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A „MUK” egyik áldozata: Huba Géza tragikus története 
 

 

 

 

Huba Géza 1920. május 4-én született Budapesten. Fölmenői mind értelmiségiek, 

tanáremberek vagy jogászok voltak. Édesapja századosként vett részt a Nagy Háborúban, ám 

mivel a trianoni békediktátum előírása miatt a hadsereg létszámát drasztikusan le kellett 

építeni, ő is kénytelen volt leszerelni, majd főjegyzőként ment nyugdíjba. (1941-ig Horthy 

Miklós titkos tanácsosa.) Huba Géza is a jogi pályát választotta, ám amikor fölvették a 

budapesti egyetemre, hamarosan megkapta a behívóját. 1944-ben súlyosan megbetegedett, 

1945 tavaszán egy kórházvonattal került Bajorországba, ahol amerikai hadifogságba került. 

Az amerikaiak – több tízezer magyar sorstársával együtt – átadták a Charles De Gaulle 

tábornok vezette Franciaország hatóságainak. A francia hadifogságban elszenvedett rossz 

bánásmód1 miatt olyan súlyos cukorbetegséget szerzett, hogy haláláig inzulinnal élt. 

Amikor 1946-ban hazatért a hadifogságból, a Budapesti Temetkezési Vállalatnál 

helyezkedett el, de mint volt „nyugatos”-t hamarosan B-listázták, vagyis elbocsátották. Csak 

egy évvel később sikerült visszakerülnie korábbi munkahelyére, ahol a letartóztatásáig 

dolgozott. Közben megnősült, 1950-ben megszületett az első, 1955-ben pedig a második fia. 

Az 1956-os forradalomban tevőlegesen nem vett részt. Ifjabb Huba Géza emlékezete 

szerint mindennap bejárt a temetkezési vállalathoz, hiszen rengeteg munkájuk volt, a harcok 

miatt sok személyt kellett temetni,2 ő azonban az 1957. április 8-i kihallgatásán azt vallotta, 

hogy azokban a napokban otthon feküdt, mert beteg volt. Távollétében beválasztották a 

vállalatnál megalakult munkástanács vezetőségébe, ami ellen utólag hiába tiltakozott. 

November 4. után lett volna lehetősége, hogy családostól nyugatra meneküljön (korabeli 

kifejezéssel élve: „disszidáljon”), ám ezzel nem élt – pedig utólag nyilvánvaló, hogy ezzel az 

életét mentette volna meg, mert nem keveredett volna bele a „Márciusban újra kezdjük!” 

(rövidítve: „MUK”) nevű ügybe. Ugyanis ez okozta a vesztét, a korai, tragikus halálát.  

 

Szabadságharcunkat 1956 novemberében a szovjet katonai túlerő eltiporta, ám a 

szabadság lángja tovább égett. A forradalom eszméihez hű társadalom egy része nem tudott 

beletörődni a vereségbe, és abban reménykedett – talán a csodába bízva –, hogy 1957-ben 

tovább lehet folytatni a küzdelmet. (Végül is a remény hal meg utoljára…) A „megrögzött 

ellenforradalmárok” azon szándéka, hogy tovább folytassák az ellenállást, majd 1957 

tavaszán újabb felkelést robbantsanak ki, bizonyos szempontból megfelelt az 1956. november. 

4. után újjászervezett állambiztonsági szerveknek, hiszen, ha az „ellenforradalmárok” még 

1957. elején is szervezkednek, akkor ezzel igazolni lehet a széleskörű terrort.  

„Márciusban újra kezdjük” – gondolták egyesek, ám azt nem sejtették, hogy a kádári 

állambiztonság „rátelepedett” a mozgalomra, pontosabban egy idő után a háttérből 

manipulálni kezdte azt. Krahulcsán Zsolt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárának levéltáros-történésze, aki sokat foglalkozott a „MUK” problematikájával, arra a 

következtetésre jutott, hogy a „MUK” jelszavát 1957 januárjától feltehetően a valós 

                                                 
1 A francia hadifogság körülményeiről lásd: James Bacque: A megtervezett halál. Hadifoglyok az 

amerikai és francia táborokban a második világháború után. Budapest, 2008. 
2 A személyi adatok az ifjabb Huba Gézával 2015. március 29-én Budapesten általunk készített interjúból 

származnak. 
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társadalmi elégedetlenség szülhette, és az „utca népe” alkothatta meg, tehát eredetileg egy 

alulról jövő kezdeményezés lehetett. Nem központilag szervezett mozgalom volt. A kádári 

hatalom, elsősorban az állambiztonsági szervek azonban felhasználták a maguk céljaira: 

felnagyították a veszélyt, és az egész kezdeményezés ürügy volt a terror fokozása érdekében. 

(„Itt nagy »mukkanások« nem lesznek” – jelentette ki Münnich Ferenc az MSZMP Ideiglenes 

Központi Bizottsága 1957. február 26-i ülésén.3 Vagyis tisztában volt a pártvezetés azzal, 

hogy valós veszély nem fenyegeti a hatalmukat.) Végeredményben a „MUK” egy hatalmi 

provokáció volt. 

Már Krahulcsán Zsolt is azt állapította meg, hogy a „MUK”-ot a – fennmaradt korabeli 

források szerint – február első napjaiban kezdték el emlegetni.4 Talán nem véletlen, hogy 

Huba Géza is ebben az időben, február 4-én talál a munkahelyi íróasztalán egy feladó nélküli 

borítékot… Későbbi vallomása szerint a borítékban talált „uszító röplapot” először zsebre 

vágta, és csak napokkal később vette elő, hogy megmutassa a titkárnőjének, Schmidt 

Józsefnének. Nem tudni, hogy közben Huba Géza kezébe vette-e az MSZMP központi 

lapjának február 8-i számát. Ebben ugyanis már ez olvasható: „Névtelen leveleket visz a posta 

ide-oda. Kapnak belőle a legkülönbözőbb foglalkozásúak, pártállásúak. A feladók célját nem 

kell különösebben találgatni: tömegmozgalmat kívánnak elindítani névtelen levelekkel. A 

gépelt szöveg természetesen uszít és átkoz. Átkot üzen mindenkinek, aki [értelemszerűen: 

kommunista V. G. megj.] lapot olvas és nem vesz részt a MUK-uszításban. […] A 

fenyegetésben ezek a »demokraták« már szereztek némi tapasztalatot. Most újra 

próbálkoznak: »átok tegye kilátástalanná gyáva, hanyag életedet, ha« – ha nem vagy MUK-

os.”5 Az idézet szinte szó szerint ugyanaz, mint ami a Huba Gézának megküldött röplap 

végén olvasható. (A röplap teljes szövegét lásd a mellékletben.) Nem valószínű, hogy véletlen 

ez az egybeesés. Inkább az gyanítható, hogy ezt a röplapot eleve az állambiztonság 

„szakemberei” készítették. A kérdés csupán az, hogy miért éppen Huba Géza volt az egyik 

kiszemelt személy, akit beleugrattak ebbe az ügybe. 

Huba Géza vallomása szerint miután megtalálta az íróasztalán a röplapot, néhány nappal 

később a titkárnőjével legépeltette húsz példányban a röplapot, majd átadott neki egy 

címlistát. Mint még szó lesz róla, Schmidtné kezdettől fogva azt állította, hogy ő csupán öt 

példányban gépelte le a röplapot, annyi bizonyos, hogy az állambiztonság tizenhárom 

személyt6 azonosított, mint akik kellett volna kapniuk az „uszító röplapból” (de hozzájuk már 

nem jutott el!). Egy, a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság (BM ORFK) II/3-

g alosztályán7 készített, 1957. március 14-i jelentés8 szerint még február 18-án kerültek 

„»hólabda rendszerrel« postai úton terjesztésre” az inkriminált „uszító jellegű” röplapok. A 

                                                 
3 Hivatkozik rá Krahulcsán Zsolt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában tartott, 2018. 

október 11-i előadásában (https://www.abtl.hu/videok/kavehaz/krahulcsan_zsolt_2018_10). Lásd még a 11 éve 

készített tanulmányát: MUK és HUKUK. A politikai rendőrség és az 1957. tavaszi „provokációk”. In Betekintő, 

2007. 2. sz. http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2007_2_krahulcsan.pdf (Letöltve 2018. 

október 10-én.) 
4 Például február végén azt írta a központi pártlap nyolc elfogott iparitanuló szervezkedési kísérlete kapcsán, 

hogy az iskolájukban „február elején kezdtek suttogni a »MUK«-ról.” In Népszabadság, 1957. február 27. 8. o. 

(„Ki a felelős?”) 
5 Népszabadság, 1957. február 8. 2. o. („… és még egyszer MUK”) 
6 Az alábbi személyek kaptak (volna) a röplapból: 1.) Síklaky István; 2.) Virter Imre; 3.) Szalai Béla; 4.) 

dr. Huba László; 5.) Prodán Guidó; 6.) Kecskés András; 7.) Huba Ferenc; 8.) Brassó Lászlóné; 9.) Hubatsch 

Mária; 10.) Szemenyei Sándor; 11.) dr. Simig András; 12.) dr. Bodolai István; 13.) dr. Surányi Gyula. 
7 Valószínűleg ez az alosztály volt, ahol „a röpcédulák és névtelen levelek felderítésével” foglalkoztak. 

Lásd Takács Tibor: A BM II/5. (Belső reakció-elhárító) Osztály. In A megtorlás szervezete. A politikai rendőrség 

újjászervezése és működése 1956–1962. (Intézménytörténeti tanulmányok.) (Szerk.: Cseh Gergő Bendegúz – 

Okváth Imre). Budapest, 2013. 141. o. 
8 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL), Huba Géza és társa vizsgálati 

dossziéja, 3.1.9. V-141407, 71–72. o.  

https://www.abtl.hu/videok/kavehaz/krahulcsan_zsolt_2018_10
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-szamok/2007_2_krahulcsan.pdf
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címzettekről környezettanulmányokat készítettek, melyek február 21. és 25. között készültek 

el.9 Az állambiztonság tehát legkésőbb 1957. február második felében (ha csak nem már 

február 4-én) tisztában volt vele, hogy a röplapok terjesztése Huba Géza műve. Mivel 

azonban az operatív úton szerzett bizonyítékokat nem lehetett a büntetőjogi úton „realizálni”, 

kénytelenek voltak más módszerhez folyamodni. Állítólag az egyik címzettnek elgépelték a 

házszámát: az egyik testvér, Huba Ferenc nem a Mártonhegyi utca 20., hanem a 30. szám alatt 

lakott – vagyis öt házzal odébb. Ezek után nehéz elképzelni, hogy a környéket jól ismerő 

postás ne tudta volna, hogy a rossz címzés ellenére kinek kell kikézbesíteni a küldeményt. 

Valószínűbbnek tartjuk, hogy ez az egész egy „állambiztonsági játszmának” volt a része. Erre 

hivatkozva lehetett „realizálni” a bűnügyet. 

1957. február 20-án a fővárosi (Baross téri) 72. számú postahivatal hivatalvezetője, 

Tatár Sándor értesítette a belügyminisztériumot, hogy a „címnyomozó” felbontott náluk egy 

feladó nélküli, hibásan címzett10 borítékot, és megállapította, hogy „a levél tartalma uszító 

jellegű, ezért az illetékességből megküldjük a Belügyminisztériumnak.”11 Az „uszító jellegű” 

küldemény nem volt más, mint egy „ellenforradalmi” tartalmú röplap.  

