal megindult a haborlis 6s nepellenes binosok felel6ssegre 
vonasa. Mivel a csend6rseg es renddrseg nyomozoi kozul sokan 
szadisztikus eszkozoket alkalmaztak a nyomozasok soran, erthetij, hogy az 
illegalitast tOlel6 es jelentds reszben az u j  erdszakszervezetekben 
tevekenyked6 kommunista parttagok mindent elkovettek annak erdekeben, 
hogy bortonbe juttassak kinzoikat. Ennek soran mar kezdett61 fogva 
tortentek furcsasagok. A kommunistaellenes nyomoztisokat vezetij Juhasz 
Istvan csend6rnyomozot halalra iteltek, de Antal batyjat, aki ugyanligy 
ugyanazokban a nyomozi4sokban vett rkszt, a politikai rendbrseg 
kikepz6nek megtartotta, es kesbbb eletfogytiglani bortonbuntetesre iteltek. 

Palotas Ferencet 1948-ban tartoztattak le. Az ellene inditott eljar6s jogilag 
megalapozott lehetett volna, hiszen Palotasra szamtalan tanlj bizonyitotta, 
hogy kihallgatasok soran szadisztikusan viselkedett, vert, villanyozott, s6t 
az 1945 januarjaban kivegzett Braun ~ v a  nemi szervebe gumibotot is 
dugott. Els6 fokon Palotast halalra is iteltek, de a f6 vadpont nern a sok 
esetben rokkantsagot, neha hal i l t  okoz6 veresek, hanem "Sagvari elvtars" 
meggyilkolasa volt. Ut6bbi titulus eleg sajatos, hiszen egy birosag elvileg 
fuggetlen es partok felett all - formalitasokkal azon ban a szocialista 
jogszolg6ltatas gyakran nern foglalkozott. 

A Budapesti Nepbirosag ugyan nern tudta bizonyitani, hogy Palotasn61 lett 
volna pisztoly. Ennek ellenere emberolesben bunosnek talaltak, mivel 
vadlott-tarsaival "a karategysegben" kovette el tettet, es ezert teljesen 
mindegy, hogy a helyszinen ki 16tt. A Nt5pbirosagok Orszagos Tan6csa 
(NOT) azonban eletfogytiglanra enyhitette az iteletet, mondvan, hogy nern 
bizonyithato, hogy a letartoztatbk szindeka "eleve Sagviri Endre 
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megolesere iranyult volna". A NOT figyelembe vette azt is, hogy a vadlott a 
letartoztatasban parancsra vett reszt, es ezert ezt a vadpontot mell6zte. 
Palotas jellemrajz6hoz tartozik, hogy a kinzasokban tanlisitott tlilbuzgoszjga 
mellett volt, akit megmentett, pe&ben tobb ment6 tanli is megjelent. igy 
bizonyitist nyert az is, hogy az id6kozben az AVH-n meggyilkolt Ries Istvan 
igazsagugy-minisztert figyelmeztette a nemet megszallaskor arra, hogy 
letartoztatasa kuszobon all, 6s tobb zsidot is mentett, anyagi erdekeltseg 
nelkul. 

Palotas Ferencet 1956. november 1-jen szabaditottak ki a bortonb6l a 
felkel6k. Azonnal az osztrak hatar mellett el6 mkonaihoz utazott, es 
felesegul vette menyasszonyat, aki az eletfogytiglani itelet ellenere sem 
hagyta el. Bar konnyen megtehette volna, nem disszidalt, 1957-ben onkent 
jelentkezett a rendbrsegen abban a remenyben, hogy bunteteset 
merseklik. El6szor lecsuktak, de 1957. oktober 24-en a bortonben es azota 
tanlisitott "peldas magaviseletere tekintettel" elengedtek, de Kristof kezre 
kerulese utan ismet letartoztattak. 

