
JOG SZERINT - NYUGODT LELKIISMERETTEL? 

Senki nem tudja megmondani, hogy 1945 után hány politikai jelle-
gű büntetőügyben, hány vádlottra szabtak ki büntetést, hányat ítél-
tek halálra. Az adatok és az akták legnagyobb része ma is hozzáfér-
hetetlen. Csak személyes visszaemlékezésekre hagyatkozhatunk. 
Ezekből azonban érzékletesen megmutatkozik a vádlottak lehetet-
len helyzete, a bírák által választható magatartásforma. Néhány 
vádlott megszólalt Rehabilitált tudósok sorozatunkban. Most a bí-
rókon a sor, hogy színt valljanak, hogy elmondják, az ő szempont-
jukból hogyan festenek az elmúlt évtizedek. 
Szegeden és környékén - interjúalanyaink szerint - a politikai pe-
reknek két fő típusa létezett: a (statáriális eljárással együtt járó) 
kulákperek és az 1956-ot követő megtorlás büntetőügyei. így elkép-
zelésünk az volt, hogy 2-2 bírót keresünk föl kérdéseinkkel. 
Az eredmény: két elutasítás, két interjú. 

A z ELMARADT INTERJÚ 

Dr. Kovács László megszólaltatásának kedvéért Balassagyarmatig 
kellett utazni. Igaz, már a telefonban is arrogánsan utasította vissza 
a lapunk által felajánlott lehetőséget: beszéljen a közreműködésé-
vel is zajló kulákperekről, a politikai színezetű büntetőügyekről. 
Balassagyarmat előkelő negyedében, a kertváros egyik családi háza 
dróthálóval megerősített vasrácsos kapuján csöngettem. Az udvar-
ban két autó állt, kutya szaladgált a kőporos ház körül. Sötétkék 
munkásruhába öltözött, svájcis ember, dr. Kovács közeledett, 
kulcscsomóval babrált. A bebocsátást kérő nevének, jövetele céljá-
nak hallatán keze félúton megállt, a kaput nem nyitotta ki. A drót-
hálóval megerősített vasrácsos kapun keresztül „beszélgettünk". 
Magas vérnyomására, rossz emlékezetére, nyugdíjas korára hivat-
kozva elzárkózott a nyilatkozattól. Annyit azért megtudtam tőle, 
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hogy 1951 szeptemberében vagy decemberében jött Balassagyar-
matra törvényszéki elnöknek. Azután, hogy Szegeden munkaszol-
gálatosok, kulákok politikai jellegű büntetó'ügyeiben hozott ke-
mény ítéleteket. De - mint mondta - „a jogpolitikai elvek 
figyelembevételével, a tanúkat meghallgatva", aztán meg: ,#z igazság-
ügy minisztériumban változtatták meg a korábbi elképzelést, mondják 
meg ők, miért!" Egyébként pedig: „nem emlékszem semmire, az esetekre, 
a bizonyítékokra sem, már nagyon régi történetek azok..." 
A kutya ugrált, igyekezett gazdája kezét hálásan megnyalogatni. 

AZ ELSŐ KULÁKPER BÍRÓÁLDOZATA 

Dr. Hárs László 83. életévében jár, de szellemileg és fizikailag 
rendkívül friss. 0 az, aki Sípos András és Závada Pál Statárium cí-
mű filmjében szól az első kulákperről, a fábiánsebestyéni kazaltűz 
miatt 1949 októberében Dancsó János ellen konstruált perről. 
Hárs László Fehér vezetéknévvel végzett a szegedi tudományegye-
tem jogi karán. Felesége emlékével kapcsolatban felidézte ezeket az 
éveket. Nővérének férjét, Hárs szabómestert az I. világháborúban 
szerzett érdemei alapján vitézzé avatták, de nem volt gyermekük. A 
vitézség azonban azt is megkövetelte, hogy fiú örökölje a címet, így 
örökbe fogadták a már Gyomán járásbíráskodó Lászlót. Az 1938-
ban bíróvá kinevezett fiatalembert a büntetőjog elmélete is érdekelte. 
Volt tanára, Heller Frik ajánlatára tanulmányokat írt a Büntetőjog 
Tárába... 1945-ben - szakmai riválisa följelentése miatt - némi hu-
zavona után igazolták. Ismét bíráskodhatott, egészen 1950-ig. 
Politikai jellegű ügyben először 1943-ban a bírótanács tagjaként 
ítélkezett, a nemzeti zászló megcsúfolása volt a vád. 1945 után lo-
pási, csalási büntetőügyekkel foglalkozott, haladt a ranglétrán: tör-
vényszéki bíró; törvényszéki tanácselnök lett, s mint ilyet, bünte-
tőtanács vezetésével bízták meg. 1945 után első politikai ügye a 
fábiánsebestyéni tűzeset miatti statáriális eljárás volt. 

- A hangulat 1949-ben kezdett politikai vonalra átterelődni - emlék-
szik Hárs László. - Budapesten már ekkor tárgyaltak politikai ügye-
ket: 1949 őszén zajlott a Rajk-per, de ennek hátteréről vidéken semmit sem 
tudtunk. Ez volt az első koncepciós per. Mikor már a politikai pereket 
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