 

A politikai rendőrség valami oknál fogva nem lendült azonnal akcióba, hanem kivárt. 

Valószínűleg meg akarták várni március 15-ét, hogy ezen a szimbolikus napon csapjanak le 

„a röplapterjesztő ellenforradalmárra”.  

Mint korábban említettük, március 14-én Bartos István r. ny. százados és Kovács István 

őrnagy, az ORFK II/3-g alosztály vezetője jelentést írtak az ügyről. Eszerint már február 18-

án elfogtak egy „uszító jellegű” röplapot. (Ez azért figyelemreméltó. Ezek szerint még sem a 

rossz címzés miatt, 20-án bukkantak a röplapra – mint ahogy a postahivatal vezetője 

állította…?) A környezettanulmányozás során megállapították, hogy a röplap 

készítője/terjesztője egy olyan személy lehet, aki a Fővárosi Temetkezési Vállalatnál 

dolgozik, és kapcsolatban áll a címzettekkel. Az írásszakértői vélemény megerősítette, hogy a 

temetkezési vállalat írógépén sokszorosították a röpcédulát, így jutottak el Huba Gézához. 

Javasolták a letartóztatását, és házkutatás lefolytatását. Még aznap Lukács Sándor őrnagy, az 

ORFK Politikai Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztályáról – a BHÖ.12 2. pont (1) 

bekezdésbe foglalt „népi demokratikus államrend megváltoztatására irányuló lázítás 

bűntettének alapos gyanúja miatt” – határozatot hozott a nyomozás elrendeléséről. Ezt 

követően Gyarmati Pál rendőr alhadnagy elrendelte Huba Géza őrizetbe vételét, ami 14-ről 

15-ére virradó éjszaka történt meg,13 ugyanakkor folytatták le a házkutatást is. Ekkor találtak 

nála egy darab „géppel írt ellenforradalmi röpiratot”, amely ugyanolyan szövegű volt, mint a 

korábban megtalált példány. 

A házkutatás után, valószínűleg még éjszaka Gyarmati alhadnagy kihallgatta a 

gyanúsítottat. Ő ekkor azt vallotta, hogy a röpiratot tartalmazó, a nevére és munkahelyére 

címzett borítékot az íróasztalán találta. Amikor a borítékot fölbontotta, rögtön látta, hogy 

„kormányellenes a röpirat tartalma”, ezért gyorsan zsebre vágta. „Ez a röpirat postán érkezett 

és halvány fogalmam sincs, hogy ki küldhette ezt nekem, még a mai napig sem tudom 

                                                 
9 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 73–85. o.  
10 A bírósági aktában található borítékra az van ráírva, hogy „címzett ismeretlen, vissza a feladónak” – az 

azonban nincs föltüntetve – majd pedig egy másik utasítás: „Cím megállapítás végett címnyomozó felbontja”.  
11 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban BFL), a Budapest Fővárosi Bíróság büntetőperes iratai, 

XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 46/a. o. Az idézetek betűhívek, az aláhúzások eredeti kiemelések.  
12 BHÖ: Hatályos Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása. 
13 Az irat a Szegedi Fegyház és Börtön irattárában található, és ismeretlen kéztől származó utasítás 

található rajta: „Nem lehet megmutatni a letartóztatottnak!” (Mivel a börtön archívumában lévő iratok nincsenek 

leszámozva, ezek esetében oldalszámot nem tüntetünk föl.) 

http://lear3.bparchiv.hu/kozponti/getnamespaceitem.html?ns=registrum&id=REG_0005082
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elgondolni, hogy ki lehet az.” – vallotta. Tagadta azt, hogy bárkinek is továbbította volna, azt 

állította, hogy „jóformán még el sem olvastam, a tartalmát nem ismerem.” Kihallgatója ezt 

persze nem fogadta el, és figyelmeztette: „olyan adatok vannak birtokunkban, mellyel 

bizonyítani áll módunkban állítása ellenkezőjét!” Erre elismerte, hogy még február elején kapta 

postán a röpiratot tartalmazó borítékot. Ekkor eltette, majdnem el is felejtkezett róla, de öt-hat 

nap múlva a zsebében rábukkant. Elolvasta, majd megmutatta a titkárnőjének, Schmidt 

Józsefnének. Mivel az volt ráírva, hogy „továbbítani kell, Schmidtnével elhatároztuk, hogy 

írógéppel lesokszorosítjuk és majd továbbítjuk póstán másoknak.”14 Titkárnője szívesen 

elvállalta, hogy legépeli több példányban, pár nap múlva át is adott neki talán húsz darabot. Ő 

lediktált tizenhárom címet, majd a titkárnő ezekre elpostázta a röplapokat. A címzettekkel utóbb 

beszélt, de mindenki mélyen hallgatott a röplapokról, ő sem beszélt erről velük. Arra a kérdésre, 

hogy miért terjesztette a röpcédulát, azt válaszolta, hogy „igen meggondolatlan voltam és 

felelőtlen […] Végtelenül megbántam, amit tettem.” Ugyancsak kérdésre határozottan 

kijelentette, hogy a megmaradt példányokat elégette.15 Március 16-án – két nappal a tényleges 

őrizetbevétel után – Kása Tibor főhadnagy és Lukács Sándor őrnagy határozatot hoztak az 

előzetes letartóztatásáról.  

Öt nappal később, 21-én ugyanez a két rendőrtiszt előállítási (őrizetbevételi) határozatot 

hozott Schmidt Józsefnével kapcsolatban is, mert – Huba vallomása alapján – „alaposan 

gyanúsítható ellenforradalmi jellegű, izgató röpiratok postai úton történő terjesztésével”. A 

határozat szerint az őrizetbevétel és a házkutatás március 21-én este 11 órától másnap 11 óráig fog 

tartani. (Házkutatási jegyzőkönyv nem maradt a bírósági aktában.) Kása főhadnagy 22-én 

hajnalban kihallgatta a titkárnőt (erről nem maradt fenn jegyzőkönyv), majd délelőtt folytatta a 

kihallgatását, mivel előzőleg „nem volt őszinte, elhallgatott tényeket”. Schmidtné megígérte, 

hogy őszintén elmondja, milyen „bűncselekményt” követett el. Azt vallotta, hogy február első 

felében kapta a főnöke a küldeményt, a tartalmát meg is mutatta neki. „Tartalma a következő volt, 

»a szovjet túlerő elnyomta a magyar szabadságharcot, de ezt nem lehet tovább tűrni, van még 

fegyverünk, a toll és a ceruza, le kell írni telefonkönyvekből kiszedett címekre a röplap tartalmát«, 

mely a továbbiakban március 15-re, ellenforradalmi megmozdulásra hívott fel, úgyszintén április 

4-re is. Én mikor elolvastam a röplapot, megkérdeztem, hogy ki írta ezt? Huba azt válaszolta, 

hogy nem tudja, de a vállával való rántással és a mosolyával arra lehetett következtetni, hogy 

tudja, hogy ki írta a verset, melynek minden szava ellenforradalmi volt.” (Valójában nem versről 

volt szó, csupán a felhívás elején és végén egy-egy Petőfi-versrészlet volt elhelyezve.) Az 

elolvasása után azt mondta a főnökének, hogy összetépi, de ő kivette a kezéből és eltette, majd két 

nap múlva arra utasította, hogy gépelje le azt több példányban. Schmidtné ezúttal is hangsúlyozta, 

hogy ő csak öt példányban gépelte le. (Ehhez a számhoz mindvégig következetesen ragaszkodott, 

még az elítélése után is.) Kása kérdésére ezt megismételte azzal, hogy csak öt lap fér a gépbe. 

Arra a kérdésre, hogy miért követte el ezt a „súlyos bűncselekményt”, azt válaszolta, hogy az 

állását féltette. Hubát az „ellenforradalom” alatt helyezték oda osztályvezetőnek,16 a korábbiakat 

pedig kirugdosták, és mivel ő „munkás, illetve agrárproletár családból” származik (ráadásul 

MNDSZ-tag17 volt), attól félt, hogy a többiek sorsára jut. Szánta-bánta, amit elkövetett, mire Kása 

kijelentette: „Mi főleg [az] őszinteségét tudjuk figyelembe venni, azaz a bíróság.” Végül a titkárnő 

még azt mondta, a főnöke, Huba figyelmeztette, hogy vigyázzon, nehogy valaki, például az 

igazgató meglássa, hogy mit gépelt…18 A kihallgatás után Lukács őrnagy – az aznap kelt, 0622. 

                                                 
14 Az idézetek minden esetben betűhívek, a kiemelés eredeti. 
15 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 46/a. o. 35–37. o.  
16 Valójában 1956. december 13-án nevezte ki osztályvezetővé – a munkástanács határozata alapján – 

Szép József igazgató. 
17 MNDSZ: Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. 1945-ben alapította az MKP, 1956-ig a kommunista 

párt egyik „társadalmi szervezete” volt. 
18 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 55–57. o.  
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és 0652. sz., Biszku Béla belügyminiszter19 által kiadott parancs nyomán – határozatot hozott az 

előzetes letartóztatás elrendeléséről. Ennek az iratnak a hátoldalára 27-én kézzel Schmidtné 

megjegyzést írt, melyben azt sejttette, hogy a főnöke tudta, hogy kitől kapta a röplapot 

(„valószínű valamelyik harcostársától”), amit azután „parancsszerűen” íratott le vele. Végül 

ismét határozottan állította, hogy ő csak öt példányban gépelte le és postázta a röplapokat, és nem 

huszonhatban, mint amivel vádolják. 

Március 22-i kihallgatása után négy nappal Béres István főhadnagy hallgatta ki 

Schmidtnét, aki a főnökéről azt mondta, hogy egy volt jegyző fia, volt „horthysta katonatiszt”, ő 

pedig hét éve ismeri. December végétől lett osztályvezető. Január végén vagy február elején 

érkezett az a bizonyos boríték, benne a röplappal, és amikor rákérdezett, hogy ki küldte, Huba 

„Először [a] vállát vonogatva azt mondotta, hogy nem tudja, utána mondotta, hogy lehetséges a 

Köztársaságtéri harcok résztvevői közül valamelyik polgártárs küldhette nekem. Ebből 

feltételezem, hogy részt vett az ottani pártház ostrománál.” (Ez közönséges hazugság, 

Schmidtné talán azért találta ezt ki, hogy mentse a bőrét. A nyomozó hatóság és a bíróság sem 

vette ezt komolyan.) „Huba magatartása is bizonyítja ellenséges magatartását – folytatta a 

vallomását Schmidtné –, mindig olyan kijelentéseket tett, aki az elmúlt időszakban valamilyen 

funkciót betöltött, azt le kell váltani.”20 Azt is elmondta, hogy főnöke tagja volt a munkástanács 

elnökségének, és ezért szerinte igen nagy volt a befolyása. Leváltották a személyzeti és a 

temetkezési osztályvezetőket, az igazgatót is felszólították lemondásra (megpróbáltak ellene 

olyan vallomásokat gyűjteni, miszerint ajánlatokat tett a kolleganőinek, de erről senki sem volt 

hajlandó beszélni), és több kisebb beosztottat is menesztettek. Ezúttal is a félelmével 

magyarázta azt, hogy elvállalta a röplapok legépelését. Most is ragaszkodott ahhoz, hogy csak 

öt példányt gépelt le, azt vélelmezte, hogy a többit a főnöke sokszorosította, aki többször is bent 

maradt a munkaidő vége után.21  

Másnap Béres ismét kihallgatta Schmidtnét, mert arra volt kíváncsi, miért éppen őt bízta 

meg Huba a röplapok legépelésével. Erre azt válaszolta: „Egyedül voltam az osztályon hivatalos 

gépírónő és Huba Gézának a befolyása alatt is álltam, mert féltem, amennyiben nem gépelem le a 

röpcédulát, kirugat a vállalattól.” Amikor felolvasta Huba arra vonatkozó vallomását, miszerint 

együtt határozták el, hogy sokszorosítják a röpcédulát, ezt a titkárnő határozottan tagadta: „Huba 

Géza vallomása nem felel meg a valóságnak, ezt a rágalmat határozottan tagadom.” Most azt 

vallotta, a főnöke nem mondta meg neki, hogy hány példányban gépelje le, ő pedig öt példányban 

sokszorosította. Ezután Huba ceruzával fölírt öt címet, hogy azokat gépelje rá a borítékokra. 