Tobb oka is volt annak, hogy 1956 utan Sagvari Endre ugye ismet teritekre 
kerult. Az AVH utodszervekent lijjaalakulo politikai rendbrseg igyekezett 
bebizonyitani, hogy az 1956-0s forradalom es szabadsagharc a "horthy- 
fasizmus" muve volt. Ennek erdekeben az osszes bunugyi nyilvantartasban 
szerepl6 nyilast es csend6rt ellendrzes a16 vontak. A politikai rendarseg 
ugyan egyetlen esetet sem talalt, amikor ilyen mliltli szemelyek jelentds 
szerepet jatszottak volna a forradalomban, de tobb esetben eljarast tudtak 
inditani 1944-1945-6s vagy 19 19-es cselekmenyekert. Ha pedig szabalyos 
eljarasra nem volt mod, akkor ugyeket krealtak. 

Ennek soran kerult el6 Krist6f Liszl6, aki Palotassal ellentetben nem vett 
reszt a kihallgatasokban. Krist6f feladata ugyanis a helyszini figyeles, a 
beepules volt, letartoztatottakkal a dekonspiralodas veszelye miatt 
gyakorlatilag nem kerulhetett kapcsolatba. 

1944. juliusi sebesulese olyan slilyos volt, hogy ausztriai fogsagba eseseig 
gipszben fekudt, a nyilas kormdny alatt tehat semmiben sem vallalhatott 
szerepet. A nala lev6 igazolvanyok segitsegevel sikerult 1945 utan 
illegalitasba mennie. Bekescsaban telepedett le, ahol felesegevel egyutt 
kishaszonberletben foldet muvelt, valamint alkalmi munkakat vegzett a 
MAV es a Szervestragyagyujt6 Vallalat alkalmazasaban, es a teeszbe is 
belepett. Kristof vesztet az lijjaalakulo besugohalozat okozta. Az AVH 
utodszerve szamos Clgynokot alkalmazott csak azert, hogy utcai 
beszelgetesek soran "ellenseges elemeket" deritsen fel. Erre hasznaltak 
"Lovas Istvan" nevu ugynakuket is, akinek "alland6 feladata videki litjai 
alkalmaval ellenseges szemelyek felderitese" volt. "Lovas" jelentese alapjan 
indult Kristof ellen nyomozas. Az ugynok az ebedl6ben a mezahegyesi 
mentelep vezet6jevel beszelgetett, amikor utobbi az ott  logo, 
"munkasmozgalmi martirokat" abr6zolo kepek kozul Sagvariera mutatva 
azt kerdezte, hogy "ismertem-e ezt a csirkefogot? Mondtam, hogy nem. 
Erre elmondta, hogy Sagvarit az 6 s6gora l6tte agyon Budan egy 
cukraszdaban, aki abban az id6ben nyomoz6 csend6r volt." 

Erre beindult a gepezet. Kristofot 1958. januar 22-en letartoztattak. Ennek 
soran bizonyos szempontb61 a Sagvari-ugy ismetl6dott meg, mert a 
letart6ztatas soran ti3bb hiba tortent, es Kristof ismet megsebesult. A 
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lakasan megjelenii rendiirok ugyanis nern mondtak meg neki, hogy le 
aka rjak tartoztatni, d viszont vonakodott elmenni, mondvan, esik az es8. 
Az egyik nyomozo erre elment er6sitesert. Ez utan Kristdf megis elszanta 
magat az indulasra. Az utcan haladva beugrott egy haz udvarara, az utana 
nyomulo nyomoz6val dulakodni kezdett, kiverte kezebdl a pisztolyt, majd 
elfutott. Egy jarokeldtdl biciklit szerzett, es volt adosat61 4000 forintot vett 
magahoz. Nem volt azonban esClye, mert a helyi karhatalmistak 
hajtovadaszatot inditottak ellene. A mezBberenyi Koros-hid mellett fogtak 
el. Krist6f azt kiabalta, nern fogja hagyni magat elve elfogni, inkabb Idjek 
agyon. Egy sorozat combon talalta, Iaba (1944-hez hasonloan) ismet eltort. 

Az u j  eljaras soran Palotas es Kristdf melle hamarosan tovdbbi csenddroket 
Cs rend6r6ket is begyujtottek, akiknek ugyan nern volt kozuk Sagvari 
ha161ahoz, de kinzasokban reszt vettek. Osszesen 13 szemely kerult a 
bir6sag elk. Erre az6rt volt szukseg, hogy a fizikai bantalmazasokban 
alapvetiien reszt nern vevd Krist6fot ~sszemoshassak a szadista 
kinzasokkal megalapozottan vadolhato szemklyekkel. Az eljaras soran 74 
tanljt hallgattak meg, koztuk sokan 1945 eliitt az illegalis kommunista part 
tagjai voltak, es szornyu bantalmazasokat szenvedtek el letartoztatasuk 
soran. Nehanyan, mint Nonn Gyorgy legfdbb ugyesz, Hazai Jend dvehas 
ezredes a Kadar-, illetve Riikosi-rendszerben maguk is totvenytelenskgek 
sorozatat kovettek el, es a pert nyilvanvaldan boszszliallasra is hasznaltak. 
A perben szerepet kapott az 1956-0s szabadsigharcot gyalaz6 konyvet 
megjelentetett hirhedt hazaspar, Hollos Ervin es Lajtai Vera is. Hollos 
ekkoriban a politikai renddrseg "belsd reakci6" elleni osztalyat vezette, es 
korabban a Nagy Imre-per egyik feleldse volt, nevkhez tapad gyakorlatilag 
minden 1956 utani megtorlb eljaris, tehat tobb szaz ember halalaert 6s 
ezrek bortonbe jutasaert felel6s. Felesege, Lajtai Vera pedig illegalis 
kommunistakent szenved6 alanya volt a Hain-fele renddrnyomozbk 
kinzasainak. 

Az 1959. szeptember 12-en iteletet hirdet6 katonai bihsag nern ismerte el 
az 1949-es Legfelsiibb Birosag iteletet, es Palotas Ferencet bunosnek 
talalta Sagviri Endre megoleseben. Termeszetesen ugyaniigy bcnosnek 
talalthk Kristofot is, annak ellen6re, hogy a birosag megnyugtato m6don 
tovabbra sem tudta megallapitani, hogy melyikiik Idtt Sdgvarira. KristM 
vallomasa szerint ugya n is nala nern volt pisztoly. A halalos Ioveseket 
egyebkent is Cselenyi Antal adta le, ezt Sagvari Endre boncolasi 
jegyzdkonyve is megercsitette. A per soran fel sem meriilhetett, hogy az 
erintettek szolgdlati szabalyzatban leirt koteless6guket teljesitettkk akkor, 
amikor a l6voldozBvel szemben fegyveriiket hasznaltak. Ha nern ezt tettek 
volna, akkor maguk is slilyos kotelessegmulasztast kovettek volna el. 

A bihsagot az ilyen "apr6sagok" nern Crdekeltek. Az itelet feje tetejCre 
allitotta a jog ertelmezeset, amennyiben a Horthy-rendszer 
er6szakszervezeteinek teljes tevCkenysCgCt jogtalannak, mig az ezzel 
szembeni erdszakos ellenall6st jogosnak ismerte el. 