Tagadta, hogy Huba tizenhárom nevet írt föl. Azt ugyancsak tagadta, hogy főnöke öt-hat nappal 

később adta oda a röplapot, szerinte miután megmutatta neki, délután kettőkor szólt, hogy gépelje 

le. „Én Huba szennyes dolgait nem vállalhatom, amit én elkövettem, azért vállalom a felelősséget. 

Ezt a tettemet is nagyon megbántam és ígérem, hogy velem ilyen eset többetnem fog előfordulni, 

amíg élek. Megjegyezni kívánom még, hogy Huba Géza egy esetben mesélte nekem, hogy 1956. 

nov. 4-én, amikor a szovjet csapatok Budán [a] Huba lakásához közel álló laktanyát elfoglalták. A 

Fehérvári úton jövő ellenforradalmárok és a szovjetek közt fegyveres harc volt, ezeket a szovjetek 

leverték. Az ott lévő ellenforradalmárok közül 2 főt Huba Géza 2 napig [a] lakásán bújtatott.” 

Még azt is vallotta, hogy amikor letartóztatták a férjét, Hubáné felhívta Szép József igazgatót, és 

azt állította neki, hogy ura „ávósokat22 bújtatott a lakásán”. Végül Schmidtné azt mondta, hogy 

egy alkalommal, amikor megkérdezte a főnökét, „részt vett e a Köztársaság téri harcokban, ő 

igennel válaszolt…”.23 (Schmidtné megint hazudott semmi alapja nincs a fenti vallomásának.) 

                                                 
19 Életrajzát lásd: https://www.neb.hu/asset/phpXZKxtg.pdf (Letöltve 2018. október 22-én.) 
20 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 87–88. o.   
21 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 61–63. o.  
22 Csak egy ávósról volt szó, a bírósági tárgyaláson kiderült, hogy őt Hódi Lehelnek hívják. 
23 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 87–88. o.  

https://www.neb.hu/asset/phpXZKxtg.pdf
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A nyomozati szakasz kellős közepén „megszólalt” a sajtó is. Föltűnő módon, egyazon 

napon, 1957. március 24-én vasárnap, és szinte ugyanazzal a szöveggel, megjelent egy-egy cikk24 

a Népszabadságban és a Népakaratban25. Utóbbi orgánum szerint „a Belügy minisztérium 

illetékesei röplapterjesztő társaságot fogtak le.” Mindkét lap szerint az „illetékesek” letartóztatták 

Huba Gézát, Schmidt Józsefnét, Ivánkai Gábort, valamint utóbbinak több társát. A Népszabadság 

szerint a felsorol személyek „géppel írott röplapokon úgynevezett »szentlánc« levelezést26 

folytattak. A röplapok mindegyike féktelenül uszít a törvényes rend ellen. Az előállított személyek 

lakásán nagy mennyiségű ilyen röplapot és készítésükhöz szükséges technikai eszközöket foglalt le 

a rendőrség.” Természetesen mindkét napilap kitért az „ellenforradalmárok” „jellemzésére”: 

Huba Gézával kapcsolatban a Népakarat azt emelte ki, hogy „egy volt horthysta főjegyző 

csemetéje”, aki „az események idején beférkőzött a temetkezési vállalat munkástanácsába s 

osztályvezetőnek léptette elő magát, hogy több ideje, no meg fizetése legyen az államellenes 

szervezkedéshez.” Utóbbi kapcsán mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a lap állításának 

semmi valós alapja sincs, ugyanis Huba Gézát a távollétében választották meg osztályvezetővé. 

Ami pedig a „röplapterjesztő társaságot” illeti, le kell szögeznünk: mindkét cikk nyilvánvalóan az 

állambiztonság nyomozóinak segítségével készülhetett, hiszen itt két ügy „állambiztonsági 

amalgámozásáról”27 van szó. A cikkek alapján úgy tűnik, egy adott pillanatban a Politikai 

Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztályának egyes munkatársai egy szélesebb körű ügyben 

gondolkodtak, de április elején valami miatt elválasztották Huba Géza ügyét az Ivánkai-

csoporttól.  

Visszatérve Huba Géza ügyére, március 29-én, két héttel azt követően, hogy letartóztatták a 

férjét, Béres kihallgatta a feleséget is, aki csak annyit tudott mondani, hogy 1956. október 23. után 

pár nappal a férje, és az egyik szomszéd, egy éjszaka menedéket nyújtottak egy ávósnak. A 

röpcédula-terjesztésről semmit sem tudott, csupán annyit, hogy február közepén mondta a férje, 

hogy postán kapott egy röplapot, amit megmutatott neki.  

Április 2-án és 3-án Béres főhadnagy a Fővárosi Temetkezési Vállalatnál, majd a 

Gyorskocsi utcában Huba Géza több munkatársát hallgatta ki tanúként. Mindenki azt mondta, 

hogy kedvelték őt, akárcsak a titkárnőjét. Az egyik tanú azt is megjegyezte, hogy amikor a 

gyanúsítottat beválasztották a munkástanácsba, „beteg volt, osztályvezetői kinevezése ellen 

tiltakozott, nem akarta elfogadni, azt mondta, ő meg van elégedve jelenlegi beosztásával.” A tanú 

azt is megemlítette, hogy a temetkezési vállalat igazgatóját, Szép Józsefet többen azért akarták 

lemondatni, mert szerintük ő – mai kifejezéssel élve – szexuálisan zaklatott egyes női 

dolgozókat.28 Egy másik tanú azt vallotta, hogy Huba a munkástanácsban „semmit nem 

tevékenykedett, bejött, kezet fogott, később, amikor osztályvezetőnek megválasztották, utána 

nagyon ritkán jött a munkástanács üléseire, osztályvezetői állását nem akarta vállalni, kézzel 

                                                 
24 Népakarat: „MUK-röplapgyártókat fogtak el”; Népszabadság: „A sunyi Ivánkai és társai – a névtelen 

levelek szerzői”. 
25 A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének napilapja a forradalom előtt Népszavaként jelent 

meg, 1958 februárjában vette vissza a régi nevét. 
26 A Népakarat úgy fogalmazott, hogy „hólabdaszerűen küldték szét” a delikvensek a röplapokat. Ez a 

kifejezés is azt bizonyítja, hogy a szöveget állambiztonsági tiszt(ek) írhatták, vagy esetleg diktálták a 

sajtómunkásnak… 
27 A sztálinista típusú megtorlás egyik módszere: össze nem illő ügyeket, csoportokat (ahol az adott 

személyek még csak nem is ismerik egymást!) „illesztenek össze”. „A per vádlottjait »amalgám« módszerrel 

kell kiválogatni…” – hangzott el 1951. május 4-én a Magyar Dolgozók Pártja titkárságának ülésén. Találóan 

fogalmazta meg az amalgámozás ávós módszerét Károlyi Márton: „…ha egy embert ki akartak nyírni, egy 

bandát hoztak létre köré.” Ezután kitaláltak egy olyan tényállást, amely alapján az ügyész vádat emelhetett, és a 

bíróság meghozhatta az ítéletét. Ilyenkor a konstruált ügyet a büntető törvénykönyv valamelyik szakaszához 

rendelték hozzá, vagy amorális jogszabályok könnyítették meg feladatukat. – olvasható dr. Horváth Attila 

jogtörténész tanulmányában. http://www.kommunizmusbunei.hu/publikaciok/tagjaink/31-horvath-attila/20-

horvath-attila-kommunista-jogalkotas-1945-1949 Letöltve 2018. október 17-én. 
28 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 23–25., 34–36. o.  

http://www.kommunizmusbunei.hu/publikaciok/tagjaink/31-horvath-attila/20-horvath-attila-kommunista-jogalkotas-1945-1949%20Letöltve%202018
http://www.kommunizmusbunei.hu/publikaciok/tagjaink/31-horvath-attila/20-horvath-attila-kommunista-jogalkotas-1945-1949%20Letöltve%202018
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lábbal kapálózott, hogy ő beteg és nem tudja magát kezeltetni. De a munkástanács Huba szakmai 

tudásának figyelembevételével úgy határozott, hogy megválasztja őt osztályvezetőnek.” Azt nem 

tudta elképzelni róla, hogy a fegyveres harcokban részt vett volna. Egy másik tanú szerint az 

igazgató (és még két munkatárs) leváltását Három munkástanács-küldött sürgette, mert ő nem 

törődött a munkásokkal, sikkasztott, a tanú pedig megemlítette, hogy „ajánlatot tett egy nő 

dolgozónak”.29 A kihallgató tiszt kérdésére azt válaszolta, hogy a röplapokról nem tudott.  

1957. április 5-én Béres István főhadnagy és Kása Tibor főhadnagy, a Vizsgálati Osztály 

vezetője, valamint Varga György ügyész javasolták Schmidtné szabadlábra helyezését, mert „a 

bűncselekményét beismerte, ellene más bűncselekmény gyanúja nem merült fel”, és 

„bűncselekményét lényegében Huba Géza osztályvezető ráhatására követte el”, ráadásul van egy 

kiskorú gyermeke és egy nyomorék, ápolásra szoruló öccse.30 A javaslattal egyetértett Szalma 

József őrnagy, osztályvezető.31 A Belügyminisztériumban még aznap kiadták a 

szabadlábrahelyezési parancsot.  

Április 8-án ismét kihallgatták Hubát. (A jegyzőkönyv csak egy kockás lapra, kézzel van 

írva, a vizsgáló tiszt neve pedig hiányzik.) Ezúttal a kihallgató arra volt kíváncsi, hol volt, és mit 

tett az „ellenforradalom” alatt. Erre azt vallotta, hogy betegen otthon feküdt, ezt a feleségén kívül 

két megnevezett személy is tanúsítani tudja. Arra a kérdésre, hogy részt vett-e a Köztársaság téri 

pártház ostromában, azt válaszolta, hogy arról csak egy héttel később hallott a VIII. kerületi 

tisztiorvostól. Azt is elmondta, hogy amikor november 4-én visszajöttek a szovjet csapatok, a 

közelükben lévő híradós laktanya felől lövöldözést hallottak, majd megjelent a kertjükben három 

sorkatona, akik a szovjetek elől menekültek el a laktanyából. Kértek élelmet és civil ruhát, mire 

szólt még három lakónak, akik hoztak mindent. A katonák másnap hajnalban elmentek. 

Nagyjából két hét múlva visszajöttek az egyenruhájukért, és akkor visszaadták a civil ruhákat. 

Feleségéhez hasonlóan ő is azt mondta, hogy az október 24–25. körüli napokban egy ávóst is 

elbujtattak a Sásdi Ernő nevű szomszédjával. Arra a kérdésre, hogy kitől kapta a röplapot 

tartalmazó borítékot, nem tudott választ adni. Azt állította, hogy az inkriminált röplapot a 

titkárnőjének, két másik munkatársának, valamint a feleségének mutatta meg, de arra nem 

emlékezett már, hogy miként reagáltak erre. Ismét azt állította, hogy a titkárnőtől nagyjából húsz 

példányt kapott, ő pedig tizenhármat adott fel a postán. 

Aznap a főhadnagy kérte a Mosonyi úti börtönkórház parancsnokát, Marton Lajos 

büntetésvégrehajtási (bv.) őrnagyot, hogy 10-én délután engedélyezzen egy félórás beszélőt a 

feleségével. „A beszélő időtartama alatt csupán családi vonatkozású kérdésekről beszélhessenek, 

amennyiben mástémájú beszélgetést kezdeményeznek, úgy a beszélőt be kell szüntetni.”32  

1957. április 9-én a Gyorskocsi utcában Béres főhadnagy tanúként kihallgatta a két 

szomszédját. Egyikük elmondta, hogy Hubát 1945–46 óta ismeri, amióta a szomszédságukban 

lakik. „Zárkózott, csendes természetű, állandóan beteg, nagyfokú cukorbaja van neki, politikai 

kérdésekről nem beszéltünk soha, apja főjegyző volt” – vallotta. Megerősítette azt, amit korábban 

Huba is vallott, hogy november 4-én dél körül három fegyver nélküli katona jelent meg, civil 

ruhát kértek, adtak nekik, azután eltűntek. Végül azt vallotta: „Huba tevékenységéről csak a 

sajtón keresztül szereztem tudomást. Mást róla elmondani nem tudok, nem gondoltam volna, hogy 

ilyen cselekményekre hajlamos.”33 A másik szomszéd azt mondta, hogy 1952 óta ismeri, csak 

köszönő viszonyban voltak, mert nagyon zárkózott, súlyos cukorbeteg ember, a családját nagyon 

                                                 
29 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 47–49., 53–59. o.  
30 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 66. o.  
31 Életrajzát lásd: https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:5:::NO::P5_PRS_ID:922599 (Letöltve 

2018. október 12.) 
32 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, szolgálati jegy, iktsz. n. 
33 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 63–64. o. 

https://www.abtl.hu/ords/archontologia/f?p=108:5:::NO::P5_PRS_ID:922599
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szereti. A gyanúsított elmondta neki, hogy 23-án este elment a Rádióhoz „kíváncsiskodni”,34 de a 

harcokban nem vett részt. Október 24–25. körül megjelent egy férfi, valami Hódi, aki azt hazudta, 

hogy a Légvédelmi Központ híradós technikusa. (Valójában ez volt az az ávós, akiről korábban 

Huba és a felesége is beszélt.) A váddal kapcsolatban kijelentette: „Nem gondoltam volna róla, 

mint vallásos egyénről, hogy ilyen ellenséges tevékenységet fejt ki.”35  

11–12-én Béres főhadnagy áttanulmányozás céljából átadta az addig keletkezett nyomozati 

anyagot Schmidtnének, és Hubának. Előbbi továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy nem húsz, 

hanem öt példányban gépelte le a röpcédulát, és nem megbeszélés után, hanem utasításra. Főnöke 

ezzel nem értett egyet, azt alaptalannak tartotta. Kijelentette, bűnösnek érzi magát abban, hogy 

legépeltette a röpcédulákat, és ismerőseinek elpostázta. A főhadnagy ezután határozatot hozott a 

terheltként való felelősségre vonásukról. Mindkét esetben a beismerő vallomás, illetve az 

egymásra tett terhelő vallomás, és a megtalált röplapok voltak a bizonyíték. Ezt követően jelentést 

készített az ügyről. Ebben – a titkárnő vallomásaival ellentétben – azt írta, hogy húsz példányban 

lett legépelve a röpcédula. Javasolta a vizsgálat befejezését, és nevezettek átadását a fővárosi 

ügyészségnek, a BHÖ. 2. pontba ütköző „izgatás” bűntette miatt.  

Május 13-án Hubáné levelet írt a XI. kerületi ügyészségre, dr. Kádár Ignác36 ügyész 

referensnek címezve. Ebben kérte, hogy férjét a tárgyalásig engedjék szabadon. Arra hivatkozott, 

hogy hat éve súlyos cukorbeteg, „több ízben volt élet-halál között eszméletlen állapotban”. Bár 

tudja, hogy megkapja a szükséges gyógyszereket, mégis nagyon aggódik az életéért, „mert a 

cukorbetegségnél az idegállapot éppen olyan súlyos következményekkel jár, mint a gyógyszer 

hiánya.” Ráadásul ő sem teljesen egészséges, a szíve teljesen tönkrement „egy kötőgép 

hajtástól”, és még a súlyosan beteg, béna anyósát is ápolnia kell. „Nagyon kérem, bocsássák 

szabadon, az életemmel kezeskedem további magatartásáért. Egyikünknek sincs már sok éve 

hátra, legalább a gyerekeinket nevelhessük még egy ideig. Aki olyan jó ember, mint az uram, nem 

lehet ellensége sem egyénnek, sem a demokráciának. Ha ellensége lett volna a demokráciának, 

soha nem vett volna feleségül egy szegény parasztlányt. […] Ha volt rá mód, hogy Schmidnét 

szabadon engedték, engedjék el férjemet is. […] Hallgassák meg egy kétségbeesett anya és feleség 

utolsó kérését és legyenek segítségemre.” – kérlelte a szerencsétlen asszony az ügyészt.37  

Huba Géza május 21-én dr. Szalkai (Stéger) Béla ügyvéd útján (őt a felesége még március 

27-én hatalmazta föl, hogy lássa el a védelmét) a fővárosi ügyészségnek írt kérvényt a szabadlábra 

helyezése miatt. Ekkor kérte sürgős kihallgatás „foganatosítását”, valamint a szabadlábra 

helyezését. (Érdekes, hogy azt írta, március 17. óta van előzetesben, pedig mint írtuk, 14-ről 15-re 

virradó éjszaka tartóztatták le.) Kérése hasonló volt, mint a feleségének: „Súlyos 

cukorbetegségem miatt most is rabkórházban vagyok. Két kicsiny gyermekem van, egy 6 éves és 

másfél éves. Rendes bejelentett lakásom van. 18 éve vagyok tisztviselő a Fővárosi Temetkezési 

Vállalatnál. Soha bűncselekményt el nem követtem, szökésemtől tartani nem kell és semmisem 

indokolja, hogy tovább is letartóztatásban maradjak.” Arra is hivatkozott, hogy a nyomozás 

befejeződött, és az előzetes letartóztatása eredetileg csak két hónapig tartott.38  

                                                 
34 A kihallgató tiszt valószínűleg nem adott ennek hitelt, ugyanis Huba későbbi kihallgatásakor erre nem 

kérdezett rá. Ifjabb Huba Géza azt állította a vele készített interjúban, hogy a rádió ostrománál nem volt jelen az 

édesapja, mert addigra már haza ért. 
35 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 14–15. o. 
36 Dr. Kádár Ignác (1925–1987) eredetileg asztalos volt. A Székelyföldön született, a szovjet hadifogság 

után Magyarországon telepedett le. Valószínűleg érettségivel nem rendelkezett, de megbízható kommunista 

lehetett, ugyanis elvégezhette a Bírói és Államügyészi Akadémiát, ami egyéves „gyorstalpaló” tanfolyam volt. 

1956 végén a Fővárosi Ügyészség Politikai Osztályára nevezték ki. „Rendkívüli szorgalommal, odaadással vette 

ki részét az ellenforradalmi bűnügyek előkészítéséből. Számos ügyben öntevékenyen nyomozott, személyesen vett 

részt egyes ügyek nyomozásában és irányításában…” 

https://perek56.hu/ords/f?p=1051:15:2485375014202::NO:15:P15_SZEMELY_ID:76640 (Letöltve: 2018. 

október 17-én.) 
37 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 96–97. o.  
38 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 94. o.  

https://perek56.hu/ords/f?p=1051:15:2485375014202::NO:15:P15_SZEMELY_ID:76640
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1957. május 29-én dr. Kádár megküldte a fővárosi bíróságnak az 1957. Bül. 764. számú 

vádiratot. Ebben Huba Géza és társa, Schmidt Józsefné ellen vádat emelt „a BHÖ. 8. pontjában 

felvett Népidemokratikus Államrendszer megdöntésére irányuló felhívás bűntette miatt”, mert 

Huba február 4-én ismeretlen személytől kapott egy „sokszorosított, izgató tartalmú röplapot”, és 

azt tizenhárom példányban Schmidtnével lesokszorosíttatta, majd tizenhárom címre postáztatta. 

„Ezek a röplapok március 15-i tüntetésre, az április 3-i [sic!] otthontartózkodásra hívta fel a 

lakosságot. Politikai napilapok bojkottjára bújtogatta az újságolvasókat. Végezetül felhívja a 

címzetteket, hogy a röplapot 10-10 példányba írják le és azt különböző személyek nevére küldjék 

el. A röplap szövege a Népidemokratikus Államrendszer megdöntésére, a nyugalom 

helyreállításának megakadályozására hív fel.” A két gyanúsított beismerte a terhére rótt 

cselekményt. Indítványozta a vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását, valamint a 

bűnjelek elkobzását és megsemmisítését. Végezetül kérte annak a hét tanúnak a beidézését, akiket 

már korábban kihallgattak.39 

Június 7-én zárt tanácskozás után dr. Mikes István40 tanács elnök elfogadta a vádiratot és 

ennek alapján elrendelte a bűnügy tárgyalását, az előzetes letartóztatást pedig fenntartotta „az 

elsőfokú érdemleges határozat kihirdetéséig, illetőleg a fellebbezés bejelentéséig”.41 Másnap 

Mikes megküldte Hubának a bírósági tárgyalásra az idézést. 19-én, reggel 8-ra tűzték ki a 

tárgyalás időpontját. Az idézés oldalára valaki kézzel ráírta: „Előállítható”. A tárgyalás 

napjáról Mikes értesítette a börtönkórház parancsnokát is. 

10-én Hubáné levelet írt szeretett férjének. Ebben családi ügyekről volt szó, emellett azt 

is megemlítette, hogy „Kollégáid többen felhívtak, mert az a hír terjedt el, hogy haza jöttél. 

Mindenki nagyon aggódik egészséged miatt. Mindig csak a jóságodról beszélnek, hogy nem 

érdemeltél ilyen sorsot.”42 

Valószínűleg a védőügyvéd kezdeményezésére június 14. és 17. között nyolc személy, 

akiknek Huba küldetett röplapot, nyilatkozatot írt, miszerint ők nem kaptak tőle az elmúlt 

hónapokban levelet. Ez azt jelenti, hogy az állambiztonság összeszedette az összes küldeményt, 

tehát a „rendszerellenes izgatás” valójában meg sem valósult. Ezen az alapvetően fontos tény 

fölött azonban a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság átsiklott – ezt a nyolc személyt a 

tárgyaláson sem hallgatták ki, bár az ügyvéd kérte ezt. 