"A fegyverhasznilat kCrdeseben a birdsag megallapitotta, hogy a 
munkasmozgalom tagjai es az egyeb iildozottek tisztiban voltak azzal, 
hogy elfogasuk eseten, ha a csend2irnyomoz6k kezeibe kerulnek, milyen 
sors var rajuk, nevezetesen dutva bantalmazas, megkinzas 6s rendszerint 
halal. ~ p p e n  ezert, ha ennek tudataban szokest, ellenallast kisereltek meg, 
esetleges fegyverhasznalat kozbeiktatasaval is, az jogos, igazsagos 
ellenallas, mdrpedig a joggyakorlat szerint ilyennel szemben totvknytelen a 
fegyveres fellepCs. KulBnosen azt celozza a tBrvenyhoz6 akarata a 
nepbirosagi torveny vonatkozasaban, igy annak szelleme es indoklasa is." 
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A birosag logikdja szerint tehat a Horthy-rendszerben politikai ugyben a 
rendszer oldalan fegyvert hasznalok mindenkepp buncselekmenyt kovettek 
el, akkor is, ha erre a masik fel kenyszeritette ra dket. Raadasul a 
cselekmenyt nern emberolesnek, hanem gyilkossagnak ertekeltek, ami 
eldre megfontolt szandekossagot feltetelez, es kiza j a  azt a lehetdseget, 
hogy a fegyverhasznalatra kenyszeritd kulsd korulmenyek miatt kerult sor. 
Felreertes ne essek: termeszetes, hogy a birosagnak el kell ismernie az 
ellenallas jogat. Az azonban ebbdl nern kovetkezik, hogy az ellenallassal 
szemben fellepdk automatikusan megvalositjak a buncselekmCny 
tenyallasat. 

Az iteletben azonban ennel is tovabb mentek, mert leszogeztek, hogy 
teljesen mindegy, ki is Idtt, a helyszinen tartozkodok mindegyike kollektiv 
bunos. 

"Vegul a katonai birbsag azon nyomoz6k, detektivek magatartasat, akik 
nern a fizikai bantalmazasban, megkinzasban vettek reszt, hanem csupan 
ezt megeldzden nyomozati cselekmenyeket vegeztek, igy 
munkasmozgalomba beepules, provokativ cselekmenyek, figyeles, 
hazkutatas, letartoztatas stb. - a kesdbbiek szerves reszenek kellett hogy 
tekintse, ui. minden csenddrnyomoz6, ugyanligy, mint minden uldozott 
szemely, tisztaban volt, hogy az 6 munkajanak mi  a celja, es ha az 
eredmennyel jar, az uldozottekre milyen sors kovetkezik be. Mar pedig ezt 
tudva, az ezzel szembeni ellenallast jogosnak, az ilyen igazsagtalan, 
torvenytelen cselekvdseget pedig a nepbirdsagi torveny szellemebbl, a 
szocialista jogtudat es igazsagerzetbdl kiindulva pedig torvenytelennek 
kellett tekinteni, igy az ebben resztvevdk pedig jelen bunugyben is 
megallapitott buncselekmeny tettesei." 

Ezzel a formulaval mindenben vetkesnek lehetett nyilvanitani Kristbfot. 
Rola ot tanli vallotta, hogy reszt vett bantalmazasokban, de ezek kozul 
egyet augusztusban bintalmazta k, am ikor Krist6f korhazban fekudt. 
Kurucz Istvan es az avehas Hazai Jend nern emlekezett pontosan. Bekker 
Lajos, Pinter Marianne es Gaspar Ferenc eseteben tunt tobbe-kevesbe 
egyertelmunek, hogy Kristofot Iattak a kihallgatasok soran, bar d ezt vegig 
tagadta. A fd vidpont egyebkent nern a veresekben tortent, ut6lag 
nehezen bizonyithato reszvetel volt, hanem "Sagvari elvtars 
meggyilkolasa", valamint az, hogy Kristof "megrogzott ellenseg, aki 
elfogasakor is a vegsdkig ellenallt. A bortonbdl osszejatszast kiserelt meg, 
az egesz eljaras soran nemcsak konokul tagadott, hanem az egesz 
igazsagszolgaltatasrol lebecsuld onteltseggel nyilatkozott mindvegig, meg a 
targyalas soran is, egeszen az utolsb sz6 jogan tett nyilatkozataig." 

A biroshg kicsinyessegere 6s rosszindulatara jellemzd, hogy Kristof 
huganak nern engedtek meg, hogy vallomast tehessen, es ez utan nern 
reszletezett "tiszteletlen magatartasa" miatt 200 forintos penzbirsaggal is 
slijtottak. 