A nyilvános tárgyalásra június 19-én került sor, a fővárosi bíróságon. A bűnügyet a dr. 

Mikes István vezette tanács43 tárgyalta, a vádat dr. Hunyadi János ügyész képviselte, Huba 

Géza védelmet dr. Majzik László ügyvéd44 látta el. 

A vádlott a tárgyalás elején kijelentette: „A vádat megértettem, bűnösnek nem érzem 

magam, mert nem beszámítható állapotban követtem el a cselekményemet.” Elmondta, hogy a 

középiskola befejezése után helyezkedett el a vállalatnál, a fronton maláriát kapott és betegen 

került francia fogságba, onnan 1946-ban cukorbetegen jött haza. Ismét hivatkozott a súlyos 

cukorbetegségére: „Gyakran rosszul vagyok. Ilyenkor mindig a részeg ember benyomását 

keltem, össze-vissza beszélek. Állandó kezelés alatt állok. Három hét óta ismét kórházban 

vagyok. Naponta 900 egység inzulint kapok és ez is kevésnek bizonyul.” Azt vallotta, hogy a 

                                                 
39 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 92–93. o.  
40 Dr. Mikes István (1914–1986) jogász. 1936-ban avatták jogi doktorrá, 1944-ben tette le az egységes bírói 

és ügyvédi vizsgát. A szovjet fogságból hazatérve, 1946-ban belépett az MKP-ba. 1946 és 1948 között Győrben 

népügyész volt, majd ugyanott 1949-ig a népbíróság tanácsvezető elnöke. 1955-ben nevezetéki ki a Fővárosi 

Bíróságra. 1956 után az „ellenforradalmi ügyek” tárgyalására szervezett elsőfokú tanács vezetője volt. 

https://perek56.hu/ords/f?p=1051:4:13488230102873::NO:4:P4_SZEMELY_ID,P4_SZEMELY_CIMKE_KOD:

76168,BIRO (Letöltve 2018. október 17-én.) 
41 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 102. o.  
42 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 957/679. sz. 
43 Az ülnökök Molnár Imre és Jancs Ferenc voltak. 
44 Huba Gézáné 1957. május 21-én hatalmazta meg dr. Majzik László ügyvédet, hogy lássa el férje jogi 

védelmét, ám a fennmaradt iratokból nem derül ki, hogy a korábbi védő helyett miért kellett egy másikat választani. 

https://perek56.hu/ords/f?p=1051:4:13488230102873::NO:4:P4_SZEMELY_ID,P4_SZEMELY_CIMKE_KOD:76168,BIRO
https://perek56.hu/ords/f?p=1051:4:13488230102873::NO:4:P4_SZEMELY_ID,P4_SZEMELY_CIMKE_KOD:76168,BIRO
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borítékot február elején kapta és a röplapnak „már a címétől olyan ideges lettem, hogy zsebre 

vágtam, anélkül, hogy a tartalmát elolvastam volna. Közben meg is feledkeztem róla, amikor 

1-2 nap múlva véletlenül a zsebembe nyúltam és a röpirat ismét a kezembe akadt.” Ekkor 

elolvasta és oda adta Schmidtnének, majd megkérte, hogy sokszorosítsa le, de nem mondta 

meg, hogy hány példányban. Kérdésre azt válaszolta, lehet, hogy még aznap odaadta a 

röplapot, de erre nem tud visszaemlékezni, mert nagyon rosszul volt. „A lemásolást 

Schmidtné szívesen vállalta. Majd egy pár nap múlva 20 példányt kaptam tőle. Utána egy pár 

címet összeírtam.” A borítékokat Schmidtné címezte meg, a maradék röplapot pedig ő 

megsemmisítette. (Később ezt azzal egészítette ki, hogy egy példány a zsebében maradt, ezt 

megtalálták a házkutatás során – így lett két darab bűnjel.) „Amikor ezt a cselekményemet 

elkövettem, állandóan hypoztam.45” Kérdésre azt válaszolta, hogy nem tudja, ki küldte a 

borítékot. Felsorolta, hogy emlékezete szerint kiknek küldte el. A névsor az 1957. március 14-

i rendőrségi jelentésben szereplő neveket tartalmazta (bár olykor elgépelve). Kérdésre azt 

válaszolta, hogy „A röpcédulák továbbításával tulajdonképpen semmi célom nem volt. Én 

akkor nem gondoltam, hogy cselekményemnek ilyen következménye lesz. Egyébként amikor ez 

történt, nem beszámítható állapotban voltam…”. Az ügyész kérdésére megismételte korábbi 

vallomását: húsz példányt gépelt le a titkárnője. Schmidtné azonban vallomásában 

következetese ragaszkodott ahhoz, hogy csak öt példányban gépelt le a röpcédulát, még 

aznap, de azt nem tudta megmondani, hogy a többi tizenötöt ki gépelte le. Huba továbbra is 

kitartott az előbbi vallomása mellett, a szembesítés pedig eredménytelen lett. Schmidtné azt is 

vallotta, hogy amikor gépelte a röpcédulákat, a főnöke házon kívül volt, és csak négy címzett 

nevére emlékezett. A tanúk megismételték a nyomozati szakban tett vallomásukat. Például két 

munkatársa semmiféle „politikai ténykedéséről” nem tudtak. Két kolléganője csak annyit 

tudott vallani, hogy „csendes embernek”, aki súlyos cukorbeteg és „naponta inzulinozza” 

magát. A szomszédja azt vallotta, „van tudomásom arról, hogy 3 államvédelmi tisztet 

bújtatott. […] Izgató kijelentéseket vádlottól nem hallottam.”46 

A védő kérte orvos szakértő kihallgatását, és azoknak a személyeknek a tanúkénti 

kihallgatását, akik kaptak a röplapból. Emiatt a bíróság azt a végzést hozta, hogy elfogadja a 

védelem által előterjesztett bizonyításkiegészítést, és orvos szakértő kihallgatását rendelte el. 

(A röplapot kapott személyek kihallgatásáról nincs szó!) Ezután dr. Fáber Viktor orvos 

szakértő előadta: „A súlyos cukorbetegeknél öntudatzavar beállhat ha az inzulin adagolás 

kevésnek bizonyul vagy ha túladagolják. Csak a mulasztási cselekményeknél állhat elő, hogy a 

cukorbeteg öntudatlan állapotban cselekedni nem tud, azonban tudatos cselekménynél nincs 

jelentősége. A jelen esetnél tudatos cselekményről van szó és ezért nincs összefüggés a 

betegség és a cselekmény között.” Az ügyész kérdésére még azt is közölte, hogy 

„Kétségtelen, Huba Géza fizikai munkára alkalmatlan, és további kórházi ápolásra szorul.”47 

A védelem még kérte elmeorvos szakértő által való megvizsgálását, de ezt a bíróság 

elutasította, és a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította. Huba védője kérte figyelembe 

venni védence súlyos betegségét, a vádlott pedig az utolsó szó jogán azt mondta: „nem 

vagyok abban az állapotban, hogy nyilatkozzak”.  

A tárgyalás végén a dr. Mikes István vezette tanács zárt ülésen, meghozta a B. XIII. 

2178./1957/3. számú, elsőfokú ítéletet. Ebben Huba Gézát és Schmidt Józsefnét „a népi 

demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom előmozdításával elkövetett 

                                                 
45 Hipoglikémiának – vagy a köznyelvben hipózásnak – azt az állapotot nevezzük, amikor a vércukor 

szintje 4,0 mmol/l alá csökken. Tünetei közt leginkább izzadás, remegés, gyengeség, nyugtalanság, éhségérzet, 

koncentrációs zavar jelentkezik, és, ha az illető rövid időn belül nem rendezi a vércukorszintjét, úgy a folyamat 

súlyosbodhat, és tudatzavar, ájulás, görcsös tünetek is felléphetnek. Elsősorban az inzulinnal kezelt betegeknél 

jelentkezik ilyen állapot. 
46 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 115–116. o. 
47 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 117. o. 
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bűntett” miatt két és fél, illetve egy év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet indoklásában 

olvasható „tényállás” szerint a február 4-én megkapott, inkriminált röplapot Schmidtnével 

Huba öt példányban legépeltetett, és elpostáztatott. További tizenöt példányt „ismeretlen 

körülmények között […] állítatott vagy állított elő és további 7 címre megcímzett borítékba 

ezeket belehelyezte.” A borítékokat valamikor február 16. körül adta föl az egyik 

postahivatalban. (Kérdés: ha az ítélet szerint tizenkét példányt postáztak el, hogyan lehet, 

hogy a nyomozati szakban tizenhárom címet azonosított be a politikai rendőrség?) A bíróság 

nem fogadta el a vádlott védekezését (azt, hogy súlyos cukorbaja miatt olykor 

„beszámíthatatlan” volt), és kijelentette: „a tárgyalás anyaga alapján azt a következtetést 

vonta le, hogy a vádlott az ellenforradalom propagandája alá került.”48 A bíróság nem 

fogadta el a védelem azon érvelését, hogy az inkriminált cselekmény csupán a BHÖ. 2. 

pontjaiban meghatározott „izgatásnak” minősül (mint ahogy azt Béres István rendőr 

főhadnagy is vélelmezte a nyomozati szakban), mert „a vádlottak által lemásolt és továbbított 

röpcédulák kétségtelenül lázítást és izgatást foglalnak magukban a demokratikus államrend 

ellen, azonban még emellett hólabdaszerű szervezési tevékenység is valósul meg e röpcédulák 

továbbterjesztésével. És a levert, de még teljesen meg nem semmisített ellenforradalmi 

mozgalom újjáélesztését, továbbfolytatását célozza.”49 Enyhítő körülményként vették 

figyelembe, hogy „a vádlottak nem tudatos ellenségei a népi demokratikus államrendnek, 

hanem az ellenforradalom hazug propagandája folytán félrevezetett dolgozók…”50 Huba 

Géza esetében enyhítő körülményként tudták be a büntetlen előéletét, családos állapotát és a 

betegségét, amely miatt állandó orvosi kezelésre szorul, a büntetése „csak rabkórházban 

hajtható végre”. (Ez azért lényeges momentum, mert ez is kizárja azt, hogy a nagyfai 

rabgazdaságban hunyt el. Lásd később.) 