Palotas es Kristbf elitklese a jogtipras szelsdseges esetenek tunhet, de a 
bir6sag jogilag abszurd iteletei megsem nelkiiloztek egyfajta logikat. A 
Kadar-rendszer az 1945 eldtti csenddroket, renddroket es hivatasos 
tiszteket ugyanezen elv alapjan slijtotta kollektiv buntetessel. Igaz, 
legtobbjuk eseteben ez csak abbol allt, hogy munkahelyi eldmeneteluket 
akadalyoztdk, gyermekeik nern tanulhattak egyetemen. 

Masodfokon a Legfelsdbb Birosag itelkezett. Szemben az elsdfokli itelettel, 
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amelyben legalabb Palotas beismerb magatartisat eletfogytiglani bortonnel 
"honoraltak, ra is a halalos iteletet szabtak ki. A per tobbi vadlottjanak 
iteleteit is slilyosbitottak, Molnar Mihalyt halalra, Bujdoso Jozsefet 
eletfogytiglani bortonre, a tobbieket 2 es 8 ev kozti szabadsagvesztesre 
iteltek. Az iteleteket 1959. november 18-an vegrehajtottak. Az erintettek 
csaladjait is meghurcoltak, gyermekeiket a rendszervaltasig hatranyban 
reszesitettek. A diktatlira burkolt tovabbelese, hogy Kristof ozvegyenek 
tizenot evvel a rendszervaltas utan is viselnie kell a koncepcios itelet 
szkgyenbelyeget. 

A nemzeti emlekezet es a jog oszthatatlan. Ha van antifasiszta minimum 
(amit pl. Gyorgy Peter az ES mljlt evi 38. szamaban szorgalmazott), akkor 
leteznie kell antikommunista minimumnak is. Szomorlj, hogy errbl sokan 
nem akarnak tudomast venni. SAgvari emlektablaja elbtt minden Cvben 
koszorliznak, de arra senki sem emlekszik, hogy a jog meggyalazasaval 
Sagvarira hivatkozva, az 6 nevevel es az 8 neveben embereket akasztottak 
fel 4s csaladokat tettek tonkre. Ezzel a magatartasukkal az antifasisztak 
magukat hiteltelenitik, masokkal szemben pedig ugyanazt a 
"halottgyalazast" kovetik el, amelyet az ES mult Cvi 35. szamaban Kozak 
Gyula a Sagvari-koszor~zok ellenzbivel szemben emlegetett. 

A rendszerv6ltds 6ta magukat "meglijultnak" tart6 antifasisztak arra 
hivatkoznak, hogy a martirok emleket azert dpoljak, mert azok a diktatlira 
aldozatai. Ha megemlekezCsuk tenyleg hiteles volna, akkor fejet 
hajtananak a kommunista diktatljra aldozatai elijtt is, kiilonosen abban az 
esetben, ha ez a ket dolog annyira osszefonodik egymassal, mint Sagvari 
eseteben. fgy ezt a feladatot masra bizzak, es ezzel maguk is 
hozzgjarulnak ahhoz, hogy tetteiket kegyelets6rtbnek lehessen tartani, es a 
sajat felelbssegiikkel szinten szembe nem nez8 (jobboldali) szervezeteknek 
igazuk legyen az antifasisztakkal szemben. Bekovetkezhet, hogy a "Magyar 
Csendbrok Barati Kore" vagy hasonlo egyesijlet Sagvari tabl i ja mellett el 
kivan majd helyezni egy emlektablat a szolgalatteljesites kozben hbsi halalt 
halt, valamint a koncepcios perekben kesdbb elitelt csenddrok 6s rendarok 
ernlCkCt-e. Moralis okokb61 nem lehet megtagadni e keres teljesiteset. 
Raadasul tekintettel a kommunista terrorra, egy ilyen emlektabla irant van 
is Magyarorszagon igeny. Nem volna sokkal jobb, ha a demokracia hivei 
minden jogsertes nyilvanos eliteleset felvallalnak? 

  let 4s Irodalom 
49. bvfolyam, 31. szdm 
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