Az ítélet kihirdetése után a védő fellebbezést jelentett be enyhítés végett. Az ügyész is 

fellebbezett, természetesen ő súlyosbításért. A bíróság az előzetes letartóztatást a jogerős 

végzésig meghosszabbította, „mert részben a bűnismétlés veszélyétől, részben a büntetés 

nagysága miatt a vádlott szökésétől alaposan tartani lehet.”51 

Az ítélethirdetés után egy nappal a Büntetővégrehajtási Kórház Parancsnokságának 

parancsnoka értesítette a fővárosi bíróságot, hogy Hubát „a mai napon foganatba vettem”, 

büntetését 1959. augusztus 15-én tölti ki.52  

Az első fokon elítélt Huba Gézának június 21-én érkezett be a fővárosi bíróságra – 

képviselőjén, dr. Majzik Lászlón keresztül – egy újabb fellebbezése az előzetes 

letartóztatásának fenntartása miatt. Ismét arra hivatkozott, hogy „igazolást nyert súlyos 

cukorbetegségem. Betegségem állandó naponkinti orvosi kezelést és orvosi kezelést [sic!] 

követel meg. Azon kívül rendszeres diétás étkezésre van szükségem. Akár az orvosi kezelés 

elhanyagolása, akár a naponkénti vagy naponként többszöri orvosságadagolásának hiánya, 

akár a rendszeres diétás étkezés elmaradása rám nézve végzetes lehet. Elrejtőzésem vagy 

szökésem esetén mindezeket biztosítani nem tudom magam számára.” Egyebek mellett még 

arra is hivatkozott, hogy két kiskorú gyermeke van és büntetlen előéletű. Azzal is érvelt, 

miszerint „beigazolódott a perben az is, hogy az ellenforradalmi események idején egy ÁVH-s 

tisztnek házunkban menedéket és élelmezést nyújtottunk s ugyancsak menedéket nyújtottunk és 

menekülést biztosítottunk az ellenforradalmi bandák elől menekülő három sorkatonának is. 

Származásom, osztályhelyzetem nem tesz és nem tett a népidemokratikus államrend olyan 

ádáz ellenségévé, hogy akár ilyen hasonló természetű, akár pedig más bűncselekmény 

elkövetésétől tartani kellene. Fogvatartásom idegállapotomat, s ez pedig cukorbetegségemet 

                                                 
48 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 100–101. o.  
49 ÁBTL, 3.1.9. V-141407, 102. o.  
50 Uo. 
51 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 119. o.  
52 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 105. o. 
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károsan befolyásolja.”53 Július 24-én a Legfőbb Ügyészség a Legfelsőbb Bíróságnak 

indítványozta a bejelentett fellebbezés elutasítását, és az előzetes letartóztatásának 

fenntartását. Az indítvány meghallgatásra talált. 

Időközben a Fővárosi Bíróság dr. Pék Sándor vezette tanácsa július 3-án első fokon egy év 

nyolc hónapra ítélte azt az Ivánkai Gábort, aki ugyanazt a szövegű röplapot, melyet valaki(k) 

Huba Gézának is megküldtek, mintegy harminc példányban legépelte és elpostázta. (Társai egy-

egy évet kaptak.) A Legfelsőbb Bíróság perújrafelvételt rendelt el, végül 1958. október 24-én – 

már Huba Géza halála után – jogerősen két évre ítélte a Legfelsőbb Bíróság Lakatos-tanácsa.54 

Visszatérve Huba Géza ügyére, 1957. július 31-én a Legfelsőbb Bíróság dr. Simor Pál 

vezette tanácsa a nyilvános fellebbezési tárgyaláson hozott végzésében hatályon kívül 

helyezte a fővárosi bíróság B. XIII. 2178/1957/3. sz. végzését, és az elsőfokon eljárt bíróságot 

új eljárás lefolytatására és „az előzetes letartóztatás kérdésében újabb határozat hozatalára” 

utasította. Az indoklásban az olvasható, hogy az elsőfokon eljárt bíróság két és fél évre ítélte 

Huba Gézát, és a jogerős ítélet meghozataláig az előzetes letartóztatását meghosszabbította, 

ami ellen ő az ügyvédjén keresztül „írásban indokolt fellebbezést nyújtott be”, a szabadlábra 

helyezése érdekében. Ebben az ügyvéd hivatkozott „a vádlott egészségét súlyos cukor-

betegségére, anélkül azonban, hogy ezt az állítását hatósági orvosi bizonyítvánnyal 

alátámasztaná.” A Legfelsőbb Bíróság most szükségesnek tartotta tisztázni, milyen fokú 

cukorbetegségben szenved a vádlott, különös tekintettel arra, hogy „gyógykezelése a 

rabkórházban megfelelően biztosítható-e, illetőleg a gyógyítási körülmények esetleges 

hiányossága miatt a vádlott ott tartása nem jelent-e reá nézve életveszedelmet, illetve nem 

vezethet-e állapotának nagy mértékű rosszabbodásához.” Emiatt utasították az elsőbíróságot, 

hogy tisztázza ezt a körülményt a börtönorvos kihallgatása útján, és ennek eredményéhez 

képest hozzanak új határozatot.55  

Augusztus 13-án dr. Mikes István átiratot intézett a Mosonyi utcai Büntetésvégrehajtási 

Kórház Parancsnokságára, kérve, hogy sürgősen közöljék velük: az elítélt „milyen mértékű és 

súlyosságú cukorbetegségben szenved”, a „gyógykezelése a rabkórházban megfelelően 

biztosítható”, és „a vádlott gyógyítási körülményeire nézve a rabkórházban való tartása nem 

jelent e életveszedelmet, illetve nem vezethet e az ottani kezelése állapotának nagymértékű 

rosszabbodásához”? Ezen kívül azt is tudni akarta, hogy „szabadlábrahelyezése, illetve más 

kórházban való kezelése esetén egészségi állapotára nézve milyen előnnyel járna, szükséges 

lenne e egészségi állapota rendbehozása végett szabadlábrahelyezése.”56 Az átiratra 18-án 

válaszolt a kórházparancsnokság, és megnyugtatólag közölte, hogy Huba Géza kezelése náluk 

is biztosítható. Ennek az lett a következménye, hogy 27-én a Mikes-tanács zárt ülésen 

meghozott végzésében meghosszabbította az előzetes letartóztatás határidejét. Az indoklásban 

a kórházparancsnokság fenti értesítésére hivatkoztak, mely szerint a vádlott 

„cukorbetegségben szenved, vércukra ingadozó, ürítéke is változatos, néha 5-10 gr-os, néha 

150-200 gr-ig. Beállítása igen nehéz. Kezelése a rabkórházban is biztosítható. Dr. Fáber 

Viktor Fővárosi Bírósági orvosszakértő véleménye szerint a vádlott betegsége nem olyan 

természetű, hogy a rabkórházban való tartása életveszéllyel járna, illetve a vádlott egészségi 

állapotában az ottani kezelése miatt rosszabbodás következhetne be.”57  

Szeptember 7-én a Mosonyi utcai kórházban készült egy zárójelentés, melyből az derül 

ki, hogy március 23-tól állt ott kezelés alatt. A jelentés végén az osztályos orvos odaírta: 

                                                 
53 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 107–108. o. 
54 ÁBTL, 3.1.9. V-141368, 219–221. o.  
55 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 13. o. 
56 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 14. o. 
57 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 19. o. 
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„Csak Szegedre szállítható!”58 Valószínűleg valamikor ezt követően szállították le a Szegedi 

Országos Börtönbe (közkeletű nevén, a Csillagbörtönbe). 

Szeptember 24-én védője, dr. Majzik László útján újabb fellebbezést jelentett be a 

fővárosi bíróságnál az előzetes letartóztatás meghosszabbítása miatt. Egyebek mellett 

ismételten hivatkozott a súlyos egészségi állapotára, és arra, „teljesen téves a szökés 

veszélyére való hivatkozás”, valamint, hogy két kisgyermeke van, az édesanyja pedig 

magatehetetlen személy. „A sérelmezett végzés megállapítja ugyan, hogy ellenforradalmi 

beállítottságú személy vagyok. Ha ez igaz is lenne, ez még újabb bűn elkövetése veszélyét nem 

hozná magával. De ez a megállapítás nem csak, hogy alaptalan, hanem ellentétben áll a 

bíróság ítéleti megállapításával is.”59 Másnap valami okból újabb, ezúttal részletesebb 

fellebbezést nyújtott be a bizonyítási indítvány elutasítása, a tényállás megállapítása, és a 

bűnösség megállapítása miatt, végül pedig vitatta a kiszabott ítélet súlyát. Az első esetben 

megkérdőjelezte az orvos szakértő azon megállapítását, miszerint a cukorbetegség járhat 

ugyan öntudatlan állapottal, de ilyet szerinte csak mulasztásos cselekménynél lehet elkövetni. 

Arra hivatkozott, hogy az orvos nem vette figyelembe, hogy „a cukorbetegségnek van ú. n. 

hypos állapota, amely állapotban a beteg nem veszti el uralmát a fizikai mozgások felett, 

azokat koordinálni tudja és azoknak ura marad, azonban akaratelhatározási képességét 

elveszti.” Azt is kifogásolta, hogy a nyomozóhatóságot nem is érdekelte, hogy a címzettek 

megkapták-e a röpcédulákat, és mit csináltak azokkal? A bíróság a címzettek közül senkit sem 

hallgatott ki, ebből ő azt a helyes következtetést vonta le, hogy a bíróság a többi levelet is 

lefoglalta, és azok el sem jutottak a címzettekhez – ezt azonban a tárgyaláson nem tisztázták. 

Amennyiben egy levele sem jutott el a címzettekhez, nem áll a bíróság ítéletében a bűnösség 

megállapítása („a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom 

előmozdításával elkövetett bűntett”), ugyanis ha a leveleket senki sem kapta meg, akkor – 

érvelt – „cselekményemmel a mozgalmat nem mozdítottam elő […] Cselekményem folytán a 

mozgalomról senki sem szerzett tudomást, annak érdekében senkit meg nem nyertem. 

Cselekményem tehát nem meríti ki a bíróság által terhemre megállapított bűntett tényállási 

elemeit.” Ha pedig a Legfelsőbb Bíróság szerint a bűnössége megállapítható, akkor rá kell 

mutatnia arra, hogy „a kiszabott büntetés mindenképpen túlsúlyos.”60  

Érvelését senki sem vette komolyan. A Legfelsőbb Bíróság október 18-án meghozott, 

Bf. I. 2615/1957/15. sz. végzésében dr. Fáber Viktor szakértői véleményére hivatkozva a 

fellebbezést elutasította. Ebbe nem tudott belenyugodni, mert november 31-én ügyvédje útján 

újabb beadványt intézett a Legfelsőbb Bírósághoz, ismételten kérve a szabadlábra 

helyezésének elrendelését. Az indokai ugyanazok voltak, mint korábban. Erre már nem is 

reagált a címzett. Erről még nem tudhatott Hubáné, amikor december 1-én kézzel írt egy levelet 

a Legfelsőbb Bírósághoz, kérve, hogy a másodfokú tárgyaláson (sic!, nem addig, hanem akkor!) 

„szabadlábra helyezni szíveskedjék”. Indoka a súlyos cukorbetegség. „Tudom, hogy ez az ítélet 

az ő halálos ítélete – amit súlyos betegségének köszönhet – még normális körülmények között is 

állandó rettegésben voltam életéért.” Hivatkozott arra is, hogy férje megmentett egy ávóst (akit 

sohasem hallgattak ki az ügyében), és arra is, hogy „Lehel és tsai.61, akikkel férjem együtt volt 

az újságban, mind szabadon vannak. […] Bárcsak a hátralévő időt letölthetném helyette, ha én 

is kibírnám…” – írta végül a kétségbeesett Huba Gézáné.62 

                                                 
58 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 27/IX/957. 
59 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 122–123. o. 
60 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178 /1957., 125–127. o. 
61 Az Ivánkai Gábor és társai csoportról van szó.  
62 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 165–166. o. 
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A Legfelsőbb Bíróságon dr. Simor Pál tanácsvezető bíró63 november 29-én a Bf. I. 

2616/1957/16. sz. végzésével december 9. de. ¼ 11-re tűzte ki a fellebbezési tárgyalás 

időpontját. (Az irat hátoldalára valaki ráírta: Huba Gézáné részt vétele kapcsán: „Salyát 

kőltségén!!” Hubáné erre saját kezűleg odaírta: „nem óhajtok megjelenni”.64) 

December 9-én – a tárgyalási jegyzőkönyv szerint – az ügyész a súlyosbításért 

bejelentett fellebbezését fenntartotta, akárcsak az enyhítésért bejelentett fellebbezést a két 

védő. A tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság dr. Simor Pál vezette tanácsa (tagjai: dr. Vida Lajos 

bíró, dr. Szeszich Gyula előadó) Bf. I. 2616/1957. számú, másodfokú ítéletében jóváhagyta a 

korábbi büntetések mértékét azzal, hogy abba beleszámították az előzetesben eltöltött időt is. 

Ezek után Huba Géza két és fél éves, és Schmidt Józsefné egy éves börtönbüntetése jogerőre 

emelkedett. Ezt követően hamarosan felmerült egy probléma: az elítélt pontosan hány napig 

volt előzetes letartóztatásban, mennyi időt kell beszámítani a börtönbüntetésének idejébe? A 

kérdés tisztázása végett december 17-én Batári Ferenc bv. őrnagy, a Csillagbörtön 

parancsnoka írt a fővárosi bíróságnak, és mivel hetekig nem történt semmi sem, 1958. január 

14-én, majd február 17-én megsürgette az ügyet. Válasz csak egy jó hónappal később 

érkezett: február 24-én a fővárosi bíróságról dr. Mikes István tanácselnök értesítette a 

Csillagbörtön parancsnokságát, hogy „a bíróság a beszámítást újból felül vizsgálta és 

megállapította, hogy az elítélt 1957. március 16-án lett letartóztatva…” és ez a beszámítás 

kezdő napja. Valójában – mint korábban már említettük – nem ekkor, hanem 14-ről 15-ére 

virradóra tartóztatták le, és vitték be a rendőrségre, – hogy azután utólag, 16-án 

„lepapírozzák” az esetet.  

Ezalatt pertársa, Schmidt Józsefné szerette volna elérni, hogy ne kelljen a megszabott 

időben bevonulnia az egy éves börtönbüntetés letöltésére. Emiatt december 24-én beadványt 

küldött ügyvédje útján a Fővárosi Bíróságnak, melyben kérte, a büntetés letöltését ne 1958. január 

2-ával kelljen megkezdenie, hanem két hónappal később. A családi körülményeire (kiskorú 

gyermek, ápolásra szoruló öccse, segítségre szoruló idős szülők) és egészségi állapotára (súlyos 

idegbajjal és „strúmával” beteg és állandó orvosi kezelésre szorul) hivatkozott. Kérelme – a 

Hubáéval ellentétben – meghallgatásra talált, és megkapta a kért halasztást. Ráadásul 1958. 

március 21-én a fővárosi bíróság – az igazságügyminisztérium 17-i utasítására hivatkozva – 

„további intézkedésig” újabb halasztást engedélyezett. Schmidtnének ez nem volt elég, mert – 

miközben egyelőre nem kellett bevonulnia a börtönbe –, 1958. január elején beadványt intézett 

Dobi Istvánhoz, az Elnöki Tanács elnökéhez, melyben arra kérte, hogy a rá kiszabott egy évet 

kegyelmi úton engedje el, vagy – amennyiben ez nem volna lehetséges –, annak végrehajtását 

három év próbaidőre függessze föl. Beadványát továbbították január 9-én az 

igazságügyminisztériumnak, onnan pedig 21-én tovább küldték a fővárosi bíróságra. Ott január 

31-én az ügyét tárgyaló dr. Mikes nem javasolta kegyelemre, mert szerinte „az elítélt tudatosan 

követte el a cselekményét már olyan időben, amikor ennek bűnös és társadalomra veszélyes voltát 

felismerhette. Az ellenforradalmi elemek akkor még a »MUK«-ra készültek és e törekvéseket az 

elítélt cselekményei hatékonyan szolgálták.”65 Végül június 21-én az igazságügyminisztérium 

átiratban közölte a Budapest Fővárosi Bíróság elnökével, hogy Schmidt Józsefné büntetését az 

Elnöki Tanács kegyelemből három év próbaidőre fölfüggesztette. Ezzel ő megmenekült, nem úgy, 

mint Huba Géza, aki akkor már egy hete nem élt… 

Ő egyébként 1958. április 15-én azt kérte, hogy „1958. VI. 15-én esedékes 

félkedvezmény kérelmének – a súlyos gyógyíthatatlan betegségére való tekintettel – a 

                                                 
63 Dr. Simor (Grünhut) Pál (1910–1995) jogász. 1944-től tagja a kommunista pártnak. 1950-től volt a 

Legfelsőbb Bíróság tagja. Az 1956 utáni bírói megtorlás idején négy forradalmárt ítélt halálra, akiket kivégeztek. 

https://perek56.hu/ords/f?p=1051:4:16250932646508::NO:RP,4:P4_SZEMELY_ID,P4_SZEMELY_CIMKE_K

OD:76192,ULNOK (Letöltve 2018. október 17-én.) 
64 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 7592/1957. sz. 
65 BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957., 214/a-b. o. 

https://perek56.hu/ords/f?p=1051:4:16250932646508::NO:RP,4:P4_SZEMELY_ID,P4_SZEMELY_CIMKE_KOD:76192,ULNOK
https://perek56.hu/ords/f?p=1051:4:16250932646508::NO:RP,4:P4_SZEMELY_ID,P4_SZEMELY_CIMKE_KOD:76192,ULNOK
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megírását engedélyezni sziveskedjék.” A körletparancsnok azonban ezt nem javasolta, a 

börtönparancsnok, Batári Ferenc pedig azt jegyezte föl az iratra, hogy a „börtöntanács 

májusban tárgyalja le fél kérését.”66  

Május 14-én valóban összeült a börtöntanács a „félkedvezmény” ügyében, ugyanis 

büntetésének fele június 16-án telt volna le. A körletparancsnok nem javasolta a „felezést”, 

mert szerinte „alkalmazkodó ugyan, de nem látszik rajta a nevelő hatás”. A nevelőtiszt 

szintén nem javasolta: „Úgy látszik, megbánta tettét, azonban a félkedvezmény nagy neki. Azt 

állítja, hogy 10 helyre küldött röplapot.” (Ez azért érdekes. A nyomozati szakban több 

alkalommal húsz legépelt, illetve elküldött röplapról volt szó, azután ebből a vádiratban 

tizenhárom maradt, míg Schmidtné következetesen öt példányt emlegetett. Vajon honnan 

szedte ezt a számot a nevelőtiszt? A végkifejlet tekintetében már nem is lényeges…) Az 

olvashatatlan nevű bíró pedig kijelentette: „Tudatos ellenség marad az ilyen. Nem javasolja.” 

Ezek után a börtönparancsnok, Batári is csatlakozott az előtte szólókhoz: „nem javasolja. 

töltse büntetését.” A börtöntanács javaslata tehát: „egyh.[angúlag] nem javasolja”.67 

Elmondhatjuk tehát, hogy végső soron a börtöntanács tagjai felelősek amiatt, hogy Huba Géza 

elhunyt a börtönben, hiszen lett volna lehetőségük megkegyelmezni, javasolni büntetése 

felének elengedését! Természetesen nem csak ők a felelősek, hanem a budapesti bíróság, 

majd a Legfelsőbb Bíróság is, ahol egyszerűen nem vették figyelembe a súlyos, 

gyógyíthatatlan betegségét. 

Június 13-án bekövetkezett a tragédia. Török Ferenc bv. egészségügyi tiszthelyettes, 

körletparancsnok jelentette, hogy Huba Géza 16.50-kor elhunyt. 14-én Ábrahám József „átvevő” 

a holttestet átvette boncolás céljából. Aznap az özvegy táviratozott, hogy „férjem, Huba Géza 

Budapestre szállításáról hétfőn, f. hó 16-án személyesen kívánok intézkedni”.68 Erről azonban szó 

sem lehetett, ugyanis a szegediek megelőzték. A 16-i halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után 

egy nappal a BM Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Szegedi Városi Kapitányság Bűnügyi 

Osztályán Farkas Mihály rendőrnyomozó hadnagy, előadó, és Szűcs Mihály százados 

határozatilag engedélyezte Huba Géza eltemetését.69 Ezzel kapcsolatban azonban ismét fölmerül 

egy kérdés: bár a fennmaradt iratok szerint csak 17-én engedélyezték a holttest eltemetését, ám az 

nagy valószínűséggel megtörtént már korábban, június 15-én vagy 16-án. Pontosan mikor is 

történt meg? Erre a kérdésre valószínűleg már sohasem lehet választ adni… 

Édesapja halálával kapcsolatban ifjabb Huba Géza, aki a tragikus események idején még 

csak nyolc éves volt ugyan, ám minden mélyen beivódott az emlékezetébe, ezt közölte a vele 

készített interjúnkban: „úgy hittük, hogy az apám haza fog jönni. Az anyám erre készült, ennek 

következtében nagy sütés, főzés, takarítás volt… Ez egy pénteki nap volt, 1958. június 13. péntek. 

Amikor már estefele járt, már sötét volt, az egész napos munkától jól elfáradva, mindnyájan ott 

pihentünk az egyik szobában. Hirtelen egy nagy csattanást hallottunk, először, nem is tudtuk, hogy 

honnan jön a hang. Némi keresgélés után kiderült, hogy az egyik – teljesen üres – szobában, a 

korábban az asztalon lévő nagy alakú üveg almareszelő több darabra tört, a maradványok 

szanaszét hevertek a földön. És akkor valaki belesúgta a fülembe, hogy az apám meghalt… 

Másnap délelőtt 10 óra körül csengetett a postás, és hozta a táviratot, amiből megtudtuk, hogy az 

apám valóban meghalt. Anyám még aznap táviratozott a Csillagbörtönbe, hogy hétfőn megyünk a 

holttestért. 

Akkor még működtek belföldi légi járatok, anyámmal, nagynénémmel és nagybátyámmal 

hétfőn egy MALÉV-járattal lementünk Szegedre. Bementünk a börtönbe, ahol láttunk a lépcső 

tetején egy kis egyenruhás, antant-szíjas pacákot. Kiderült, hogy ő a parancsnok. Anyám 

                                                 
66 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, ikt. sz. 
67 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 957-679. sz. 
68 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 75617. sz. 
69 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 10006/81. sz. 
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elmondta, hogy miért jöttünk, de végül szinte összevesztek. A parancsnok azt üvöltözte, hogy ilyen 

elítélt, mint Huba Géza, nem létezik, menjenek, ahová akarnak…  

Ezek után, mint vert had, eljöttünk a Csillagbörtönből, mindenki nagyon sírt, és nagyon 

tanácstalanok voltunk. Elmentünk a dómba, anyámék ott sírtak tovább, míg egyszer csak odajött 

egy plébános, és anyám nővére elmondta, mi történet. Akkor a plébános előkerítette a 

sekrestyését, egy bizonyos János bácsit, akinek széleskörű kapcsolatai voltak a városban. Ő 

elkalauzolt minket a Kórbonctani Intézet épületébe. Ott tudtuk meg, hogy apám holttestét valóban 

oda vitték. Állítólag volt egy olyan korabeli jogszabály, hogy amelyik holttestnek nincs 

hozzátartozója, azt a »kutatásokhoz« szabadon fel lehet használni. Na, most sejtettük, hogy ez nem 

sok jót jelent… Talán sikerült időben megjelennünk… Később a plébánostól kaptunk egy levelet, 

miszerint ő János bácsi kapcsolata alapján garantálja, hogy apámat nem keverték össze senkivel. 

Tehát ki kell mondani, hogy szétdarabolták a holttestet, és amely részek patológiai szempontból 

nem voltak használhatóak, azokat betették egy zsákba, és az egészet kivitték a megfelelő helyre.”70 

Huba Géza halálával kapcsolatban több kérdés is fölvetődik. Az első az, hogy 

tulajdonképpen hol hunyt el? Török Ferenc egészségügyi tiszthelyettes, körletparancsnok június 

13-i jelentésében úgy fogalmazott, hogy „a kórház körletében” hunyt el az elítélt.71 Ezzel 

ellentétben a november 22-i ügyészségi határozat szerint „június 13-án a délutáni órákban 

hirtelen a nagyfai rabgazdaságban meghalt.”72 Ezt a tényt azonban semmilyen forrás nem erősíti 

meg. Ha valóban ott hunyt volna el, bizonyosan készült volna erről a tényről egy jegyzőkönyv 

vagy feljegyzés. A másik fontos kérdés a halál oka és körülményei. A halottkém által 1958. június 

16-án kiállított halottvizsgálati bizonyítvány szerint a halál oka: „igen heveny szívelégtelenség” 

volt.73 A november 22-i ügyészségi határozatban azonban az olvasható, hogy a kérdéses napon 

délután „Huba Gézánál hypoglikémiás tünetek mutatkoztak, aminek megszüntetése végett dr. Frig 

Béla elítélt orvos 10 ml. 20%-os dextroset és koffeint adott, ami után az elhalt jobban lett, sőt, 

felkelt az ágyából, és az elítélt társaival beszélgetett. A délutáni 16 órai zárásig az elhalt 

panaszmentes volt, majd zárás után 5-10 percre csengőn hívták az orvost, hogy Huba Géza 

nagyon rosszul van. Amikor az elítélt orvos a helyszínre ért, már csak a haláltusa bekövetkezését 

tudta megállapítani. Az elhunyton ekkor már segíteni nem lehetett. Az ügyben bűncselekmény 

fennforgását megállapítani nem lehet, a bekövetkezet halálért felelősség senkit sem terhel.”74 

Ebben az utókor joggal kételkedhet… És akkor lássuk, mit tud ifjabb Huba Géza az édesapja 

haláláról: „1959-ben eljött hozzánk valaki, aki azt állította, hogy apám cellatársa volt, és azt 

mondta, hogy az ominózus napon ők kenyérből gyúrt sakkfigurával sakkoztak. Ketten voltak a 

cellában. Egy idő után apámat átvitték, talán a börtön kórházába, és állítólag beadtak neki 

valamiféle »fertőtlenítőinjekciót«, ami szokás volt a szabadulás előtt. Ezután apám visszament a 

cellába, folytatták a sakkozást, eltelt egy-két perc, majd fölállt, és rögtön össze is esett, és 

meghalt.”75 

Tehát leszögezhetjük: Huba Géza halálával kapcsolatban mindmáig nem lehet tisztán látni. 

Az özvegy természetesen szerette volna otthon, Budapesten eltemettetni a férjét, ezért 

mindent megtett, hogy ezt elérje. Nem volt könnyű dolga. Július 11-én a BM Büntetésvégrehajtási 

Parancsnokság Jogi és Igazgatási Osztály Felügyeleti és Nyilvántartási Alosztályán Bálint Géza 

alosztályvezető értesítette, hogy kérelmét „illetékes intézkedés” végett a szegedi megyei 

ügyészséghez tette át. A Csongrád megyei ügyészség azonban ekkor még elutasította a kérelmét: 

21-én Dobos Ferenc megyei ügyész értesítette, hogy „a kérelemben foglaltak a fennálló 

                                                 
70 Részlet az ifjabb Huba Gézával, 2015. március 29-én Budapesten általunk készített interjúból.  
71 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, sz. nélk. törzskönyv. 
72 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 1958.B.12893. sz. 
73 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 2/1958. sz.  
74 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 1958.B.12893. sz.  
75 Részlet az ifjabb Huba Gézával, 2015. március 29-én Budapesten az általunk készített interjúból. 
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rendelkezések értelmében nem teljesíthetők.”76 Hubáné azonban nem adta fel, ezért augusztus 18-

án az Igazságügyminisztérium Bejelentések Irodájából dr. Majtényi László előadó értesítette, 

hogy „beadványát illetékes eljárás végett” a Legfőbb Ügyészséghez tette át, mivel a 

minisztérium „hatáskör hiányában a panaszát nem vizsgálhatja”.77  

Huba Géza tetemének exhumálása és újratemetése ügyében csak halála után két és fél évvel 

következett be kedvező fordulat: 1960. november 21-én dr. Erdélyi István megyei főügyész 

engedélyezte a holttest kiadását az özvegynek. December 2-án a börtönparancsnok értesítette az 

özvegyet, hogy a holttest Szegeden van eltemetve, az exhumálás érdekében személyesen keresse 

fel őt. Ifjabb Huba Géza szerint az exhumálásnál nem lehettek jelen, édesapja (?) holttestét egy 

fegyveres katona által őrzött, lezárt koporsóban szállították Szegedről Budapestre. Csak a 

legszűkebb családtagok vehettek részt a temetésen a Farkasréti temetőben. 

A kommunista rendszer végnapjaiban, 1989. december 11-én a Fővárosi Bíróság 12. B. 

487/1989/4. sz. alatt igazolta, hogy Huba Géza jogerős ítéletét az 1989./XXXVI. sz. tv. 1. §-

ában írt rendelkezés folytán semmisnek tekinti.  

 

Összefoglalóan az alábbiak állapíthatóak meg a „MUK”-ról és Huba Géza ügyéről. 

A „Márciusban újra kezdjük” – mint azt a bevezetőben is kifejtettük – egy spontán, 

alulról szerveződött mozgalom volt. Erre azonban „rátelepedett” a politikai rendőrség, és 

egyfajta „állambiztonsági játszmába” kezdett. Utólag már nyilvánvalóan nem lehet 

bizonyítani, de (mivel Huba Géza és Ivánkaiék szinte ugyanazon a napon kapták meg a 

röplapot, amely ráadásul a Népszabadsághoz is eljutott) joggal feltételezhető, hogy ez egy 

összehangolt állambiztonsági akció volt. 

Huba Géza ügyével kapcsolatban további – valószínűleg már sohasem tisztázható 

kérdések merülnek fel: 1.) miért éppen őt szemelte ki az állambiztonság? Hiszen nem volt 

„aktív osztályellenség”, a betegsége miatt pedig nem rendelkezett széleskörű 

kapcsolatrendszerrel, ismeretséggel; 2.) máig nem lehet tudni, hogy az ominózus boríték 

hogyan került az íróasztalára, valóban postán adták föl vagy egy állambiztonsági ember 

csempészte oda? (észrevétlenül nem lehetett megközelíteni az irodáját); 3.) a nyomozati, majd 

a bírósági szakaszban sem sikerül tisztázni, hogy tulajdonképpen hány példányt gépelt le a 

titkárnő, vagy valaki más (annyi biztos csak, hogy tizenhárom címet azonosítottak be); 4.) 

ugyancsak tisztázatlan Huba Géza halálának helyszíne és annak körülménye; 5.) végezetül az 

is gyanakvásra ad okot, hogy miért kellett egy lezárt koporsóban, fegyveres őr kíséretében 

fölküldeni Budapestre a holtteste? 

Az 1956. utáni megtorlások idején – ezt számos eset bizonyítja –, nem kellett 

komolyabb bűncselekményt elkövetni ahhoz, hogy az illetőt elítéljék. Huba Géza úgy 

„uszított” – vagy valójában azt meg sem tette, hiszen a röplapokat senki sem kapta meg. Ez a 

kádári hatalom számára mellékes körülménynek számított, hiszen a cél a társadalom 

megfélemlítése volt (nem véletlen, hogy a Népszabadság és a Népakarat is foglalkozott Huba 

Géza és Ivánkai Gáborék ügyével. De utóbbi személy (és társai) legalább élve megúszták a 

büntetést, Huba Gézáról ez nem mondható el. Ő a „MUK” egyik halálos áldozata lett. 

 

                                                 
76 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 1958.Ig.XVII.F./59-2. sz. 
77 A Szegedi Fegyház és Börtön irattára, 28.350/1958. sz. 
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MELLÉKLET 

 

 

Pillanatra felriadt a nemzet 

S szétnézett, mi zaj van a világon 

És a másik oldalára fordult, 

S mostan újra aluszik javában. 

(Petőfi: A nemzethez) 

 

Dicsőséges szabadságharcunkat a hússzoros túlerő leverte. Tízezrek hagyták itt életüket, 

tízezreket hurcoltak el rabságba. Az elmúlt hónapokkal lankadt a forradalom tüze, azt kell 

hinni, hogy a hősöket és bátrakat mind megölték, vagy elhurcolták, és aki itthon él, még az 

gyáva? Nem vagyunk gyávák, de a fegyveres harcban elpusztulnánk mindannyian. Ezért új 

utat kellett választani. Ennek szervezéséhez sajtóra és rádióra lenne szükségünk, ami 

nekünk nincsen. De van papírunk és ceruzánk, és egységes, magyar népünk. Első lépésre 

valósítsuk meg az alábbi pontokat:  

1. Senki sem vesz politikai napilapot. 

2. Március 15.ike nemcsak a diákoknak és hivatalnokoknak, hanem a munkásoknak 

is ünnepe. Ezen a napon senki se dolgozzék, délelőtt 9. órától délután 2.ig 

mindenki a főútvonalakon legyen. 

3. Április 4.én 9. órától d.u. 3 óráig senkise mozduljon ki otthonából.  

Ha ezt a munkás vagy értelmiségi kezével írt, vagy gépelt levelet megkapod, másold le 

legalább tízszer, az első szótól az utolsóig változtatás nélkül, s küldjed el póstán tíz címre. 

Ezek egyenként megint elküldik tíz címre és így tovább, úgy, hogy a hatodik levélváltásnál 

kb. egy millió magyar teszi magáévá ezt a programmot. Nyári verőfény ragyogja be 

életedet, ha népünkért velünk dolgozol, de tíz millió magyar átka tegye kilátástalanná 

gyáva, hanyag életedet, ha még ennyire sem vagy kapható. 

 

Ébredj hazám, mert ha most nem ébredsz, 

Soha többé nem lesz ébredésed. 

(Petőfi: A nemzethez) 

 

A röpirat egy-egy példánya megtalálható Huba Géza és társai vizsgálati dossziéjában (ÁBTL 

3.1.9. V-141407), a bírósági aktájában (BFL, XXV.4a fond, 524. doboz, 2178/1957.), valamint 

Ivánkai Gábor és társai vizsgálati dossziéjában (ÁBTL 3.1.9. V-141368). A három példány 

szövegében apróbb eltérések találhatóak, ami egyszerű elgépelésnek tulajdonítható. 

 


